
NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på 
land. 

Område 13.  (Hedmark nord) 
Høringsuttalelse fra Johan Sundberg, Lyngveien 18. 2500 Tynset.   

Jeg er født og oppvokst i den vesle bygda Øversjødalen i Tolga 
kommune. Jeg har to fritidsboliger tett inntil grensen for område 13 og 
jeg bruker all min fritid i dette området og streifer omkring i fjellene 
både sommer og vinter.   

Derfor har jeg et sterkt behov for å tilkjennegi synspunkter på planene 
som NVE har lagt frem.  

• I Grunnlovens §2 står det at «Denne Grunnlov skal sikre 
demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene». Hva slags 
demokrati skal vi kunne forholde oss til når alle 4 berørte 
kommunestyrer sier entydig og enstemmig nei til prosjektet, og 
byråkratene i OED sier at de kan se bort i fra alle innsigelser og 
gi konsesjon. Kanskje endatil til utenlandske utbyggere.                
Og når regjeringa i tillegg vil avgjøre sånne saker uten å 
involvere vårt folkevalgte storting er det nødvendig å minne om 
hva Erik Bye en gang sa: «Politikerne må en gang lære at de 
ikke er våre herrer. I demokratiet skal de være klar over hver 
eneste dag de våkner, og hver eneste dag de legger seg, at de er 
våre tjenere. Når politikerne slutter å lytte til folket, da må de 
skiftes ut». 

• Da rapporten ble fremlagt 1. april sa OE-ministeren at NVE har 
utarbeida rapporten med kun en ting for øyet, nemlig å utvinne 
mest mulig vindkraft. Altså skulle de ikke ta noen miljømessige 
hensyn. Det er skremmende, og minner mest om forhold i 
nasjoner som vi helst ikke ønsker å sammenligne oss med. 

• Under samme rapportfremleggelse ble NVE-lederen Kjetil Lund 
spurt om Norge virkelig trenger denne krafta, da måtte han ta ei 
tenkepause før han oppgitt slo ut armene og sa at: « Altså, 
verden trenger mer kraft ». Det var det eneste argumentet, og 
ikke at vi skal produsere denne krafta for eget behov. 

• På et informasjonsmøte i Sømådalen den 15. mai sa NVE-
representanten Marte Lundsbakken virkelig at vindforholdene i 
dette området var så gode at de hadde valgt å se bort fra mange 
eksklusjonskriterier som var blitt hensyntatt i alle andre områder. 



Hun sa også at for å kunne forsvare en nødvendig oppgradering 
av distribusjonsnettet så måtte utbygging i dette området bli 
veldig stor. Når vi så vet at Norge som nasjon ikke har behov for 
denne vindkraftenergien så virker det hjerterått at våre egne 
myndigheter er villige til å ødelegge dette området for å kunne 
eksportere en liten mengde energi som neppe er målbart i 
verdensmålestokk. 

• NVE bør lytte til sin tidligere informasjonsdirektør Sverre 
Sivertsen. Jeg regner med at alle har lest hans aviskronikk i 
Adresseavisa om «En energipolitisk skandale». Mer tydelig går 
det ikke an å uttale seg. 

• Det er helt uforståelig at det kan planlegges og produseres 
vindkraft for det europeiske markedet her oppe i vårt lille 
verdenshjørne. Dersom de landene som vil ha fornybar energi, 
og for å kvitte seg med noe olje- og kullkraft, så må det da være 
mest naturlig å produsere vindkraft der hvor vindkraft trengs. 

• Jeg er ganske sikker på at det vil bli forbud mot all form for jakt 
i hele området med en solid buffersone av frykt for at 
prosjektiler, rikosjetter osv. skal gjøre skade på vindturbinene. 
Hele dette området har til alle tider vært flittig brukt til jakt på 
elg, rein og ryper. 

• I Teknisk Ukeblad 0519 sier kommunikasjonssjef Torbjørn 
Steen i Statkraft til NRK at det i dag produseres vindkraft ved 36 
vindkraftverk langs norskekysten. Innen 2021 kommer det til å 
bygges over 30 nye vindkraftverk. Det bidrar til at 
kraftoverskuddet i Norge øker. I samme artikkel sier 
kommunikasjonssjef i Statnett Irene Meldal at dagens 
kraftoverskudd er på 10 TWH i et normalår. Norge vil 
sannsynligvis ha et overskudd på 20 TWH etter 2030.                 
1 TWH tilsvarer strømforbruket til 62500 husholdninger.             
I tillegg til alt dette kommer gevinsten ved modernisering og 
oppgradering av alle våre tilårskomne vannkraftverk. Vi vet at 
mer nedbør faller som regn, og at vannmagasinene derfor fylles 
raskere opp og det gir vannkraftverkene større kapasitet. 

• I lys av alt dette synes det aldeles meningsløst å gjøre våre flotte 
fjellområder til industrianlegg som bare skal produsere en 
eksportartikkel som i verdensmålestokk er ubetydelig. Jeg er helt 
sikker på at det er mulig å finne frem til andre tiltak som har 
mye større betydning for miljømangfoldet vårt enn å ødelegge 
både flora og fauna i våre «gamle fjell i syningom» 



• Det er mange med meg som ikke kan tenke seg dette 
fjellområdet stengt for skiløpere som ikke kan bevege seg der av 
frykt for iskast fra vindmøllene slik som vårvinteren og 
påsketida ofte er her på våre kanter. 

• Tenk når disse vindturbinene etter bare 15-20 år må skiftes ut og 
alt materiale som de er laget av ikke kan resirkuleres. Hvilket 
avfallsproblem står vi da overfor? Og til hvilken kostnad skal 
dette håndteres?  Etter vårt begrep om bærekraft og 
nullforurensing vil det være en absolutt umulighet. 

• Visuelt vil det være en katastrofe for naturelskere. Jeg vet at vi 
alle sammen er glad i den fjellheimen som omgir oss. Og da kan 
vi ikke for kortsiktig vinnings skyld, eller kanskje mest for ingen 
vinnings skyld, ødelegge den.   

• Og helt til slutt: Bare fjellnavnet «GLOFØKEN» alene burde 
være nok til å frede hele området. Av gammelnorske 
Glodaføykir. «Fjellet som kaster glør» (lyser i solnedgangen).  
Jeg har mange ganger sittet ved kjøkkenbordet på 
barndomshjemmet mitt, Nybo, midtvinters og sett at vintersola 
«triller bortover Gloføken berre så nysnøen gyv» uten at 
horisonten skjemmes av vindturbiner.  

 
Med optimistisk helsing fra Johan.  

 


