
Høringsuttalelse Nei Til vindkraft i Tolga østfjell     Hodalen 1.10.2019 

Fra Amund Christie Ryalen, Hodalen 

Jeg driver gard i Hodalen med økologisk mjølkeku, som går på utmarksbeite om sommeren. Jeg vil 
ikke at forurensning fra vindturbiner skal ødelegge for miljøvennlig matproduksjon og ber om at 
prinsipp om bærekraft skal taes med i vurdering om vindturbiner: Jeg vil ikke drive garden min 
dårligere enn slik jeg overtok den, og ikke overlate den til mine etterkommere i dårligere forfatning 
enn slik jeg mottok den. 

Jeg liker ferdes fritt i fjellet til alle årstider. Forslaget om vindturbiner vil begrense turmuligheter. 
Fotturer om sommeren. Skiturer om vinteren utenfor løyper, og spesielt tiden med skareføre på 
senvinteren når en kan seile fritt overalt innover Tolga Østfjell er fantastisk. Uberørt natur tror jeg vil 
ha stor betydning i framtida. Det er lett å miste og ødelegge, plutselig kan man ha mistet noe veldig 
verdifullt. 

Jeg er leder i Hodalen skytterlag. Skytterlagets  medlemmer er jegere. Forslaget om vindturbiner vil 
ødelegge rekreasjons og friluftsliv som jakta er. Jeg jakter villrein, og forslaget om vindturbiner vil 
ødelegge villreinens leveområder i Tolga Østfjell. 

Jeg er nestleder i Hodalen idrettslag. Forslag om vindturbiner vil komme i konflikt med etablerte 
skiløyper i Tolga Østfjell. Viktigst av alt: forslaget om vindturbiner kommer i konflikt med idrettslagets 
medlemmers og allmennhetens bruk av fjellet utenom etablert løypenett. Mange bruker oppkjørte 
løypetraseer til å komme seg opp i fjellet over tregrensa, for så å gå fritt på ski i Tolga Østfjell.  

Jeg er med i Komiteen for å arrangere Egebergrennet hver skjærtorsdag. Rennet har vært arrangert 
siden 1967. Skirennet er 22 km langt og går over fjellet fra Hodalen til Tolga, og forbi Egebergstøtta i 
fjellet der Kammerherre Ferdinand Egeberg omkom. Han som stiftet Egebergs ærespris- norsk idretts 
høyeste utmerkelse. Det er det største turrennet i Nord- Østerdalen med ca 700 trimmere og ca 100 
aktive deltakere. Det er stabil deltakelse og folk kommer igjen år etter år. Det er stort poeng at løypa 
går forbi Egebergstøtta synes mange deltakere. En vindturbinpark vil komme i konflikt med at løypa 
går i fjellet og da vil essensen og poenget med rennet være borte. Da vil en viktig institusjon falle bort 
og en viktig brikke i å skape liv i bygdene vil falle bort. 

Kort sagt: Jeg vil ikke ha vindturbiner i Tolga Østfjell som ødelegger for et godt liv på bygda i dag og i 
framtida. 


