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40 METER BRED KORRIDOR: E.ON vil frakte krafta fra Songkjølen-anlegget i en 40 meter bred korridor gjennom Nes-skogen flere kilometer sørvestover til en eksisterende kraftlinje 
ved Kampåa. Dette vil innebære hugging av store mengder skog og båndlegging av arealer i rekreasjonsområdet knyttet til Ihlangsvangen og Nes Skianlegg.  Kart: E.ON/Eidsiva Nett

��VINDKRAFT

Leder i Norges 
Naturvernforbund, 
Lars Haltbrekken, 
mener E.ON driver 
med grov utpressing 
for å få tillatelse til 
vindkraftutbygging.

John Arne Paulsen
63 91 18 12 
john@raumnes.no

Raumnes omtalte sist uke at 
kraftselskapet E.ON lokker Nord-
Odal kommune med bidrag til et 
lokalt utdanningssenter og et 
nytt skianlegg utenfor vind-
parken, med 5 kilometer belyst 
spor, dersom de får bygge vind-
kraftverk ved Nes-grensa inklu-
dert en 40 meter bred kraftkor-
ridor inn gjennom gammelskog i 
Nes, fra Songkjølen og sørover til 
en eksisterende kraftlinje ved 
Kampåa i Fenstad.

–Grov utpressing
– Jeg leste saken i Raumnes. 

Dette er grov utpressing av Nord-
Odal kommune. I kommune-
styret har flertallet sagt nei til 
denne utbyggingen, understreker 
Lars Haltbrekken, leder i Natur-
vernforbundet.

Han viser til at utbyggingen vil 
ha store negative konsekvenser 
for naturen.

– Vanvittig
– Det er helt vanvittig at kraft- 
selskapet nå lokker kommunen 
med penger til tiltak som over-
hodet ikke har noe med vind-
kraftanlegget å gjøre. Dette er 
etter vårt syn en uetisk framferd 
av E.ON, skriver Haltbrekken i en 
e-post til Raumnes.

Han peker på at en god del av 
Songkjølen-området er et stort 
sammenhengende gammelskog-
område med høyeste verdi.

– Dette er det største sammen-
hengende naturskogsområdet sør 
i Hedmark og inn i Nes, med 
gammel barskog med tilhørende 
rødlistearter, blant annet den 
sterkt truede huldrestry. Det 
finnes også deler med høg- 
staude-gråor-hegg-sumpskog og 
viktige områder for skogsfugl, 
understreker Haltbrekken.

Han viser til store negative 
konsekvenser for rødlisteartene i 
disse verdifulle områdene, blant 
annet i Nes.

– Ifølge utredningen vil turbi-
nene og tilknytningsveger legge 
beslag på verdifulle arealer og 
splitte opp leveområdene for 
artene, sier han.

Tap av urørt natur
Haltbrekken viser også til at den 
planlagte utbyggingen vil påvirke 
myrområder som er svært viktige 
landskapselementer i miljø- 
sammenheng. Han påpeker for 
øvrig at tap av inngrepsfrie natur-
områder (INON-områder) ikke er 
vurdert eller satt i sammenheng. 

– Det blir kun konstatert hvor 
mye inngrepsfrie naturområder 
som går tapt ved utbygging, ikke 
hvor mye dette er i nasjonal eller 
regional sammenheng, under-
streker Haltbrekken.

E.ON svarer
Naturområdene som går tapt var 
et stort tema da vindkraftplanene 
var ute på høring. Mange innspill 
og innsigelser handler om 
nettopp dette.

Camilla Rasmusson i E.ON 

Wind Norge kommenterer at det 
som kraftselskapet nå har fore-
slått i sin helhet handler om 
avbøtende tiltak.

– Når det gjelder skianlegget 
må dette ses i sammenheng med 
at E.ON må utvikle en plan for 
avbøtende tiltak for friluftsliv. 
Dette er en betingelse i konse-
sjonen gitt av Norges vassdrags 
og energidirektorat, sier 
Rasmusson.

Ufortrødent videre
Hun kommenterer ikke inn- 
spillene om skogsrasering utover 
dette, men medgir at byggingen 
av vindturbinparken vil gå ut 
over det eksisterende ski- og 
turløypenettet i området rett 
nord for Nes-grensa, og at E.ON 
derfor samarbeider med Nord-
Odal kommune og aktuelle 
foreninger og vil spytte inn 8 
millioner kroner for å etablere et 
nytt tilbud.

I tillegg frister E.ON med et 
lokalt utdanningssenter knyttet 
til anlegget.

– Vi vil arbeide med 
kommunen for å tilby skole-
klasser å komme dit for å få 
informasjon om fornybar energi 

og vindkraft, og deretter ta dem 
på guidede turer i vindparken, 
sier hun. Hun forventer at vind-
parken vil vekke stor interesse i 
denne forbindelse, siden den vil 
være det anlegget som ligger 
nærmest Oslo, hvis det blir 
bygget.

Faktum er uansett at Nord-
Odal kommunestyre har vedtatt 
at vindkraftverket ikke skal 
bygges. Likevel jobber E.ON  
ufortrødent videre med Nord-
Odal kommunes administrasjon.

Naturvernforbundet mener E.ON viser uetisk framferd

– Dette er grov utpressing

REAGERER: Naturvernforbun-
dets leder Lars Haltbrekken.


