
Til Olje og Energi-Departementet (OED): postmottak@oed.dep.no 

 Kopi postmottak@tolga.kommune.no 

Avsender: Escapade Norvegienne Prades Pontier/Bærekraftig reiseliv i fjellområdet 

Området: Nordre Hedmark 

Vi er en familie som har flyttet fra et annet land til Tolga og satser på naturopplevelser. Vi har hatt dette som 
inntekt noen år. 

 Om sommeren driver vi i tillegg Hodalen Fjellstua sine 5 hytter og DNT hytten. Hodalen finnes på DNT stien 
mellom Raudsjodalen og Narjordet.  

Vår erfaring med turister som besøker området er at de setter pris på stillhet, renhet, miljø, natur som er godt 
bevart og uten forurensing. Vi opplever at folk har et sterkt behov for nærhet til naturen. Spesielt natur som er 
minst mulig preget av menneskelig aktivitet og industri. Det er blitt vanskeligere å finne slike steder. Vi har 
funnet det her i fjellpartiet Tolga Østfjell. 

Mange syns at bare det å sitte på terrassen og se ut over fjellandskapet og høre ingenting er viktig for helse og 
livskvalitet. Å få balanse i livet er godt for å fungere i dagliglivet. Å hjelpe folk til å oppleve dette – er det som vi 
lever av. 

 Vinter: Vi er nå i ferd med å tilrettelegge bedriften for vinteraktiviteter. Vi har en plan om å utvikle 
vinterturisme og har fått positive signal om prosjektet fra blant annet kommune og Innovasjon Norge. Vi ser for 
oss sledeturer for turister med hundespann samt skiturer i Tolga Østfjell og områdene omkring oss. 

 Alle våre planer faller i grøfta hvis det blir utbygd vindturbiner, veier, linenett og industri i denne naturen vi 
lever av. Det er ikke mulig videre hvis det blir vindindustri her. Folk vil ikke gå tur i et vindindustriområde. De vil 
ikke reise langt for å oppleve det. De fleste av våre kunder er franske turister som er begeistret nettopp for urørt 
natur uten menneskelige inngrep.  

Hundene vi bruker til hundekjøring vil påvirkes av støy fra vindturbiner. Våre trekkhundraser har sensitiv hørsel 
og påvirkes negativt av lavfrekvent infralyd og motordur i naturen. Industriterrenget passer heller ikke potene. 
Det finnes mange eksempler av dyr som blir skremt av turbiner og har til og med i noen tilfeller dødd av strøm 
og elektromagnetisk stråling i bakken. Dette vil vi ikke risikere. 

 Sommer: Vår fisketurisme vil bli truet av faren for forurensing fra olje og mikroplast fra vindturbiner og 
avisingsmidler mot is-kast (bevist intens ising i området). Vi tenker på forurensing (oljer) som renner i vann, 
forgifter vann, fisk og mennesker. Vi vet også at mange insekter som er fiskens hovedmatskilde blir drept av 
turbinene. Våre turister ønsker å komme til det motsatte av forurensing. 

Fuglelivet er vi også opptatt av. Vindturbiner vil true for eksempel gåsetrekk, rype, tiur, ørn, falk, hauk, ugle, 
bekkasin, and og andre arter. 

 Vannkraftutbygging i gang på Glomma truer allerede hovedaktiviteten vår. Skal vi satse på noe annet kreves det 
at fjellet forblir slik det er i dag og ikke utsettes for store ødeleggelser som ikke ville bli reversibel. 

Dessuten rent økonomisk er det veldig tungt for en liten familiebedrift å måtte finansiere utbyggingen gjennom 
økte regninger for nettleie og evt dyrere strømpriser som vi ikke har noen innflytelse på i det hele tatt. 

 Ut fra disse grunnene som er hele vårt livsgrunnlag ønsker og krever vi:  

1.       Ta hele Nordre Hedmark området ut av nasjonal ramme! 
2.       Vekk med vindindustri fra våre fjell, uavhengig av om det blir nasjonal ramme eller ikke! 
3.       Nasjonal ramme for vindkraft må legges fram for Stortinget. 
4.       NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land bør ikke vedtas. 


