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Naturvernforbundet i Hedmark vil med dette klage på tre tildelte konsesjoner til vindkraftverk
i Hedmark. Utbyggere er Austri vind og EON. Vi baserer klagen vår på følgende:
Sumvirkninger og samlet belastning
I følge naturmangfoldloven (NML) § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning må
konsesjonsmyndigheten se summen av tidligere, nåværende og framtidig påvirkning på
naturmangfoldet i sammenheng, for å forhindre gradvis forvitring eller nedbygging av
landskap, økosystemer og naturtyper. NML § 10 lyder: En påvirkning av et økosystem skal
vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.
I den såkalte KU-forskriften, vedlegg III, heter det:
Når flere utbyggingstiltak i et område samlet kan få vesentlige virkninger skal tiltakets
kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i utbyggingstiltakets
influensområde vurderes.
Bestemmelsen har både et nåtids- og fremtidsperspektiv. Den setter krav om kartlegging av
den samlede virkningen av både eksisterende og planlagt tiltak. Det heter videre at dette skal
vurderes i forhold til følgende faktorer som er relevante her: naturmangfold, landskap og
folkehelse.
De tre vindkraftprosjektene som nå har fått konsesjon utgjør til sammen et meget betydelig
naturinngrep i Hedmark. Hvert av de tre anleggene legger beslag på store områder, og gir hver
for seg betydelige skadevirkninger, som det er redegjort for i en rekke høringsuttalelser. For
hvert av de tre kraftverkene gjelder det at innvirkningen på naturmiljøet og menneskers
livskvalitet framstår som desto større om en ser dem i sammenheng med andre inngrep og
annen virksomhet i nærheten. Det faktum at det er gitt konsesjon til tre kraftverk i samme
region gjør det ytterligere påkrevet å analysere sumvirkningene – den samlede belastningen –
i regionen. Omfanget av den samlede utbygging av vindkraft – i en region som stedvis er
tungt belastet av naturinngrep allerede – er så stort, at en må forvente at sumvirkning er et
hovedfokus i vurderingen av konsekvensene. Dette er langt fra tilfelle, til tross for at dette har
vært et viktig moment i mange høringsuttalelser.
Følgende faktorer medfører sumvirkninger som åpenbart må vurderes grundig:
____________________________________________________________________________________________________
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Vannkraftproduksjon med regulering av elver og innsjøer, der Osensjøen, Osa, Rena og
Storsjøen allerede er regulert, til dels med betydelige konsekvenser for landskap, økologi og
friluftsliv/sportsfiske. I tillegg er det f.eks. planlagt kraftutbygging i Sølna (konsesjon gitt), og
GLB har i februar besluttet å søke om konsesjon for å overføre både Østre Æra og Øvre Flisa
til Osensjøen. Særlig det siste vil innebære et betydelig naturinngrep på regionalt nivå, om det
blir gjennomført.
Forsvarets omfattende, og trolig økende, aktivitet i Regionfelt Østlandet og Rena leir med
Rødsmoen øvingsområde, herunder anlegg for kryssing av Rena elv. Forsvarets virksomhet
har medført meget betydelige naturinngrep i et stort område. Gråfjellet var lite preget av
inngrep før regionfeltet ble etablert, og Rena elv er et viktig vassdrag for sportsfiske og
reiselivsutvikling som var hardt presset av regulering allerede før Forsvaret etablerte sitt
øvingsområde på Rødsmoen og anlegg for kryssing av elva. All denne utbyggingen og
aktivitetsøkningen har funnet sted i løpet av de siste 20 år.
