
HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT – OMRÅDE NORD-
HEDMARK 
 
Det vises 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. 
 
Jeg driver nærbutikken Sømådalen Landhandel AS i Sømådalen. Slik jeg ser det vil utbygging av 
vindkraftverk i det foreslåtte området i Nord-Hedmark være en katastrofe for området som helhet 
og for bygda Sømådalen. Jeg ber derfor om at det utpekte området i Nord-Hedmark tas ut av 
nasjonal ramme for vindkraft.  
 
Butikken i Sømådalen ble stengt i 2009. Det viste seg raskt at bygda opplevde det svært tungt å 
være uten nærbutikk. Etter påtrykk fra bygdefolket og dugnadsinnsats for å pusse opp lokalene, 
sluttet jeg i annen jobb og gjenåpnet butikken i 2010.  Foruten min egen arbeidsplass, gir butikken 
deltidsarbeid til flere personer. Jeg har i dag et driftsresultat som gjør at bedriften "går rundt". Jeg er 
imidlertid helt avhengig av inntektene fra turistnæringen. Dette gjelder først og fremst hytteturister i 
Sømådalen i Engerdal kommune og Øversjødalen i Tolga, men også villmarksturistene som 
oppsøker Femundsmarka og områdene rundt er viktige for omsetningen. Jeg er også helt avhengig 
av inntektene fra gjestene på Femund Jakt & Fuglehundskole i Sømådalen som i stor grad bor på 
områdets campingplasser mens kursene pågår.  
 
Jeg kjenner etter hvert mange av "mine" turister godt og vet hva de setter pris på ved området. I 
motsetning til hytteturistene på de store destinasjonene med alpinanlegg, uendelig med 
langrennsløyper og underholdningstilbud, søker turistene i vårt område de mulighetene inngrepsfri 
natur kan tilby. Våre turister går i fjellet, jakter, fisker og plukker multer. De søker stillhet, ro og 
naturopplevelser. Disse turistene vil sky vindkraftanlegg med anleggsveier, støy og iskast. Et 
industrianlegg i fjellet vil innebære at de verdiene disse turistene oppsøker, forsvinner. Slik jeg 
kjenner våre turister mener jeg det er svært sannsynlig at de forlater området, eller tilbringer 
vesentlig mindre tid her, ved en utbygging.  
 
Selv en liten nedgang i omsetning fra turistnæringen vil innebære kroken på døra for nærbutikken 
jeg driver i Sømådalen. Svikt i eksisterende turistgrunnlag vil derfor være svært alvorlig. Tvert imot 
håper jeg på et oppsving som følge av at det er planlagt nye hyttefelt i Langsjølia og i Øversjødalen. 
For turistene i Øversjødalen er Sømådalen Landhandel nærbutikk, og flere av hytteeierne der, er 
mine gode kunder. Erfaringen tilsier dermed at hytteutbygging i dette området påvirker mine 
muligheter til å opprettholde butikken positivt.  
 
I sommer har jeg opplevd positive ringvirkninger av at besøkstallene Femundsmarka nasjonalpark 
har økt kraftig. Engerdal kommunes markedsføring av området som "den siste villmark" slår 
dermed positivt ut, ikke bare for Femundsmarka, men for hele regionen. Jeg opplever også en jevnt 
økende strøm av bobilturister - både norske og utenlandske - på jakt etter "ekte" naturopplevelser. 
Dette kan tyde på at Visit Norways markedsføring av området som en destinasjon for naturbasert 
turisme har en positiv effekt.   
 
Dersom området blir pekt ut til vindindustri vil mulighetene som ligger i villmarksturisme og 
hytteutbygging forsvinne. Det vil ikke være mulig å selge hyttetomter i et område hvor 



attraksjonsverdien er inngrepsfri natur, når det aktuelle området er pekt ut som potensielt 
industriområde. Ved en utbygging i Gloføken og/eller Kvernvikhøgda/Sålekinna, kan det uten 
videre legges til grunn at den anerkjente Femund Jakt & Fuglehundskole vil legges ned. Ingen vil 
være interessert i å trene fuglehund i et industriområde for vindturbiner.  
 
Jeg trenger et stabilt kundegrunnlag, et usikkert midlertidig oppsving som følge av en 
anleggsperiode er ikke til hjelp for meg som satser langsiktig i området.  
 
Det bør også nevnes at store deler av Sømådalens løypenett ligger i det foreslåtte området. 
Løypenettet benyttes både for fastboende og turister. Fordi Femunden legger begrensninger i øst, vil 
en omlegging av løypenettet i de foreslåtte områdene i Kvenvikhøgda og Gloføken være vanskelig å 
få til ved en utbygging. Det kan ikke legges til grunn at noen vil oppleve det attraktivt å gå på ski i 
"trygge korridorer" utenfor sikkerhetssoner for iskast mellom vindturbiner i et åpent fjellandskap 
med restriksjoner på å bevege seg utenfor løypenettet.  
 
Jeg kan ikke se at utbygging av vindindustri i Sømådalsfjella vil by på andre fordeler for oss som 
bor her. Tvert imot er mulighetene for å benytte den vakre naturen i området til jakt, fiske, friluftsliv 
og rekreasjon en viktig forutsetning for bolyst - og avgjørende for nyetablering av yngre mennesker 
i området, slik det var for meg selv når jeg overtok butikken.  
 
Dersom utpekingen av området i Nord-Hedmark opprettholdes, vil det med stor sannsynlighet føre 
til at jeg legger ned butikken og forlater området. Jeg kan ikke satse videre på å utvikle en 
nærbutikk uten mulighet til den ekspansjon områdets felles satsing på naturbasert turisme gir 
grunnlag for. Idet hverken butikkvirksomhet eller snekkervirksomhet i hyttenæringen lenger vil 
være mulige arbeidsplasser for meg i dette området, synes det realistiske alternativet å være å søke 
nye utfordringer andre steder i landet.    
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
Frode Sømåen 
Eier og driver av Sømådalen Landhandel AS 
 
 
 
 
 


