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HØRINGSUTTALELSE  FRA ØVERSJØDALEN VILTSTELLOMRÅDE SA 

VEDRØRENDE FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT 

OMRÅDE 56 – NORDRE HEDMARK 

     

Fjellområdene i og omkring fjellbygda Øversjødalen er ett av tretten områder NVE foreslår som 

gunstig/egnet til utbygging av vindindustri i Norge. 

Øversjødalen Viltstellområde (ØV) er en grunneiersammenslutning av private grunneiere i området 

på østsiden og vestsiden av Langsjøen og Holavassdraget.  ØV samarbeider også med Tolga Fjellstyre 

i forbindelse med jakt og forvaltning av viltressursene.  ØV representerer i denne sammenheng 

grunneiere i området 

Øversjødalen viltstellområde vedtok på årsmøtet 24. mai d.å. å gå mot NVEs forslag til nasjonal plan 

for vindkraft. Vi vedtok videre å be Olje- og energidepartementet og ta området ut av planen i deres 

behandling.  

Området som er foreslått som egnet til vindindustri fremstår i sin helhet som inngrepsfritt. Området 

utgjør, slik vi ser det, en viktig del av omkringliggende bygders identitet, med rik historie, sjeldne 

naturkvaliteter og viktig beiteland. En årsak til at fem kommuner i fellesskap har klart å ta vare på 

dette unike området som er knyttet til livskvalitet og bolyst for befolkningen.  

I området ligger alle Nord-Hedmarks viktigste fjelltopper. Både Elgpiggen og Kintoppen er viktige 

regionale turmål, både sommer og vinter. Kinnbua er et kjært turmål og treffpunkt for både 

lokalbefolkningen og turister. En industriutbygging i disse områdene vil innebære et vesentlig inngrep 

for fastboende og turisters mulighet til å utøve friluftsliv.  Jakt inngår som en svært viktig form for 

naturopplevelse for grunneiere og mange tilreisende.  

Områdene som er foreslått som mulige områder for vindindustri er våre jaktområder. For oss 

fastboende er muligheten for jakt svært vesentlig for trivsel og samhold.  Øversjødalen 

Viltstellområde leier også i noen grad ut jaktterreng.   

Jakt gir grunnlag for ekstrainntekter for grunneiere og er svært viktig for grunneiernes velferd og 

trivsel.  

Erfaringer viser at vindindustri har negativ påvirkning på fuglebestander.  Det er ingen undersøkelser 

av vindindustriens påvirkning på elgens atferd. Erfaringer knyttet til tamrein viser imidlertid at disse 

fraviker områder med vindturbiner og holder en avstand på mange kilometer. Det er på denne 

bakgrunn rimelig å legge til grunn at også annet klovvilt vil sky områder med vindturbiner.  

Øversjødalen Viltstellområde representerer som sagt grunneiere og rettighetshavere.  Ulempene, og 

alle potensielt negative konsekvenser, er store sammenliknet med gevinsten ved en eventuell 

utbygging.   



En utbygging av vindindustri i våre områder er uforenlig våre (grunneiernes) interesser.  Dette vil stå i 

skarp kontrast med våre ønsker for bruk og forvaltning av området. 

På vegne av grunneiere og rettighetshavere i Øversjødalen. 
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Bygda Øversjødalen med utsikt mot Kinntoppen. 

 

 

Øversjødalen Viltstellområde er en grunneiersammenslutning av private grunneiere i området på 

østsiden og vestsiden av Langsjøen og Holavassdraget.   


