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Høringsinnspill til NVE`s nasjonal ramme for vindkraft på land med 

høringsfrist 1. oktober 2019. 

Gjelder primært områdene i Tolga og Rendalen kommune og Nord Østerdal for øvrig 

som er foreslått å være godt egnet område for vindkraft av NVE.  

             
Bilde fra Elgpiggen (1604 moh) i retning Øversjødalen, Sømådalen og Femund. Dette er et område som kan 

bli berørt. 

Innledning:  

Med stor bekymring så har jeg blitt kjent med at NVE har forstått Nord Østerdal Øst for Glomma som et godt 

egnet område for vindkraft, men dette er et sårbart fjellområde med en unik natur. I dette området er det 

som oftest et tynt jordlag og store områder er dekket av lav, mose og lyng. De mose- og lavdekkede fjellene 

er unike her i Sør-Norge og forholdene for villrein er derfor meget gode. En utbygning av vindkraft i disse 

sårbare fjellområdene vil derfor kunne gi ubotelige skader på naturen og dyrelivet i denne regionen som ikke 



vil være reversibel. Her må man tenke føre var prinsippet og forstå hvilke konsekvenser en slik utbygning vil 

ha i dette naturområdet.  

Naturen og dyrelivet i Nord Østerdal: 

Jeg har blitt kjent med områdene i Nord Østerdal i Tolga, Os, Tynset og Rendalen kommune fra jeg var liten 

gutt. I dette området har min familie feriert og vi har blitt kjent med hvilke kvaliteter denne naturen har. I 

dette området finnes bl.a. rein og denne vil være ekstra sårbar om vindkraft bygges ut. De beveger seg over 

store områder og beiter bl.a. lav og mose. Området har også gode forhold for rype og andre fugler som 

finnes i fjellet. Jeg har observert den sjeldne snøugla i fjellene i Tolga kommune. Den er på rødlista. Det 

finnes flere typer hauker og våker i disse fjellområdene. Personlig har jeg ikke sett kongeørn, men flere jeg 

kjenner har sett de. Disse fugleartene vil være spesielt utsatt hvis det skal bygges ut vindkraft i disse 

områdene. I Nord Østerdal har vi svært gode ørretvann og noen av disse vannene kan bli mer eller mindre 

negativt påvirket av vindkraftverk.  

Forsking har vist seg at vindkraft har en meget negativ innvirkning på dyr i store områder rundet et 

vindkraftverk og for trekkfugler. Det vi mennesker ofte ikke hører, hører der imot dyrene. De har som oftest 

en hørsel og følelser for vibrasjoner som vi mennesker ikke klarer å registrere med våre sanser. Infrarødt 

blinkende lys fra vindturbinene vil i tillegg være svært stressende for dyr. I tillegg kommer skyggekast fra 

vindturbinene. Med de snødekte fjellene vinterstid så vil disse negative effektene forsterkes. Dette er 

forhold som kan rapporteres fra fastboende og hyttefolk ved Raskiftet i Hedmark. Jeg er meget bekymret for 

dyrelivet i Nord Østerdal med de kommunene som kan bli berørt om vindkraftindustri bygges ut i disse 

områdene. Vi må ta lærdom av tilsvarende vindkraft i andre naturområder både i Norge og i utlandet.  

 

                                                                                              
Villrein i Tolga Østfjell 



                                                                                              
Snøugle sett i Tolga Østfjell 

                                                                                                                          
Ryper i Tolga Østfjell 

Friluftsliv og turisme: 

For de berørte kommuner i Nord Østerdal, så er turisme og friluftsliv en viktig inntektskilde og denne 

næringen har også et stort potensiale. Det finnes stier på kryss og tvers i fjellregionen med flere fine 

utgangspunkt. Dette fjellområdet er et unikt fjelleldorado for de turistene som ikke ønsker masseturisme i 

fjellet slik man for eksempel kan oppleve i visse områder i Jotunheimen. DNT har også stier i dette området. 

Kommunene har vært flinke til å legge til rette for fjellturer i flere av områdene. Det finnes mindre 

overnattingsteder og boder i områdene. Vindkraftverk vil endre det topografiske landskapet og følelsen av å 

gå i fjellet i uberørt natur vil miste totalt sin verdi. Dette vil være svært ødeleggende for disse kommunene 

og deres muligheter til å utvikle denne næringen som ligger i turisme i fjellregionen i Østerdalen. NVE`s 

vindkraft forslag for fjellregionen i Østerdalen vil være et dødsstøt for å øke turismen til disse vakre 

fjellområdene. Det er meget forståelig at motstanden til vindkraft er meget stor i Østerdalen og at 

kommunene samlet går i mot NVE`s forslag til vindkraft.  

                                                                                 
Rausjøpiggen (1306 moh) i retning Hodalen og Øversjødalen. Det er også et område som kan bli berørt.   



