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Høringsinnspill – Forslag til nasjonal ramme for vindkraft, frist 01.10.19



Innledning:
Viser til rapporten «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft» på land, 1.4.2019.
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf

Kongsvinger kommune utgjør en del av «analyseområde 2 for Hedmark» og var blant de 43 
analyseområdene som var med tidlig i prosessen. Fremgår av rapporten, side 100, pkt 37.5. 

Analyseområde 2 for Hedmark er grundig vurdert, og er av flere årsaker ekskludert fra 
planene. Området må fortsatt forbli det.

Presentasjon av Granli Historielag:
Granli Historielag er en organisasjon bestående av medlemmer med særlig interesse for 
kultur- og lokalhistorie knyttet til tre gamle skolekretser i Kongsvinger kommune. Granli er 
ett av flere historielag i kommunen. Historielaget samarbeider med Anno Museum i tillegg til
historielagene i nabokommunene Eidskog, Odal og Solørkommunene.

Historielaget har blant annet som formål i samarbeid med organisasjoner og enkeltpersoner:
 samle sagn og all slags muntlig tradisjon om liv og arbeid, sed og skikk fra gamle 

tider.
 registrere og merke gammel bosetting og veier (stier).
 verne om kulturminner og være aktiv i arbeidet med å restaurere og merke slike.

Det historielaget er opptatt av, søker frem og dokumenterer, ønskes bevart og videreført til 
vår og kommende generasjoner.  Et arbeid som gir mening for de som bidrar og deltar, der 
en av gevinstene er økt livskvalitet, man gjør noe nyttig og viktig.

Mye av vårt arbeid, vår søken etter kunnskap utføres ute i «felten»; vandring i skog, mark og 
fri natur. Gjennom historielagets arbeid oppleves en tilhørighet/ et fellesskap som har stor 
verdi for svært mange. Man får kunnskap om ulike verdier fra fortiden som sikres for 
fremtiden.

Parallelt med andre oppgaver pågår nå arbeidet med «Glåmdalsleden». 

Pilgrimsleden og prosjektet Glåmdalsleden:
Pilgrimsledene går for det meste gjennom fri natur og kulturlandskap. Natur som svært 
mange, deriblant Granli Historielag ønsker å verne mot vindindustri.
Viser til  https://www.pilegrimsfellesskapet.no/wp-
content/uploads/2019/03/Langtidsplan_Pilegrimsleden_05_03_19-red.pdf. Langtidsplan 
2019-2037, «En reise som berører.» Det forventes at langtidsplanen allerede er kjent for 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og OED. 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf
https://www.pilegrimsfellesskapet.no/wp-content/uploads/2019/03/Langtidsplan_Pilegrimsleden_05_03_19-red.pdf
https://www.pilegrimsfellesskapet.no/wp-content/uploads/2019/03/Langtidsplan_Pilegrimsleden_05_03_19-red.pdf


Innledning, s 4, sitater: Å vandre på historiske leder til gamle helligmål er selve 
pilgrimsvandringens særkjenne, både historisk og aktuelt.  Osv…
Opplevelser av natur, møter og fellesskap, kultur og historie, er viktige. Sentralt for mange er
ønsket om langsomhet, frihet, enkelhet, bekymringsløshet, stillhet, åndelighet og det å dele. 
Osv..
Norsk natur og kultur, stillhet, lokal mat, kirkerom, gjestfrihet og nærhet er kvaliteter ved 
Pilegrimsleden – St. Olavsveiene til Trondheim som gir muligheter til å øke antall vandrere og
styrke verdiskapingen og den positive utvikling langs pilegrimsledene.

Et tilbakeblikk, 1993-2012 s 6: På begynnelsen av 1990-tallet var det dialog mellom 
fylkesmannen i Oppland og Hamar biskop rundt muligheter for å etablere en 
sammenhengende vandringsvei for pilegrimer. Ideen ble lansert for miljøvernministeren, som
tok initiativet til «Prosjekt Pilegrimsleden» i forbindelse med «Friluftslivets år» i 1993. I 
prosjektperioden 1993-97 var målet å ta i bruk historiske veier og stimulere til 
friluftslivsaktivitet der natur- og kulturopplevelser forenes.

Pilgrimssatsingens plattform-strategi for pilgrimssatsing 2012, s 9, sitat:. I november 2012 
ble det vedtatt en felles statlig strategi for pilegrimssatsingen. Strategien ble fastsatt av 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kulturdepartementet, Landbruk sog 
matdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. 
Spekteret av departementer bak denne strategien illustrerer bredden i interesser og 
perspektiver knyttet til den statlig satsing på å utvikle pilegrimsledene. Det overordnede 
målet i strategien er: «Pilegrimsleden skal gi mulighet for vandring gjennom et landskap som
er rikt på natur-, kulturarv- og kulturopplevelser. Den skal tas vare på som en viktig del av 
den europeiske kulturarven og gi et unikt møte med norsk natur, kulturminner, kultur, tro og 
mennesker. Strategien skal bidra til verdiskaping og positiv utvikling langs leden gjennom økt
bruk av den.» Pilegrimssatsingen skal innrettes slik at den bidrar til å oppfylle sentrale 
målsettinger på samfunnsområdene miljø, næring, kirke og kultur. 

