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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber for tiden med å utarbeide et forslag til en nasjonal
ramme for vindkraft på land. Formålet med den nasjonale rammen er å bidra til at de beste
vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. Kommuner, fylkeskommuner og
fylkesmenn anmodes om innspill i saken. Det etterspørres faglig informasjon av overordnet karakter
som f.eks. informasjon om friluftslivsområder eller bestandsutvikling for viktige arter. Høring med
mulighet for synspunkter og politiske innspill blir utsendt av Olje- og energidepartementet på et senere
tidspunkt.
Hemne kommune har i kommuneplanens arealdel avsatt store deler av områdene som har størst
lønnsomhet for vindkraft, ifølge NVE’s temakart for analyseområde 23, til landbruk, natur og
friluftslivsområder (LNF)med hensynsone bevaring av naturmiljø. Hensynssonen er gitt som følge av
at områdene her er lite påvirket av tyngre tekniske inngrep og har vesentlige natur- og
friluftslivskvaliteter. Hemne kommune gjennomførte friluftslivskartlegging i tidsrommet 2013 – 2016
og mer informasjon om de enkelte områdene finnes i Miljødirektoratets naturbase.
For øvrig har Hemne kommune vedtatt i kommunedelplan for naturmangfold (2018-2026) at større
inngrepsfrie områder skal vektlegges i kommunal saksbehandling. Dette som et tiltak for å nå den
overordna målsettingen i planen om at «Hemne kommune skal ha en bærekraftig forvaltning slik at
naturmangfoldet blir hensyntatt».
Med vennlig hilsen
Hemne kommune
Martin Georg Hanssen
naturforvalter
dir. innv. 72460329
martin.hanssen@hemne.kommune.no
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