Skogsdrift. Alle områdene er preget av tung mekanisert skogsdrift med bestandsskogbruk,
hogstflater, drift året rundt med tilhørende kjøreskader og ikke minst veibygging. I
umiddelbar nærhet av planområdet for Raskiftet bygges skogsbilveinettet nå ut på en måte
som Elverum kommune ikke ville godta på grunn av miljøkonsekvensene, bl.a. nærhet til
naturreservat. Dessverre ga Fylkesmannens landbruksavdeling tillatelse etter klage fra
grunneier. Samlet sett er industriskogbruket en negativ miljøpåvirkning av betydelig omfang i
Hedmark, og må telle med når samlet belastning skal analyseres. Hyttefelt og ny
hyttebygging, jfr. konfliktene om Regionplan for Rondane og Sølenkletten
landskapsvernområde. Det er mange hytter og fortsatt et betydelig utbyggingspress i hvert fall
rundt Osensjøen og i Engerdal. Det har vært anført at vindkraftutbyggingen vil medføre
problemer for planlagt hyttebygging, og at dette rammer grunneiere og andre lokale
næringsaktører. Naturvernforbundet mener at videre hyttebygging bør begrenses, ettersom
også hytter innebærer et press på arealene og forstyrrelse av dyrelivet. Dette har for eksempel
vært Naturvernforbundets posisjon i den langvarige og konfliktfylte prosessen rundt
Regionplan for Rondane. Vi er imidlertid ikke i tvil om at de tre vindkraftverkene, hver for
seg og samlet, er en større trussel mot naturverdier og landskapsopplevelse enn de
hytteprosjekter som realistisk kan realiseres i regionen. Det er likevel klart at eksisterende og
framtidige hyttefelt er en faktor som påvirker viktige naturverdier negativt, selv om det er
positivt for lokalt næringsliv og selvsagt for alle som får oppleve gleden av å eie egen hytte.
Generell urbanisering og utbyggingspress, særlig fra sør mot Odalen. I kommunene nord i
Akershus vokser befolkningen, og det er et betydelig press på arealene. Dette er en faktor som
må tillegges betydelig vekt under vurderingen av Songkjølen/Engerfjellet. Det er dessuten
behov for rekreasjonsområder både til eksisterende og ny befolkning, og natur med de
kvaliteter vi finner i planområdet for Songkjølen og Engerfjellet er særlig mangelvare i
Akershus.
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Tre store vindkraftverk i østre Hedmark er et voldsomt arealinngrep. Selv om bare to av dem
blir bygd, er dette til sammen et av de største arealbeslag i regionens historie. Vi kan ikke se
at avstanden mellom dem er stor nok til å ignorere sumvirkninger av utbyggingene, selv om
dette er et hovedargument fra NVEs side (gjentas flere ganger). I det hele tatt er NVEs strenge
avgrensing av de områder som skal konsekvensvurderes etter vår mening i strid med enhver
rimelig tolkning av begrepet «landskap» (omtalt i KU-forskriften), og i strid med mange
aktuelle definisjoner av «økosystem» (omtalt i NML). NMLs §10 avgrenser ikke
konsekvensvurderingen til utbyggingsområdet, men til økosystemene som blir berørt.
Slik det er beskrevet i flere høringsuttalelser, vil sumvirkninger gjøre seg gjeldende i forhold
til:
INON og andre naturområder som framstår som intakte.
Arealkrevende arter, som store rovdyr og rovfugl.
Fragmentering generelt: Bitvis nedbygging og mange små og store inngrep stykker opp
habitater, økosystemer og landskap.
Friluftsliv, landskapsopplevelse, stedsidentitet, livskvalitet: Alt dette vil påvirkes i betydelig
grad ikke bare av det enkelt utbyggingsprosjekt, men særlig av den samlede virkingen på
regionalt nivå og landskapsnivå, og av vindkraftverkene sammen med andre inngrep og
aktiviteter.
