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Svar - Nasjonal ramme for vindkraft - arealer i Hedmark fylke
Vi viser til deres brev av 08.06.18, vedrørende muligheten for å komme med innspill til
nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi vil i det følgende redegjøre for forhold som vi mener
er vesentlige å ta med inn i det videre arbeidet.
I forbindelse med det pågående arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft på land, er
det avgrenset to analyseområder for vindkraft i Hedmark. Disse befinner seg innenfor
virkeområder for regionale arealplaner, hhv. fylkesdelplanene Vannbruksplan for
Glomma og Vannbruksplan for Femund-/Trysilvassdraget i nord, og Regional plan for
Vestmarka i sør. I tillegg omfatter analyseområdet i nord Kvitvolaområdet i Engerdal,
hvor Olje- og energidepartementet i brev av 29.06.2015 har gitt endelig avslag på
konsesjonssøknad for vindkraftverk. Dette er begrunnet med at departementet ut fra en
helhetsvurdering mener at de samlede skader og ulemper overskrider fordelene med
etablering av vindkraftverket, og at grunnlaget for å gi konsesjon etter energiloven § 3-1
dermed ikke er til stede. Departementet viser bl.a. til de store ulempene for landskap og
friluftsliv, samt negative virkninger for kulturminner og kulturmiljø og for
reiselivsnæringen. Også for naturmangfoldet finner departementet at Kvitvola vil ha
negative virkninger. Det samme gjelder Forsvarets interesser. Departementets vurdering
og konklusjon i denne saken må tillegges vesentlig vekt og ha overføringsverdi i forhold
til det pågående analysearbeidet for hele området nord i Hedmark.

Planområdene for vannbruksplanene er de respektive vassdragenes nedbørfelt, og
hensikten med vannbruksplanene er i hovedsak å legge til rette for en hensiktsmessig
forvaltning av natur-, kultur- og friluftsområder med tanke på bevaring av verdier og
utvikling av tilbud for befolkningen innenfor disse områdene. Planene er relativt gamle,
men gjelder fortsatt, og i forhold til en evt. utredning av vindkraftlokaliteter vil en måtte
gå tematisk inn i kunnskapsgrunnlaget for planområdene og se på dagens og framtidig
bruk av området.
Regional plan for Vestmarka ble utarbeidet i samarbeid mellom de berørte kommunene,
fylkesmannen og fylkeskommunen. I tillegg var de store skogeierne aktive medspillere i
prosessen. Arbeidet hadde sitt utspring i at Vestmarka 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”. I St.meld. nr. 62 (1991-92) 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».
Skogeiersammenslutningene utarbeidet deretter en flerbruksplan for Vestmarka (1993)
med retningslinjer og prinsipper for skogsdriften. Disse prinsippene er innarbeidet
praksis i forvaltningen av området. I tillegg er det gjennomført en prosess for frivillig vern
av skogsmark i området ved Eidsfjellet, og det er fra før opprettet et naturreservat ved
Orrkjølen. Kommuneplanprosessene viste imidlertid også et behov for å se ut over den
enkelte kommune og søke omforente overordna grep og prinsipper for helhetlig
forvaltning og utvikling av området. Hensikten med Vestmarkaplanen var derfor å oppnå
enighet om et sett retningslinjer som skulle nedfelles i den enkelte kommunes
kommuneplan. Miljøverndepartementet ga i sitt brev av 27.04.2012 tilslutning til
retningslinjene, men innskjerpet det langsiktige perspektivet for forvaltning av området
ved at de fastsatte en virketid for retningslinjene på 40 år. Dette ble i hovedsak
begrunnet med behovet for sikring av området ut fra nasjonale interesser.
Departementets vurdering og konklusjon i denne saken må tillegges vesentlig vekt i
forhold til det pågående analysearbeidet for området sør i Hedmark, som i stor grad
sammenfaller med planområdet for Vestmarkaplanen.
Analyseområdene i Hedmark berører ikke områder som omfattes av regionale
villreinplaner, men derimot sørsamiske områder med reindriftsinteresser. Vi regner med
at disse interessene ivaretas særskilt i dette analysearbeidet.
Hedmark fylkeskommunen forventer at NVE for øvrig har oversikt over statlig sikrede
friluftsområder, ulike typer verneområder og andre sårbare områder jf. det som ligger i
kartbasen Naturbase, og kulturminner i den nasjonale kulturminedatabasen Askeladden.
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