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Nasjonal ramme for vindkraft på land – innspillsrunde regionale interesser

Innspill fra Den Norske Turistforening Finnskogen og Omegn (DNT FO)
DNT FO ble stiftet i 1987 som en lokal forening med formål å rydde og merke gamle ferdselsveger på
Finnskogen. To år senere ble foreningen tatt opp som medlemsforening i Den Norske Turistforening.
Den gang hadde DNT FO ca 550 medlemmer, i dag er det over 2000medlemmer.
DNT FO har et todelt formål hvor foreningen jobber som vanlig turistforening med å få folk ut på tur
ved å rydde og merke stier, drifte hytter og arrangere fellesturer. Dessuten arbeider DNT FO aktivt
for å spre viten om den skogfinske kulturen og annen lokal kulturhistorie.

Analyseområde 2
Analyseområde 2 dekker store deler av DNT FO sitt arbeidsområde. Vestmarka er en viktig del av vårt
tilbud innen friluftsliv, uten å gå i lokale detaljer vil vi si noe om den regionale verdien av dette
området. Her går det over 60km tursti i kommunene Grue, Åsnes og Våler som er merket i henhold til
merkehåndboka. På grunn av den relativt høye beliggenheten, er det stabilt med snø vinterstid noe
som i de samme kommunene gir over 110km skiløyper. Alle skiløyper og fotruter fortsetter i de
tilstøtende kommuner vestover, og gir et stort og viktig sammenhengende nettverk av merkede
sommer- og vinterruter. I tillegg må det påpekes at området har stor kulturhistorisk verdi, man kan
nevne flere godt kjente flyktningeruter fra andre verdenskrig, flyslippområder fra andre verdenskrig,
tømmerfløting og mange sætre som vitner om bruk av utmark.
At Vestmarka vurderes som et analyseområde for vindkraft er vanskelig å forstå, hvis man leser
«Regional plan for Vestmarka – Retningslinjer for bruk og vern» vedtatt av Miljøverndepartementet
27.04.2012.
https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/regional-plan-forvestmarka.pdf
Det anbefales at planen leses i sin helhet, men presenterer et utvalg av sitater nedenfor.
Hovedpunkter for bakgrunn av retningslinjer siteres her:
-

Vestmarka er et utmarksområde i søndre del av Hedmark på 625 km2 som berører 9
kommuner; Løten, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal og Stange.
Dette er et sammenhengende skogsområde uten store tekniske inngrep, og det er knyttet
store friluftslivs- og naturverninteresser til området. I NOU 1986:13 – Ny landsplan for
nasjonalparker – ble området foreslått vernet som landskapsvernområde for ”å sikre et større

-

-

barskogsystem på Østlandet mot inngrep og oppbrekking”. Med St.meld. nr. 62 (199192) ble
forslaget frafalt, men regjeringen mente ”at en framtidig plan for Vestmarka ikke bør gi
anledning til andre tekniske inngrep enn de som følger av skogsdriften og mener bruk av
plan- og bygningslovens virkemidler kan sikre dette”.
Hensikten med arbeidet har vært å oppnå enighet om et sett retningslinjer som skulle
nedfelles i den enkelte kommunes kommuneplan. Våler og Åsnes ønsket imidlertid åpning for
flere nye hytter enn det som lå i forslaget som ble fremmet for styringsgruppa, og
styringsgruppa ba derfor fylkeskommunen om å ta ansvaret for å sluttføre arbeidet som
regional plan etter ny planlov.
Kommunene Våler og Åsnes fastholdt sine innvendinger til planen, og saken ble derfor vedtatt
oversendt til Miljøverndepartementet for endelig avklaring
Miljøverndepartementet har ved sitt brev datert 27.04.2012 satt endelig sluttstrek for
arbeidet med felles regionale retningslinjer for bruk og vern av Vestmarka (jf. 4.7).
Departementet gir i sitt brev full tilslutning til det arbeidet som er gjort, og de retningslinjene
som foreligger, men innskjerper det langsiktige perspektivet for forvaltning av området ved at
de fastsetter en virketid for retningslinjene på 40 år.

Mål
Målet med retningslinjene er å sikre Vestmarka som et sammenhengende skogområde med store
landbruks-, friluftslivs-, natur- og kulturvernverdier uten store tekniske inngrep. Det skal fortsatt
drives skogsdrift i medhold av skogloven. Skogshusvær og sætre i området er landbruksbebyggelse
som har endret bruk over tid, men som fortsatt representerer viktige ressurser for den enkelte og
samfunnet og som ønskes holdt i hevd.
Her ønsker vi spesielt å påpeke «Vestmarka som et sammenhengende skogområde … uten store
tekniske inngrep…»

Vindkraftverk på Vestmarka, vil bryte alle intensjoner til den Regionale plan for Vestmarka.
Analyseområdet dekker nær 100% av Vestmarkas 625km2.
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