Bitvis nedbygging og oppstykking av sammenhengende naturområder er en av de aller største
truslene mot norsk natur. Dette går ikke bare ut over dyrearter som krever store arealer. Det er
også en trussel mot friluftsliv og naturglede. Om vi skal beholde og videreutvikle norsk
friluftsliv, både av hensyn til livskvalitet, miljøengasjement og folkehelse, er vi avhengige av
at store, sammenhengende naturområder ikke spises opp fra alle kanter. Om friluftsliv bare
skal utøves i områder som er "tilrettelagt" og der det er mange brukere samtidig, er dette en
trussel ikke bare mot den enkeltes opplevelseskvalitet, men mot selve kjernen i norsk
friluftskultur, og dermed mot norsk kultur overhodet.
Opplevelse av intakte landskap er viktig for livskvalitet og stedstilknytning, både for de som
bor i et område og de som først og fremst bruker det til rekreasjon. Landskapet vil etter
utbygging endre karakter, noe som vil prege naturopplevelsen på mange måter. Hvordan dette
vil arte seg kan ikke fastslås på noen definitiv og entydig måte. Fortolking og opplevelse av
landskap er både subjektivt og i høy grad kulturbetinget. Det finnes imidlertid få spor av slike
vurderinger i NVEs saksframstilling (selv om man så vidt er inne på at det kan finnes ulike
preferanser). I KU-prosessen er det er ikke samlet inn data fra ulike grupper av brukere og
andre som kan tenkes å ha ulike syn. Med så store friluftslivsverdier som er knyttet til alle tre
områder og til regionen i sin alminnelighet, ville vi forvente en vesentlig grundigere studie av
friluftslivet i området enn det vi så i KU, og ikke minst en grundigere diskusjon av dette i
konsesjonsdokumentene.
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NVE framholder at Raskiftet og Songkjølen/Engerfjellet vil miste en liten prosentandel av
INON, mens andelen er noe høyere på Kvitvola. NVE skriver at det samlede tapet av INON
for de tre anleggene er en beskjeden del av INON i Hedmark. Som prosentregning er dette
sikkert riktig. Men hele poenget med å vurdere sumvirkninger er at selv små inngrep kan være
betydningsfulle i sum. I forhold til INON er dette særlig viktig: Det er en grunn til at det har
vært omfattende politisk enighet om å ta vare på intakt natur, og det er at det er lite igjen. Selv
om INON-klassifiseringen er relativt firkantet og mesteparten av kraftverkene bli liggende
utenfor INON, er det ingen tvil om at store deler av de berørte områdene har preg av å være
nokså intakte, til dels med samme preg som INON-områdene (men ligger for nær
skogsbilveier etc. til havne i den kategorien). Samlet sett blir tapet av intakt natur betydelig
større enn INON-regneøvelsen tilsier.

Prinsipielt om NVEs vurderinger og skjønnsutøvelse
De tre dokumentene er alle preget av betydelige innslag av standardtekst som NVE også har
brukt i andre konsesjonssaker. Det er rimelig at en del av NVEs argumentasjon er den samme
i flere saker, og det er således ingen grunn til å erstatte tekst som har et tilfredsstillende
meningsinnhold. Det er imidlertid et problem at en rekke standardformuleringer brukes på
samme måte nærmest uavhengig av hvilke saksforhold de referer til. Dette forsterker et
inntrykk av at NVEs konklusjon i disse sakene er lite påvirket av kritiske faglige bidrag,
innsigelser fra offentlige myndigheter og den store mengde høringsuttalelser (i det alt
overveiende negative) som har kommet inn. Det bidrar dessverre til å gi NVEs
saksbehandling et visst rituelt preg, og en må anta at bare visse typer skadevirkninger kunne
ha beveget NVE til å nekte konsesjon (for eksempel at Forsvaret hadde hatt store problemer
med anleggene). De tre konsesjonssakene viser at konsekvenser for naturmiljø, friluftsliv og
landskapsopplevelse må være ekstremt store, og formodentlig støte mot formelle hindringer
for eksempel i form av nasjonalparkstatus, internasjonale konvensjoner, osv., for at NVE skal
avslå konsesjon til et «godt prosjekt». (Men vi er klar over at slike hensyn kan få innvirkning
på konsesjonsvilkårene.)