                                                                                     
DNT sti i Tolga kommune 

                                                                               
Sykkeltur på fjellstier i Tolga med Elgpiggen i bakgrunnen 

                                             
Sømådalen camping 



                                                                 
Ørretfiske i fjellvann i Tolga. 

Fastboende, seterdrift og fritidsboliger.  

Fastboende, setre og hyttefolk vi bli berørt av en slik utbygging. Det er mange sauebønner som har dyrene 

sine på beite i disse fjellområdene om sommeren. Fastboende, bønner og hyttefolk må bli hørt i disse viktige 

sakene. Å påtvinge fastboende og hyttefolk vindkraftverk i deres nærområde vil by på konflikter slik vi har 

sett flere andre steder i landet. Konfliktnivået da det gjelder vindkraft i utmarks-norge er allerede høyt. Dette 

må unngås.  Jeg og min familie har ikke hytte i umiddelbar nærhet til de områdene som evt. er forslått, men 

vi vil indirekte bli berørt da vi bruker disse foreslåtte områdene til friluftsliv. Derfor har jeg vært i kontakt 

med kommuneadministrasjonen i Tolga og snakket med ordføreren om dette. Min fars familie kommer fra 

Tolga. Vi har ingen fastboende i familien som bor i Tolga, men flere av mine søskenbarn har hytter i Tolga og 

vi er alle meget bekymret for at naturen i dette fjellområdet skal bli rasert og ødelagt. Vi synes det er suspekt 

av NVE å legge vindbruksplaner i områder som er sårbare for denne type industri og som vil være 

ødeleggende for fastboende, for seterdrift, for hyttefolket og for turismen i Nord Østerdal.   

  

 Gårds- og seterdrift øst i Tolga kommune. 



Vindkraft i naturområder i Norge, det grønne skiftet og FN’s naturpanel: 

Jeg er for et grønt skifte i politikken som reduserer utslipp av farlige miljøgifter eller som påvirker 

oppvarmingen av jordkloden. Jeg er for at det må settes begrensninger mht. bruk av kjemiske stoffer som 

påvirker mennesker, dyr eller naturen på en negativ måte som f.eks. SVHC (substances with very high 

concern) ihht. REACH lovgivningen og også andre kjemiske stoffer. Jeg er for at det må innføres regler som 

begrenser forsøpling av våre havområder og jeg er for at vi finner alternative energikilder, MEN vindkraft i 

naturområder hører overhode ikke inn en forsvarlig bærekraftig miljø- og energipolitikk. Dette er der imot en 

alvorlig forvrenging av en fornuftig og bærekraftig grønn energipolitikk. Når vi gradvis skal fase ut fossilt 

brennstoff til mer miljøvennlig energikilder, så kan vi ikke ta i bruk en energikilde som vindkraft i 

naturområder som går på bekostning av naturen, dyrene og menneskene. Denne energiformen er sterkt 

ødeleggende for naturen og den er ofte irreversibel mht. de drastiske naturinngrepene. Vindkraft i Norge i 

naturområder er den mest feilslåtte energipolitikken Norge noen gang har sett. Uberørt natur har gradvis 

blitt redusert de siste 10-årene. Kun ca. 12 % av Norges land har ihht. Miljødirektoratet uberørt natur. Dette i 

seg selv er alarmerende. Vi ser at vindkraftbransjen kynisk søker områder hvor det bor lite folk og hvor de 

regner med å møte minst motstand. Dette kan ikke fortsette. Kommunene i Nord Østerdal er ingen unnatak i 

så måte siden NVE har forslått disse områdene som er tynt befolket uten å tenke på naturverdiene i disse 

områdene. Det er slik jeg ser det meget kynisk av NVE å foreslå disse områdene med så liten befolkning. Det 

er meget kritikkverdig at statlig institusjoner som NVE og OED ikke har forståelse for hvilke naturverdier vi 

har i disse områdene. Til tross for den massive og store mostanden vi har sett i andre områder i landet i tynt 

befolkede områder, så fortsetter man å foreslå utbygninger av vindindustri i naturområder som er meget 

følsom for denne type inngrep. At statlige institusjoner ikke forstår hvilke permanente konsekvenser dette vil 

ha for disse områdene hvis de velger å gå videre med å planlegge vindkraft i Nord Østerdal er det vanskelig å 

forstå. Dette har satt sinnene i kok i Nord Østerdal og også andre steder i landet som kan få vindkraft i sine 

naturområder. 

