
HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT   
 

1. Innledning 
 
Vi viser til høringsbrev fra Olje- og energidepartementet av 1. april 2019, hvor NVEs forslag til 
nasjonal ramme for vindkraft er sendt på høring. I høringsbrevet er det bedt om innspill til NVEs 
forslag til nasjonal ramme, og om det bør fastsettes en slik ramme.  
 
Hola bygdelag, Øversjødalen idrettslag, Øversjødalen Skytterlag, Øversjødalen Samfunnshus, 
Fjelltun Samfunnshus og Hola fiskeforening avgir med dette felles uttalelse.   
 

2. Hvem vi er 
 
Hola bygdelag representerer hele befolkningen i bygdene Øversjødalen, Holøydalen og Kåsa, som 
dels ligger rett innenfor- og dels rett utenfor den nordlige grensen for det utpekte området i Nord-
Hedmark. Bygdelaget er "navet" i bygdene og arbeider for at fjellbygdene skal være livskraftige og 
gode steder å leve. Hytteeiere i områder har anledning til å være med i bygdelaget. Øversjødalen IL 
er bygdenes felles idrettslag, med stolte langrenns- og skiskyttertradisjoner. Øversjødalen IL 
engasjerer seg også sterkt for at hele befolkningen i området skal holde seg fysisk aktive ved 
organisering av turgrupper som benytter fjellene som omkranser bygdene våre. Øversjødalen 
skytterlag ivaretar områdets skyttertradisjoner. Jakt er en svært viktig del av kulturen i området. 
Skytterlaget huser både jegere og konkurranseskyttere. Samfunnshusene er fjellbygdenes sosiale 
samlingspunkt. Velfungerende samfunnshus er avgjørende for det sosiale livet i fjellbygdene.  
 

3. Vi krever at det utpekte området i Nord-Hedmark tas ut av den nasjonale rammen for 
vindkraft 

 
Som representanter for befolkningen i berørte fjellbygdene krever vi at det utpekte området i Nord-
Hedmark tas ut av planen for nasjonal ramme for vindkraft. Slik vi ser det vil en utpeking innebære 
en katastrofe for fjellbygdene som omkranser området. Våre foreninger slutter seg derfor til 
høringsuttalelsen fra aksjonen "Nei til vindindustri i Sømådalsfjella Øversjødalsfjella og Tolga 
Østfjell" og tiltrer synspunktene som fremmes i denne uttalelsen. Vi vil i tillegg fremme følgende 
korte kommentarer til forslaget:  
 
NVE har ved utpeking av våre områder i Nord-Hedmark valgt å ikke ta nevneverdig hensyn til 
hverken Miljødirektoratets eller Riksantikvarens eksklusjonsforslag men har utelukkende valgt å 
legge vekt på vindressurser. De har overhode ikke drøftet konsekvensene for verdensarvområdet 
Cirkumferensen og våre bygder som har grunnlag i bergverkskulturen. I vårt området har de således 
innhentet et kunnskapsgrunnlag, men har i praksis valgt å se bort fra kunnskapsgrunnlaget i rådet til 
departementet.  
 
NVE legger i forslaget til grunn at det vil kunne bygges ett svært stort eller flere stor vindkraftverk i 
fjellområdet som omkranser våre bygder fordi det er lite bebyggelse i området. Vi mener dette viser 
at NVE overhode ikke har forstått hva det innebærer å leve i de høyereliggende fjellbygdene i Nord-
Hedmark. Vi understreker så sterkt vi kan at det er våre fjellbygders felles identitet, kulturhistorie, 
beite-, jakt- og friluftsområder som går tapt om våre høyfjellsområder bygges ut med vindturbiner, 
anleggsveier og omfattende infrastruktur. Utbygging av vindindustri i et åpent høyfjellslandskap 
innebærer i praksis at fjelltopper og knauser sprenges ut og erstattes med betongfyllinger som 



fundamenterer vindturbiner, mens fjellrygger og myrer vil deles opp fylles med massive 
anleggsveier. Det går ikke an å snakke seg bort fra at slike inngrep innebærer at fjellene ødelegges. 
Det finnes i realiteten ikke noen "avbøtende tiltak" mot dette. 
 
