
H¢rin suttalelse fra Br  dalen  b deutval vedr

Nas'onal  ramme for vindkraft  i  nordre Hedmark.

Brydalen, ei lita bygd iTynset kommune. En litt ubetydelig flekk  i  det nordvestre hjørne av

NVE sitt område nordre Hedmark. En utkant  i  Norge, og en utkant  i  et vindkraftområde som

framstilles som et av de mest egnede  i  Sør-Norge. For oss som bor der, handler dette om

andre verdier enn vindressurser.

Vi forstår NVE sitt mandat om å peke ut de mest egnede områdene til vindkraft, på et

overordnet nivå på bakgrunn av analyser. Vi forstår også at utpekte områder ikke skal forstås

som en plan hvor det skal bygges vindkraft  i  framtida, men at det bare er et råd fra NVE om

hvilke områder som kan være mest hensiktsmessig å vurdere ved eventuell utvikling av nye

vindkraftprosjekter.

Vi leser  i  beskrivelsen på side 196 i rammeplanen at «det utpekte området har

sammenhengende arealer med gode produksjonsforhold, og det er lite bebyggelse. Det

betyr at det  i  teorien kan bygges et svært stort eller flere store vindkraftverk i området»

Til tross for NVE sitt rådgivende mandat, er dette lesestoff som gir grunn til uro. I tillegg kan

vi også lese at en stor utbygging sannsynlig vil være nødvendig for å dekke kostnader til

oppgradering i kraftnettet, som pr nå har begrenset kapasitet. Da oppleves det hele enda

mere truende. Ikke nok med store vindturbiner, men også bygging av strømmaster for å

videresende kraften som produseres. Hvordan vil dette, sammen med et veinett, som er

anslått å utgjøre ca 80  %  av et slikt anleggsområde, prege landskapet «vårt»?

Aksjonsgruppa «Nei til vindindustri i Sømådalsfjella, Øversjødalen og Tolga Østfjell» sier  i  sin
høringsuttalelse: «Området ligger mellom de fem kommunene Engerdal, Rendalen, Tynset,

Tolga og Os i de nordre delene av Hedmark fylke og utgjør et åpent, sammenhengende og

tilnærmet inngrepsfritt høyfjellsområde med enkelte karakteristiske topper med alpint preg.

Området er forholdsvis lite med få naturlige barrierer. Landskapsvirkningen ved

vindkraftutbygging i  deler av området vil derfor være store for området som helhet»

Brydalen bygdeutvalg støtter dette synet fullt ut.

i en kronikk av vassdrags-og energidirektør Kjetil Lund i Dagens Næringsliv 01.04.19 skriver

han at NVE forsøker å avstemme alle hensyn; -  «nærhet til kraftnettet, innvirkning på

naturmiljø, på dyre-og fugleliv, og ikke minst på friluftsliv»

Dette høres betryggende ut, men er slett ikke overbevisende. Miljødirektoratet og

Riksantikvaren har begge gått inn for eksklusjoner innenfor NVE sitt kartområde.

Alle nasjonale villreinområder er ekskludert. Likevel mener NVE at dette ikke automatisk skal

gjelde alle leveområder for villrein  i  Norge. Det bør  i  stedet gjøres konkrete vurderinger  i  en

evt konsesjonsbehandling. Det samme sies om områder som riksantikvaren og

miljødepartementet mener bør ekskluderes. Vi undres på hvilke vurderinger og tiltak som  i
så fall brukes inn i en konsesjonsbehandling for å verne reinen, kulturminnene  i  Rausjødalen

eller fuglelivet på og rundt Neksjømyrene? Vi opplever her at NVE har tilsidesatt alle

motargumenter og tungtveiende innspill på grunn av områdets gode produksjonsforhold.

Fra vårt ståsted vil det være en bedre løsning allerede nå å ta ut de områdene som er

foreslått ekskludert  i  stedet for å gjemme seg bak formuleringen om at det

skal gjøres konkrete vurderinger  i  en konsesjonsbehandling.



Det er flere områder innenfor NVE sitt kart som er foreslått ekskludert. Vi synes det er et
klart signal. Kanskje det rett og slett ikke skal være vindkraft i dette området? NVE
fastholder likevel at de gode vindforholdene er viktigere enn å ta vare på kulturmiljøer og
dyreliv. Til tross for de tidligere nevnte konkrete vurderingene som gjøres i
konsesjonsbehandlingene, er vi skeptiske når vi vet litt om de store konsekvensene en
utbygging kan medføre. NVE er konsesjonsmyndighet i vindkraftsaker, men det er viktig å
sikre at vedtak om utbygging av vindkraft er i tråd med lokale ønsker og
kommunestyrevedtak. Derfor bør kommunene ha vetorett i slike konsesjonssaker.

Kommunestyrene i Tolga, Engerdal og Rendal har enstemmig gått inn for at området nordre
Hedmark tas ut av Nasjonal ramme for vindkraft. Tynset behandler saken 1.oktober, og
innstilling til vedtak er at også Tynset kommune går inn for at hele området trekkes ut av
rammeplanen.

Tolga Østfjell villreinutvalg, som er den enste grunneierorganisasjonen iTolga østfjell, har
levert høringsuttalelse som er et enstemmig nei til utbygging av vindkraft på det området.

Dette viser generelt en samlet motstand mot forslaget om at området nordre Hedmark skal
være en del av Nasjonal ramme for vindkraft.

Rendalen kommune sier i sin høringsuttalelse, s. 35, pkt 9 konklusjon:
«Hele fjellregionen er knyttet sammen av en felles kulturhistorie, naturverdier, friluftsliv
samt bærekraftig nærings-og reiseliv. Disse verdiene gir oss identitet som vi er stolte av og
som skaper bolyst, trivsel og besøksattraktivitet. Det er en forutsetning å ivareta disse
verdiene for å opprettholde og videreutvikle dette på en bærekraftig måte for framtiden.
Rammen bidrar til økt konfliktnivå og potensielt til ødeleggelser og fragmentering av store
villmarkspregede naturområder, omfattende og unike kulturminner, lokalt og regionalt
næringsgrunnlag, dyreliv og fjellarven til våre etterkommere.»
Dette synes for oss å være er en god oppsummering av sakens kjerne.

Området som er foreslått, er en del av Brydalen sitt nærmiljø. Det er dit vi drar for å høste og
sanke. Det er fisk, fugl og storvilt. Det er sopp og bær. Det er friluftsopplevelser. Mange har
opplevd setring og dyr på beite. Det er opplevelsesverdier og bruksverdier innenfor
årstidsvariasjoner som ikke lar seg prissette. Det ligger kunnskapsverdier i området, som har
blitt overført fra generasjon til generasjon. Disse verdiene har vært med og lagt grunnlaget
for vårt rotsystem, og er vesentlige faktorer for vår trivsel og vårt ønske om å bo i Brydalen.
Det er derfor lett å bli opprørt når dette store, flotte og nærmest urørte nærmiljøet vårt, kan
bli forvandlet til et industriområde med båndlegging av bruk og ødeleggelse av dyreliv og
landskap. Et så stort og nærmest urørt område med lang historie, er unikt, og bør bevares
slik det er i dag!

På bakgrunn av denne uttalelsen, ber vi som bor i Brydalen om at området i sin helhet blir
tatt ut av «Nasjonal ramme for vindkraft.»

Brydalen 20.9.2019

Brydalen bygdeutvalg; Trond Rusten, Bjørn Tangen, Siri Storrøsten
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Følgende underskrifter støtter Brydalen bygdeutvalg sitt høringsinnspill  i  forbindelse med

«Nasjonal ramme for indkraft»
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