FN’s naturpanel av mai 2019 fastslår at menneskers ødeleggelser av naturen er det som nå truer mest livet 

på jorden. Snart er 1 million arter av totalt 9 millioner arter snart utryddet pga. menneskets inntrenginger og 

aktiviteter. Dette har skjedd i rekordhøy hastighet de siste 10-årene og vindkraftutbygginger i naturområder 

kan ikke bidra til å øke og akselerere dette ytterligere.   

https://www.fn.no/Nyheter/FNs-naturpanel-Menneskelig-aktivitet-truer-eksistensen-til-en-million-arter 

Med den viten vi har i dag, så kan Norge ikke ta i bruk en energiform som i raskere tempo vil ødelegge 

naturområdene i landet. Man kan ikke gjøre det motsatte av hva forskerne bak FN’s naturpanel nå 

oppfordrer landene til å fokusere på nemlig å verne om sine naturområder. Vi kan med vår viten ikke gå 

baklengs inn i fremtiden og neglisjere viktige konklusjoner som forskerne har kommet frem til da det gjelder 

verken ødeleggelser av naturområder som gjør forholdene for dyr og andre organiser umulige eller slippe ut 

miljøgifter. Å basere en energipolitikk på å ødelegge mer natur og ta beslutninger på uvitenhet og bygge ned 

norsk natur må det snart bli en slutt på. Hva skal ettermælet bli etter en slik kritikkverdig politikk?         Vi må 

ha en energipolitikk som tar i bruk de energikildene som verken forårsaker større ødeleggelser av naturen, 

forhindrer økt forurensning eller slipper ut skadelige klimagasser. Vi må hele tiden tenke på totalregnskapet 

når man vurderer alternative energikilder. Vindkraft i naturområder i Norge er en totalt feilslått 

energipolitikk og dette må nå stoppes umiddelbart!!!!   Sverige har ca. 10 millioner innbyggere og Norge har 

ca 5 millioner innbyggere, men vi bruker omtrent like mye energi. Det er et paradoks at reduksjon av 

forbruket av elektrisk kraft nærmest ikke har vært et tema i den politiske debatten i Norge.   



Konklusjon: 

Jeg ønsker ingen utbygging av vindkraftindustri i det sårbare naturområdet i Østerdalen. Dette er nærmest et 

uberørt naturområde med et rikt dyreliv av høy kvalitet. Området har også meget høy verdi mht. friluftsliv og 

kan ikke bli forsøplet av svært høye vindturbiner som vil endre topografien i disse områdene. Med all 

sannsynlighet vil en utbygging i dette fjellandskapet medføre store og permanente ødeleggelser med 

utsprenginger av fjell for et massivt stort veinett til vindindustriområdet og mellom vindturbinene slik vi har 

sett andre steder i Norge.  Nye store veitraseer, elektrisk førende kabler og vindturbiner på høyde med de vi 

ser på Raskiftet evt. kanskje også ennå høyere kan ikke få ødelegge naturen i Nord Østerdal. Norge er 

selvforsynt med elektrisk kraft (157 TWH i år 2018) og mye går på eksport. Det er derfor heller ikke slik sett 

behov for å bygge mer vindkraft eller annen kraft for Norge. Vi er selvforsynt!  FN’s naturpanel må nå synke 

inn hos politikerne og det må straks stakes ut en ny og bedre bærekraftig energipolitikk som ivaretar naturen 

og miljøpolitikken på en langt bedre måte. Den kyniske vindkraftbransjen med bl.a. utenlandske eiere som 

kun er ute etter subsidier gjennom de grønne sertifikatene og økonomiske gevinster og som ikke har noen 

skrupler mht. å se hvilke ødeleggelser de forårsaker i norsk natur, må det nå settes en endelig stopp for! 

Norsk politikk har framstilt dette som lovlig og akseptabelt, og investorene oppfatter Norge som fritt 

fram.  Dermed er konfrontasjoner uunngåelig, som vi har sett det f.eks. mellom vindkraftmotstandere på 

Frøya, Finnskogen, flere andre steder og SWM i Tyskland.  

Jeg ber på det sterkeste at de folkevalgte politikere på Stortinget og de statlige institusjonene som OED og 

NVE fatter til fornuft i disse vindkraftsakene og endrer kursen for vår energi- og miljøpolitikk. De må forstå 

konsekvensene av denne feilslåtte politikken. La ikke denne politikken gå utover naturen, dyrene og folkene 

som bor eller ferdes i disse områdene. Konklusjonene til forskerne i FN’s naturpanel må nå bli en ny 

rettesnor for vår nye energi - og miljøpolitikk i dette landet. Vi må forvalte vår flotte natur på en langt bedre 

måte enn hva vi har gjort det siste 10-året med en massiv utbygging av vindkraft i vårt land. La ikke vår 

generasjon ødelegge den særegne naturen vi har i Norge. Vi må ta godt vare på de verdiene vi har i naturen 

for fremtidige generasjoner og trygge dyremangfoldet og balansen i naturen. Vi mennesker er helt avhengig 

av naturen og vi kan ikke ødelegge den. Økosystemet på sikres på best mulig måte slik at vi ikke graver vår 

egen grav.                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mvh. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Morten Koksvik  (hytteeier i Tolga kommune)                                                                                                                                                                     

   Demonstrasjon mot vindkraft med over 100 demonstranter med 

appeller og protestmarsj ved Osensjøen like ved Raskiftet, Hedmark 12. mai 2019. Motstanden mot vindkraft 

har økt betydelig i Hedmark.  



                                                                                                                
Nei til vindkraft i Tolga kommune 

 

 

 