Et helt sentralt element i NVEs saksbehandling i konsesjonssaker er vurdering av
konsekvenser, og da opp mot de samfunnsøkonomiske fordeler en utbygging vil gi. Stikkordet
her er selvsagt «vurdering». Vi er kjent med at lovverket ikke gjør det mulig å overprøve
rettslig det saklige innholdet i de avveininger NVE gjør, og at det er opp til OED å avgjøre
om NVEs skjønnsutøvelse har vært grundig og har gitt en rimelig konklusjon. Imidlertid
stiller lovverket krav om at vurdering skal gjøres. Vi mener at begrep som «vurdering»,
«avveining», osv., stiller krav til systematikk, diskusjon, åpenhet og etterprøvbarhet. Flere av
NVEs viktige konklusjoner i disse tre sakene er ikke trukket på et slikt grunnlag.
Forvaltningsloven § 25 stiller krav til begrunnelse. Det er et generelt prinsipp i norsk rett at jo
større inngrep, jo mer tydelig må begrunnelsen være.
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Mange beslutninger tas etter at en har presentert for eksempel en paragraf fra NML og
deretter formulert seg omtrent slik: «Etter en samlet vurdering mener NVE at fordelene er
større enn ulempene» etc. uten at vi får vite noe mer om hvordan disse vurderingene er gjort
og hvilke kriterier som er lagt til grunn (bortsett fra at en overordnet målsetting er å oppfylle
«Norges fornybarforpliktelser»).
NVEs presentasjon av sin vurdering av sumvirkninger er både sparsom og uoversiktlig. Vi tar
Raskifte-saken som eksempel (men det samme gjelder alle tre saker). På s.27 finner vi pkt.
4.8.4 Samlet belastning, som begynner med et sitat fra NML, tilsvarende det vi har gjengitt
over. Deretter tar man punktvis for seg ulike temaer (kongeørn, skogsfugl, osv.) og omtaler –
meget kort – hvordan virkningen av flere faktorer (for det meste flere mulige vindkraftverk)
kan virke inn. Dette er ikke uvesentlig, men omtalen av hvert deltema er uhyre sparsom. Det
finnes ingen avsnitt for deltemaene «landskap» (slik KU-forskriften krever) eller
«økosystem» (slik NML krever).
Ikke minst må det være et hovedpoeng når en skal vurdere sumvirkninger at en vurderer den
samlede påvirkningen av kjente faktorer (som er langt flere enn de som nevnes under disse
punktene) på hele området eller økosystemet. En slik helhetsvurdering synes å være henvist til
siste avsnitt i 4.8.4 (s. 28) «Generelt om samlet belastning» (overskriften kunne i hvert fall
tyde på det), men der finner man ingen slik gjennomgang, kun kommentarer til en bestemt
høringsuttalelse som har etterlyst et helhetsperspektiv. Likevel avslutter NVE dette avsnittet
slik: «NVE har i det ovenstående redegjort for samlet belastning på økosystemet både knyttet
til tiltaket og andre tiltak som kan påvirke økosystemet. Vi legger til grunn at kravene til
vurdering av samlet belastning etter naturmangfoldloven § 10 er oppfylt.» Det er vi ikke enige
i. NML § 10 setter krav om vurdering av økosystemet som sådan – da er det ikke tilstrekkelig
å gjennomgå konsekvensene for de enkelte arter som blir berørt. Se også NML § 7 som
pålegger myndigheten å vise til hvordan denne vurderingen er gjort.
