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Nasjonal ramme for vindkraft på land - faglige innspill
Det vises til brev fra NVE av 08.06.2018 hvor det bes om lokale og regionale innspill til
arbeidet med utarbeiding av forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. I NVEs brev av
05.09.2018 settes frist for innspill til 20.10.2018. Det presiseres fra NVE at det i denne
omgangen bes om faglig informasjon av overordnet karakter. NVE har totalt definert og
avgrenset 43 analyseområder. Hele Åfjord kommunes landareal inngår i analyseområde
nummer 25.
Det antas at NVE er godt kjent med de relevante temadatasettene som finnes i ulike databaser.
Vi gjør likevel en opplisting av de vi anser som de viktigste her:
Inngrepsfrie naturområder:
Det er forholdsvis store deler av Åfjord kommune som ligger mer enn én kilometer fra tyngre
tekniske inngrep. Dette er i første rekke fjellområder som omfattes av de to
statsallmenningene og tilstøtende arealer til disse.
Friluftsområder:
Det er gjennomført kartlegging av friluftsområder i Åfjord kommune. En stor del av
kommunen er klassifisert som viktige og svært viktige områder for friluftsliv. Store deler av
områdene som er klassifisert som svært viktige er «store turområder uten tilrettelegging».
Disse er i stor grad sammenfallende med de inngrepsfrie områdene, nevnt ovenfor.
Reindrift:
Hele kommunens areal, med unntak av øyene, er reinbeiteområder. Det er aktiv reindrift i
området og områdene er svært viktige for næringa.
Natur:
Det finnes ti naturvernområder i Åfjord kommune med samlet areal på om lag 30 km2.
Det er stedvis gjennomført kartlegging av naturtyper i Åfjord. Denne kartleggingen er
mangelfull, spesielt i indre deler av kommunen. Av de områdene som er kartlagt utgjør
Storfjellet, øst i kommunen, det største enkeltområdet på land. Dette er registrert som
«kalkrikt område i fjellet» og er gitt verdien «svært viktig».
Annet:
Det er gitt konsesjon på tre vindmølleparker som helt eller delvis berører areal i Åfjord
kommune. Utbyggingen av vindmølleparkene er i gang. Det betyr at flere av temaene og
verdiene nevnt ovenfor, blir berørt av den utbyggingene det allerede er gitt konsesjon for.
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Lokalt og regionalt betyr det at areal som ikke er utbygd blir enda viktigere enn før for å
ivareta funksjoner og kvaliteter som områdene innehar.
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