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 Vårt nærområde og friluftsområder omgjøres til industriområder. Dette vil kreve store 

arealer, som vil påvirke artsmangfoldet for all framtid. Den har sin egenverdi og er meget 

viktig for å beholde det biologiske mangfoldet vi har, både her og i andre områder der det 

planlegges utbygging. Ødelagte økosystemer gjør natur og mennesker langt mer sårbare 

for klimaendringene. 

 Landskapsbildet med et vidstrakt viddelandskap der et industriområde vil få fatale 

konsekvenser for hele området og langt utover dets grenser. Ikke minst hvor ødeleggende 

det vil være for plante-og dyrelivet. Store områder med furumoer, med Østerdalens 

karakterisitiske, lysegrå reinlav, vil bli ødelagt for all framtid. Mange av disse områdene har 

store verneverdier som er uforenlig med utbygging og i tillegg kommer omfattende veinett 

og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under 

utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen 

rundt.  Utbygging av et slikt område vil antageligvis pågå i en mannsalder, altså et 

kontinuerlig industriområde. 

 Fjellandbruk, utmarksbeite og beitedyr. Det slippes årlig hundrevis av sau og storfe i 

området. Landbruket er den største og viktigste næringa i Tynset Kommune. Gammeldalen 

og Rivdalen, beiteområdene i Tylldalen Østfjell, er beitelandskap som må vernes om og 

som en ikke finner i umiddelbar nærhet og der grunneierne har setrer og tilhørende 

rettigheter. Alle setereiendommene vil få betydelige verditap, ved at områdene rundt blir 

ødelagte og forandret. Som videre gir inntektstap til næringa, ift utleie av jakt- og fiskekort, 

overnattingsplasser for rekreasjon og turmål osv.  

Antall dyr, Tynset Kommune, som kan benytte seg av utmarksbeite: 

Storfe: 8760      Sau: 15 000     Ammekyr: 1800       Melkekyr: 3000 

Dette er et tema som NVE ikke har belyst i sin rapport eller fagrapporter. Området er 

prioritert beiteområde.  

 Fuglelivet. Tilhold av rovfugl, ryper og skogsfugl. Etablering av veinett og vindturbiner vil 

kunne drenere dette området og ødelegge økosystemet. Det foregår utleie av fuglejakt i 

området og årlig takseres det ryper og skogsfugl. Planlagt vindkraft vil få stor negativ 

konsekvens for dette.  

 Jakt og fiske. Jaktopplevelsen vil forringes og det vil kunne være vanskelig å selge denne 

jakta. Videre vil økt ferdsel på grunn av økt antall veier, medføre økt forstyrrelse på viltet. 

Alt vilt vil naturlig nok reagere negativt på slik aktivitet.  

 Friluftsliv. Det drives i dag storviltjakt, småviltjakt, fiske, skigåing i løyper og utenfor 

løyper, turgåing, ridning, sykling og mye mer. Dette er mange av grunnene til at vi som bor 

her, velger å bo her. Vi har dette lett tilgjengelig og gir oss mulighetene til å fylle på med 

energi når vi måtte ha behov for det. Sommer, som vinter. Norge er jo også en 



turistmagnet ift å tilby tur- og rekreasjonsmuligheter. Sånn er det også her i Tynset 

Kommune. 

 Kulturminner. Pilegrimsleden gjennom Østerdalen- en europeisk tradisjon, nordisk historie 

og norsk kultur. Gir samtidig en helt personlig opplevelse. Her kan man vandre i rolige og 

fredelige områder med variert og flott natur og et rikt dyreliv, oppleve friheten og la sine 

egne tanker vandre i fritt. Her kan du ha fokus på flott natur og kulturlandskap. 

Overnatting foregår i stor grad i skogsbuer og –koier. En slik opplevelse kan ikke tilbys på 

langt nær, om dette området blir industribasert. 

 Kulturlandskap med mange setervoller med godt bevarte setermiljøer. Jordbruket bidrar 

til å pleie og bevare kulturlandskapet, som med sine kulturminner og naturmangfold har 

betydelig nasjonal verdi. Landbruksvirksomhet gir livsgrunnlag til en økende befolkning. 

Aktiviteten har påvirket omgivelsene gjennom dyrking av jord, husdyrhold og høsting av 

brensel og materialer fra skogen. Kulturlandskapet er også viktige friluftsområder. 

 Fjellmeieriet i Raudsjødalen. Dette er både Norges og Nord-Europas eldste andelsmeieri 

og Europas første fellesmeieri nord for alpene. Her ble det produsert sveitserost allerede i 

1856. De holder på tradisjoner og tilbyr fortsatt smaksprøver av den legendariske 

sveitserosten og annen tradisjonsmat som skjørost og rømme. Slike kulturminner må vi 

beholde og ta vare på. 

 Betydning for lokalt reiseliv og næringsliv som er bygget opp rundt nettopp natur, 

friluftsliv og kulturhistorie.  

 Tverrpolitisk enighet i Tolga, Tynset, Rendalen som stiller seg negativ til planene.  
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