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Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill om viktige
regionale interesser - Meråker kommune
Viser til brev fra Norges Vassdrag og Energidirektorat (heretter kalt NVE) datert 8.6.2018
angående nasjonale rammer for vindkraft på land, med muligheter for innspill om viktige
regionale interesser med utsatt innspillsfrist til 20.10.2018.
I NVE sin forespørsel, er det informasjon av overordnet karakter som er av interesse.
Meråker kommune foretok kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i 2015-2016.
Vedlagt kart, med områdebeskrivelse ble tatt til orientering av kommunestyret den 27.4.2016.
Videre ble det vedtatt at denne interessekartlegging skal legges inn i Naturbase, og at den skal
legges til grunn og vurderes når det fattes framtidige beslutninger som påvirker arealbruken i
Meråker kommune.
I Meråker kommune er det en nasjonalpark og fire naturreservater. Disse områdene er kartfestet i
nasjonale baser og kjent for NVE. Videre er et område til i Meråker under forhandling som
naturreservat gjennom frivillig vern (Kvernskora naturreservat).
I Meråker kommune er det to reinbeitedistrikter, hvis skille mellom distriktene går etter
Tevla/Stjørdalselva. Reinbeiteområde med årstidsangivelse, trekkleier og anlegg er registrert i
nasjonale kartbaser, slik at NVE ser at arealene til reinbeitedistriktene i Meråker utgjør
helårsdistrikt.
Når det gjelder hus og hyttebebyggelse framgår dette av tilgjengelig kartmateriale. I Meråker er
videre utvikling av boliger og hytter gjennom ny felt i tilknytning til eksisterende områder, og
fortetting i andre områder.
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Ut fra brev fremgår det at kommunen ikke skal komme med konkrete innspill på lokaliteter av
sårbare arter og viktige hekkelokaliteter. Denne informasjonen blir for detaljert, og at NVE selv
kan innhente denne informasjonen gjennom nasjonale baser.
Med hilsen
Torhild Saltvik Aarbergsbotten
sektorsjef

Anne Marie Haneborg
utmarkskonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen underskrift.
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