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Innspill til nasjonal rammeplan for landbasert vindkraft
Det vises til deres brev av 8.6 og 5.9.2018 til kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal,
Sør-Odal og Åsnes. NVE er i denne fasen ute etter faglig informasjon av overordnet karakter, og
skriver videre: Dette kan for eksempel være informasjon om friluftslivsområder med regional verdi
eller om regional bestandsutvikling for viktige arter.
På vegne av kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes sendes følgende
innspill til arbeidet:
Vestmarka går sammenhengende fra Kongsvinger til Elverum på vestsiden av Glomma. Arealet er på
ca 625 km2 og omfatter 9 kommuner.
Vestmarka har vært gjenstand for ulike nasjonale verneinitiativ helt siden den nye landsplanen for
nasjonalparker kom midt på 1980-tallet (NOU 1986: 13).1) Det endte til slutt opp med at
Miljøverndepartementet i 2012 stadfestet Hedmark fylkeskommunes «Regional plan for Vestmarka,
retningslinjer for bruk og vern». Planen legger klare føringer på kommunal og statlig
planlegging/virksomhet i planområdet (jf. Plan- og bygningsloven § 8-2). Målet med retningslinjene
er å sikre Vestmarka som et sammenhengende skogområde med store landbruks-, friluftslivs-, naturog kulturvernverdier uten store tekniske inngrep (s. 18).
Planen åpner for en forsiktig fortetting med inntil 65 hytter i 11 navngitte hytteområder i de tre
Solør-kommunene Våler, Åsnes og Grue. Maksimalt bebygd areal skal være 100 m², inklusive alle
uthus. Det er et ønske om å ta vare på gamle landbruksressurser som sætre og skogshusvære. På
definerte sætervanger tillates maksimalt ett nytt bygg på inntil 15 m² pr. størhus.
De to berørte kommunene Elverum og Kongsvinger prioriterte å ikke være med i det
fylkeskommunale planarbeidet, da de ikke har hatt utbyggingsinteresser på Vestmarka.
Plandokumentet med Miljøverndepartementets godkjenningsbrev av 27.4.2012 følger vedlagt.
1)

Området var omfattet av regionplanvedtekter i perioden 1974-80. Vedtektene hadde forbud mot bolig- og
hyttebygging. Disse begrensningene ble etter 1980 fulgt opp gjennom (plan og) bygningsloven slik at
Kongsvinger kommune har praktisert hytteforbud i området siden 1974.
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I plandokumentet står det bl.a. følgende i kapittel 2.2 om naturmiljø:
På grunn av den næringsfattige berggrunnen, er floraen i Vestmarka ganske artsfattig, og
relativt få rødlistede plantearter er kjent fra området. Området er imidlertid interessant fordi
det er møtested mellom enkelte fjellarter som trekker ned i barskogen, østlige arter som blir
sjeldne lenger vest i landet og arter som i hovedsak har kystutbredelse, men som finner sine
økologiske krav innfridd i Vestmarka.
Faunaen i Vestmarka er som en kan vente i et barskogområde i dette høydelaget med
innslag av myr og vann. Elgbestanden er relativt god, mens det er en varierende bestand av
skogsfugl og hare. Gaupe holder til i Vestmarka, mens bjørn og ulv, av og til også jerv,
streifer innom området. Fuglefaunaen er typisk for barskogområdene på Østlandet, og de
mange sjøene, tjernene og myrene er viktige levesteder for mange ender, vadere og andre
våtmarksfugler. Abbor, gjedde og ørret er dominerende fiskeslag i vannene i området.
Området har turstier, skiløypenett, det er utarbeidet jakt- og turkart for deler av området.

Med vennlig hilsen
Regionrådet for Kongsvingerregionen

Gro M. Lindgren
sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Vedlegg:
Regional plan for Vestmarka, https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/omfylkeskommunen/planer/regional-plan-for-vestmarka.pdf
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