Videre heter det: 
Ambisjonen i strategien er at satsingen skal bidra til formidling av pilegrimstradisjonen, 
kulturminner, kulturarv, natur og landskap, friluftsliv og fysisk aktivitet, utvikling av 
næringsvirksomhet, bærekraftig reiseliv og levedyktige distrikter langs ledene.

Målet er å utvikle pilegrimsledenes potensial som et nasjonalt og internasjonalt 
reiselivsprodukt, og gjennom det få flere til å gå, både lokale vandrere og de som går over 
lengre strekninger.

Glåmdalsleden   Prosjekt i regi av Den norske kirken, Eidskog museum og Eidskog kommune i 
Hedmark. Mål: Etablere en led fra Svenskegrensen gjennom kommunen og nabokommuner 
til Domkirkeodden på Hamar, som en forbindelse mellom etablert led fra Karlstad-området i 
Sverige til Gudbrandsdalsleden mot Trondheim. Alternativt søkes det også mulighet til å 
kunne koble leden på Østerdalsledene.



Figuren over er hentet fra s 16. Pilen peker til Glåmdalsleden. 

Viser også til https://docplayer.me/49788546-Glamdalsleden-fra-riksroys-56-i-eidskog-til-
rokoberget-i-loten.html. (Det gjøres oppmerksom på at nettsiden er under utarbeidelse.) 
Vedrørende punkt 2: Samarbeidsprosjekt Eidskog museums og historielag, Granli historielag,
Kongsvinger/ Vinger Historielag. Brandval historielag, Hof historielag, Åsnes Finnskog 
historielag, Våler historielag. Prostiet for Eidskog, Kongsvinger, Solør og Nord -og Sør-Odal 
Kommunene i Glåmdal Eidskog museum en avd. i Anno museum. 

Parallelt med satsingen på Pilgrimsledene, ivaretakelse av kulturminner mm mottar NVE 
stadig flere søknader om å etablere vindindustri i områder med tilnærmet urørt og fri natur, 
i sammenhengende skogsområder av varierende størrelser. Stadig flere konsesjoner blir 
dessverre innvilget, med store ødeleggende og irreversible inngrep som resultat. De 
verdiene og omgivelsene pilgrimmene søker, søker stadig flere mennesker. Både mennesker 
som bor i nærheten, men også de som kommer langveisfra, turister. 

Om nasjonal ramme for vindkraft, bestillingen:

Nasjonal ramme for vindkraft på land» er en «bestilling» til regjeringen fra Stortinget etter at
regjeringen fremmet forslaget i Energimeldingen 2016.

Motstanden og engasjementet mot vindkraft i Norge har aldri vært så stor som nå, og den 
forventes å vokse. Antallet innspill adressert til OED i forbindelse med høringen på nasjonal 
ramme er med på å bekrefte dette. Motstanden og konfliktene vokser etter hvert som man 
får erfaringer med vindkraft, planer om nye prosjekter blir kjent og informasjon om 
erfaringene deles med flere. 

Ulike interesser settes opp mot hverandre, og oftest er det utbygger av vindindustri og 
sterke kapitalkrefter som vinner frem med begrunnelsen: «grønn energi». For mange er det 
vanskelig å forstå logikken i å bygge ned tilnærmet urørt natur for å redde allerede ødelagt 
natur. Sagt på en annen måte: vi ikke kan løse ett miljøproblem, klimautfordringene, med å 
skape ei ny miljøutfordring i form av tap av naturmangfold. Natur, klima og miljø må ses i 
sammenheng. 

Stortinget har gitt føringer og er tydelig på at det er natur/miljø/areal/konflikt-relaterte 
temaer som er hovedgrunnen til at Stortinget støtter regjeringens forslag om nasjonal 
ramme. Den nasjonale rammen for vindkraft skulle, ifølge Stortinget, bidra til å dempe 
konfliktnivået ved utbygging av vindkraft. OED har ikke fulgt opp, Stortinget og 
departementet er ikke samstemte.

OED har hatt hovedfokuset på vindressurser og eksisterende/ planlagt nettkapasitet.  
Stortinget vektlegger miljø- og samfunnshensyn. 

https://docplayer.me/49788546-Glamdalsleden-fra-riksroys-56-i-eidskog-til-rokoberget-i-loten.html
https://docplayer.me/49788546-Glamdalsleden-fra-riksroys-56-i-eidskog-til-rokoberget-i-loten.html


Granli Historielag mener rammen må skrinlegges fordi det er et misforhold mellom det 
Stortinget vektlegger og det oppdraget NVE fikk av OED. Rammen har blitt «et annet 
produkt» enn hva Stortinget bestilte. Ved enhver behandling av vindindustri på land MÅ 
miljøhensyn være en del av de samfunnsøkonomiske vurderingene. Konfliktnivået har 
eskalert fordi dette ikke er gjort. Det er ikke tilstrekkelig å ivareta vind og nett, og med få 
fastboende

Rammens formål og virkning samsvarer IKKE med Stortingets bestilling. Derfor mener Granli 
Historielag at rammen må utarbeides på nytt. Stortingspolitikerne må ta del i behandlingen 
slik at de innser at de ikke har fått det de bestilte. Det videre arbeidet med rammen må 
«løftes opp» til Stortinget.

