
Til Olje- og Energidepartementet. 
 
Høringsuttalelse om nasjonal ramme for vindkraft. (høringsfrist 1.10.2019) 
 
Avsender:  
Hodalsturen - med kano og til fots, v. Bjørg Inger Ryalen 
Hodalen i Tolga kommune. 
 
Presentasjon av avsender:  
Hodalsturen tilbyr guida turer på og ved Hodalssjøene, 15 km med fjellvann som ligger som 
perler på en snor etter hverandre. Overraskelsesmomentene er – enda en sjø, enda en holme 
eller odde, og nærkontakt med vann, natur og planter.  
Her oppleves Hodalen landskapsvernområde med et av de mest særegne istidslandskap i sjø i 
Norge. 
Dette kombineres med vandring opp til storslagne utsiktspunkter i lia eller fjellet og 
kunnskapsformidling om områdene vi ferdes i, det være seg av geologisk, botanisk eller av 
kulturhistorisk art, fra steinalderen og til i dag. 
Vi vil gi turdeltakerne en større forståelse av opphavet til landskapsformene ved formidling 
om geologiens lange linjers historie og særlig siste istids påvirkning. Menneskets bruk av og 
forhold til naturen her gjennom tidene, så som fangstgropsystemer, kølbrenning, utmarksslått, 
måssåtaking i fjellet, fiske og historiske fiskeveier over fjellet, bærplukking er med i 
formidlingen. 
Særs viktige momenter for deltakerne er synet av sjøene, urørte fjell i horisonten, stillhet, fred 
og ro i nærkontakt med naturen.  
Hodalsturen har eksistert i 13 år. Deltakerne har vært både besøkende, turister og fastboende 
fra hele fjellregionen og bygdefolk. 
Sjøl om foretaket ikke er stort, er det en viktig identitetsbygger for bygda Hodalen og Tolga 
kommune. 
Vi ansvarlige for Hodalsturen har utdanning inne natur og kunnskapsturisme ved Høgskolen i 
Hedmark og har nettstedet www.hodalsturen.no. Undertegnede er medforfatter i boka 
”Hodalen 350 år. Historie og historier”. Denne boka dokumenterer og beskriver grundig det 
interessante, særegne og vakre ved natur- og kulturhistorie i bygda vår. Boka er ”et pensum” 
som vi bruker når vi guider om natur og kultur i landskapet. 
 
 
 
1. Vindindustri i urørt natur har stor negativ innvirkning på opplevelsene med kano og til fots. 
 
Våre turer gir deltakerne opplevelser av ren natur. Det de ser er nettopp fjellsjøer, uberørt 
natur og rene horisonter. Særlig når vi er ved utsiktspunkter vil høye vindturbiner og 
monstermaster utgjøre en utilbørlig skjemming av horisonten, og forstyrre fortellingen om 
naturen og naturhistorien kraftig. Under siste istid var isen høyest ved Rendalssølen og 
drenerte derfra og nordvestover gjennom Tolga Østfjell og Hodalssjøene til Glåmsjøene. 
Denne formidlingen blir forstyrret av vindindustri med en skog av turbiner, monstermaster, 
veisystemer med trafikk, lyd fra turbinene, nettopp i dette syns- og hørselsbildet. 
Opplevelsen av intakt natur, rene horisonter, stillhet, fred og ro blir forstyrret. Dette er noen 
av de viktigste naturopplevelsene for folk flest viser spørreundersøkelser foretatt av WWF, og 
de er rødlista.   
 
 

http://www.hodalsturen.no/


2. Formidling om kulturhistorien vil bli kraftig forstyrret. 
 
I Tolga Østfjell/ Rendalsfjella er det en felles kulturhistorie med store fangstgropsystemer helt 
tilbake til middelalder/steinalderen. Dette grunnet trekkruter for reinen. 
Dessuten har vi kølmiler i forbindelse med Røros kopperverk ikke bare i dalen men også i 
fjellet.  
Kulturminnene blir utilbørlig skjemmet av vindturbiner og veisystemer.    
Ved guiding og kunnskapsformidling vil høye vindturbiner, monstermaster og veisystemer 
inne på fjellet forstyrre fortellingen om kulturhistorien, kulturminnene. Det er viktig å finne 
igjen historiene om kulturminnene i et rent kulturlandskap. Når du ser et rent naturlandskap 
uten industriinstallasjoner er det lettere å lese landskapet og forstå hvorfor de plasserte 
dyregraver og kølmiler nettopp der de gjorde det. 
De historiske veiene over fjellet fra Tylldalen og Tynset, handler både om å utnytte 
fiskeressursene i Hodalen og dalene lengre øst, og om bruk av utmarksslåtter. 
Det er viktig å utøve større respekt for historiske spor.  
Dette landskapet er hele grunnlaget for vår type turisme og formidling! 
 
3. Den lokale og økologiske maten på turene våre står i faresonen. 
 
Vi har alltid hatt smakebiter på lokal og økologisk mat på turene våre. Det er lokalt og 
økologisk kjøtt, fisk, ost, bakst, bær. Vegbygging, oljesøl, trafikk, bruk av avisingsmiddel på 
turbinene vil ha negativ økologisk innvirkning på natur, dyr, planter og bær, - molta i fjellet. 
Støy fra vindturbinene vil forstyrre dyrene vi får maten fra. 
 
For å summere er vår mening: 
Hele området ”nordre Hedmark” må trekkes ut av nasjonal ramme for vindkraft. 
Uansett om nasjonal ramme blir vedtatt eller ikke – vil vi ikke ha vindindustri i våre fjell. 