Muligheten til å ferdes fritt i fjellet og naturen er en grunnpilar i fjell-landbruket som våre bygder er 
tuftet på. Bolyst, generasjonsoverdragelse i landbruket og nyetablering i området er tuftet på 
mulighetene til utfoldelse i de inngrepsfrie naturområdene som Tolga kommune har hegnet om i 
generasjoner. Mens byer og tettsteders attraksjonsverdi ligger i et stort tilbud av underholdning og 
organiserte aktiviteter, er det vi har å tilby ungdom som vurderer å overta slektsgården og turister 
som oppsøker området et usedvanlig vakkert og uberørt fjellområde, rikt på kulturminner, dyreliv 
og friluftsmuligheter. Alle som har et minimum av kjennskap til området vil uten videre forstå at en 
utbygging av 200 meter høye vindturbiner i fjellene Gloføken, Glopphøgdene, Sålekinna eller 
Kvernvikhøgda, Vardfjellet eller Svartdalsfjellene, vil knuge og dominere bygdene Øversjødalen, 
Holøydalen og Kåsa som ligger omkranset av fjellene, fullstendig. Nærområdene til bygdene vil 
miste hele sin verdi som rekreasjonsområde og det vakre vassdraget Langsjøen og Hola vil miste 
sin verdi som et natureldorado for fiskere og padlere. Våre sterke veidemannstradisjoner, med både 
rypejakt, elgjakt og reinsdyrjakt vil forringes sterkt og våre muligheter til å ferdes fritt i fjellet 
vinterstid vil reduseres drastisk. Fjellbeiter og seterliv som er svært viktig for befolkningen i våre 
områder, vil miste sin verdi om naturen som omkranser setergrendene, ødelegges. 
 
I likhet med de fleste fjellbygder i Norge har våre bygder opplevd befolkningsnedgang. Vi er i dag 
avhengig av at våre hytteturister er med og bidrar til det sosiale livet i bygdene våre. Mange av 
hytteturistene har lange tradisjoner i området og inngår som "ekstra hender" og ressurser i 
idrettslag, samfunnshus og fiskeforeninger. Våre turister er medarrangører og deltakere når 
påskefester og sommerkaféer skal arrangeres og skirenn skal avholdes. Uten aktive bidrag fra 
turistene i bygdene ville vi vanskelig kunne opprettholde hverken idrettslag, samfunnshus eller 
foreningsliv. Vi kjenner våre turister godt. I likhet med oss, er de svært glade i de vakre 
fjellområdene våre. Ved en industriutbygging i fjellet må det forventes at hytteturistene blir borte. 
 
På bakgrunn av ovenstående mener vi det er helt urealistisk at livet i bygdene vil opprettholdes ved 
et utbygging av fjellene som omkranser bygdene våre. Det håper vi sentrale politikere forstår, selv 
om NVE ikke har forstått dette.  
 
Vi er avhengig av å skape flere arbeidsplasser og inntektsmuligheter som passer inn med og støtter 
opp om fjell-landbruket i området, hvis vi skal lykkes med å snu befolkningsutviklingen. De senere 
år har vi opplevd et positivt oppsving ved satsing på naturbasert villmarksturisme. Nærbutikken i 
Sømådal er gjenåpnet og hyttetomter som blir lagt ut for salg blir kjøpt av turister som er villige til å 
reise den ekstra timen fra pressområdene for å oppleve det bare et stort inngrepsfritt naturområde 
kan gi. Det er helt innlysende at den positive utviklingen vi nå opplever vil opphøre i det øyeblikk 
våre områder blir utpekt som særlig egnet til vindindustri. Det er rett og slett ikke realistisk at 
hytteturister som bevisst oppsøker et område praktisk talt uten infrastruktur som turister ellers 
etterspør, for å oppleve stillhet, ro, en uforstyrret nattehimmel og mulighet for å ferdes i intakt 
natur, vil ta sjansen på å etablere seg i ett av tretten områder sentrale myndigheter har pekt ut som et 
potensielt industriområde. Det hjelper oss i denne sammenheng lite at vi får mulighet for å kjempe 
mot ødeleggelse av fjellene våre i senere konsesjonsprosesser.  Så lenge sentrale myndigheter har 
pekt ut området som et sted hvor vindkraftselskapene bør søke konsesjon, må det legges til grunn at 
mer eller mindre forpliktene løfter om at lokale politikere vil ha avgjørende ord vil bety lite for en 
rasjonell hyttekjøper på jakt etter en langsiktig investering i et inngrepsfritt naturområde. Ved en 



utpeking kan vi derfor skrinlegge alle pågående og planlagte satsinger på villmarksturisme med de 
konsekvenser det får for håndverks- og servicenæringene i bygdene. For oss som lever i 
fjellbygdene vil dermed et stempel som egnet industriområde ramme svært hardt.  
 
På vegne av innbyggerne i våre fjellbygder ber vi sentrale myndigheter å respektere vårt og 
kommunens ønske om at det utpekte området i Nor-Hedmark tas ut av nasjonal ramme for 
vindkraft.  
 
 
 
Hola Bygdelag Ann Helen Lien (leder) Sign.  
 
Øversjødalen IL Jan Magne Pallin (leder) Sign.  
 
Øversjødalen Skytterlag Jan Oddbjørn Holøien (leder) Sign. 
 
Øversjødalen Samfunnshus Ola Petter Søndmør (leder) Sign. 
 
Fjelltun Samfunnshus Peter Van Gastel (leder) Sign. 
 
 
 
 
 