I mange av fag-/ temarapportene som er utarbeidet i forbindelse med nasjonal ramme 
konkluderes det med at man ikke kjenner godt nok til de negative konsekvensene 
vindkraften har på for eksempel livet over og under vann, på naturmangfoldet, på 
mennesker.  Dette arbeidet og kunnskapen må føres videre. Rapportene bør være «levende 
dokument», som må oppdateres og benyttes som grunnlag for debatten videre, for nye 
vindkraftprosjekt. Granli Historielag ber blant annet om at det fokuseres på kunnskap om 
lavfrekvent støy/ dens virkninger på levende vesener. Avbøtende tiltak mot lavfrekvent støy 
finnes ikke slik utbygger lover!  Hva vet man av i dag om forurensning i naturen grunnet 
glassfiberpartikler fra turbinbladene etter at vær og vind har tæret på disse? 

At det vil bygges flere vindkraftverk i Norge, er nok sikkert.  Hva som skjer dersom rammen 
skrinlegges kjenner vi ikke til. Kan det være aktuelt å fjerne noen av de 13 områdene? Vil de 
som «nesten ble valgt» erstatte de som tas ut, eller vil for eksempel et av der opprinnelige 
43: Analyseområde 2 for Hedmark bli tatt frem igjen hvis noen områder tas ut. Det eneste 
som er sikkert er at alt framstår som usikkert. 

I følge NVE skal det være vanskeligere å få konsesjon utenfor rammens 13 egnede områder. 
Det betyr ikke at områdene som faller utenfor er «fredet». NVE skal ta stilling til hvert enkelt
prosjekt som meldes, og utbyggere er gode til å forhandle med NVE. Prosessene i 
forbindelse med etablering av Kjølberget vindkraftverk, Finnskogens nordre del, Våler 
kommune, Hedmark er det eksempel der NVE klarer å overbevise om at områder utenfor 
rammen også er egnet for vindkraft. Pilgrimmene vandret i samme område, det samme 
gjorde den nasjonale minoriteten skogfinner.

Bedre teknologi og høyere tårn åpner opp for vindkraft i de fleste områder. Klimaendringer 
og tøffere vær langs kysten påfører verkene større slitasje. Været i Innlandet er enn så lenge 
mer stabilt enn langs kysten. Det kan bli mer hensiktsmessig å bygge i Innlandet på sikt. Selv 
om værforholdene også har endret seg i innlandet. Været har blitt våtere og villere. Det er 
uansett ikke mulig å sette en prislapp på hva naturen betyr for mennesker uansett hvor: i 
kystlandskap, i fjell- og skogområder. 

Vindindustri i Innlandet vil medføre store inngrep i naturen, i skog og myrområder, tap av 
naturmangfold. Skogen binder CO2 og myrene store mengder metan. I vår region er det flere
vannkraftverk. Ved å oppgradere vannkraftverk som allerede er bygget, både lokalt, 
regionalt og nasjonalt vil man kunne hente ut ytterligere 20-30 terrawatt timer (TWh). Dette 
ifølge studie utført av NTNU. NVE har allerede gitt konsesjon for bygging av i underkant  23 



TWh fra vindkraft. Trenger Norge ofre mer natur? Endring i natur som har vært slik i svært 
mange år, i uminnelige tider? Natur som lokale og tilreisende ønsker å oppleve?

Det er viktig at politikere på alle nivå gis muligheter til å sette seg inn i ALLE sider ved 
vindindustriutbyggingen før det tas stilling til nye prosjekter. På grunn av stor usikkerhet, 
spørsmål vedrørende lønnsomhet og behov og fordi man ikke kjenner det 
samfunnsøkonomiske regnskapet er det viktig å være føre- var.  Alle sider av et prosjekt må 
belyses og forankres i virkeligheten. Allerede igangsatte prosjekter gir nyttig kunnskap om 
resultatet ble slik som utbyggerne lovet.

Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes sa tydelig Nei i forbindelse med Mangslid, et 
vindindustriprosjekt på Finnskogen. Flere av disse ga også innspill på forslag til nasjonal 
ramme oktober 2018. Det er lite som tyder på at oppfatningen er endret i nevnte kommuner
etter den tid.

Oppsummering fra Granli Historielag v styret:

 NEI til nasjonal ramme for vindkraft på land, andre energikilder må vurderes
 NEI til utbygging av vindkraft i tilnærmet urørt natur i egen kommune og 

kommuner. 
Og Granli Historielag stiller:

 KRAV om at Stortinget må ta ansvar for og behandle nasjonal ramme for 
vindkraft på land. Dette dersom forslaget til rammen ikke skrinlegges.