Når en så går til Vedlegg, kapittel 4 «Vurdering av beslutningsgrunnlaget» omtales også
sumvirkninger. Der kan vi lese på s. 94: «Etter NVEs vurdering utgjør denne vurderingen (i
KU, vår anm.) sammen med tilleggsutredningen om Osensjøområdet og innkomne
høringsuttalelser et godt grunnlag for NVE til å vurdere eventuelle sumvirkninger (vår
uthev.)». En synes altså å holde muligheten åpen for at det ikke finnes sumvirkninger, noe
som er besynderlig tatt i betraktning tiltakenes store omfang. Bemerkelsesverdig er det også at
dette er det eneste som sies om sumvirkninger i denne delen av dokumentet.
I forhold til ulike vurderingstemaer skriver NVE at de vil «legge noe vekt på» faktor X,
«legger mest vekt på» faktor Y, osv. Hva dette i betyr i den reelle beslutningsprosessen får vi
ikke innsikt i, og kan derfor heller ikke etterprøve vurderingene. Hvor diffust dette er, blir
særlig klart når vi ser at de samme formuleringene brukes gjentatte ganger for å underbygge
hovedkonklusjonen, nemlig at konsesjon skal gis. De sider ved et gitt tema som NVE skal
«legge noe vekt på», «mindre vekt på», e.l., er imidlertid helt ulike i de tre sakene, men gir
likevel samme konklusjon.
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Noen eksempler:
De berørte kommunestyrene har konkludert på ulikt vis: I Nord-Odal gikk man mot
utbygging, mens flertall av varierende størrelse i de andre kommunestyrene gikk inn for
utbygging. NVE bruker samme eller tilnærmet samme formulering i alle tre dokumentene om
hvordan en vil ta hensyn til dette i sin vurdering: «NVE vektlegger at Åmot og Trysil
kommuner er positive til tiltaket» (om Raskiftet, tilsvarende sies om Engerdal kommune og
Kvitvola) og «NVE vektlegger at Nord-Odal kommune har fremmet innsigelse til tiltaket»
(om Songkjølen/Engerfjellet). Slutningen som trekkes er også den samme: Konsesjon skal
gis. Men problemet er at kommunene har kommet til motsatte konklusjoner, slik at det som
skal vektlegges er helt forskjellig.
Fylkesmannen i Oppland har fremmet innsigelse mot Kvitvola, mens Fylkesmannen i
Hedmark har fremmet innsigelse mot Songkjølen/Engerfjellet, men ikke mot Raskiftet. Også
dette omtaler NVE med likeartede formuleringer, og sier at man vil legge «noe vekt» på det.
Men det som skal legges vekt på er også her forskjellig. Ikke desto mindre ender NVE på
samme konklusjon for alle tiltakene.
NVE framholder at tapet av INON i Raskiftet og Songkjølen/Engerfjellet er lite, mens det er
ganske stort for Kvitvola. Her sier NVE om alle tiltakene at det vil legges «noe vekt» på tap
av INON (som altså etter NVEs egen vurdering er svært beskjedent eller relativt betydelig,
avhengig av hvilket prosjekt man ser på), og en trekker igjen samme konklusjon.
NVEs diskusjon av problemene med gammelskogområdet i Odalen (Songkjølen/Engerfjellet)
er den eneste sekvensen som handler om påvirkning av naturmiljøet og som kommer i
nærheten av en åpen og etterprøvbar vurdering - selv om vi er uenige i konklusjonen (at noen
turbiner må plasseres i gammelskogen fordi det er gode vindforhold der).
Det finnes påstander som gjentas i alle tre dokumenter (og flere andre konsesjonssaker vi har
lest), men som ikke begrunnes til tross for at de åpenbart utgjør viktige premisser for NVE.
De kan derfor ikke aksepteres som en rimelig del av beslutningsgrunnlaget:
«NVE legger til grunn at reduksjon av INON ofte vil være en følge av etablering av
vindkraftverk. Vindkraftverk må lokaliseres der vindressursen er god og i områder uten
bebyggelse. Disse områdene er ofte definert som INON.» (s. 29, Raskiftet, og gjentas i de to
andre.) Dette er åpenbart feil. Områder uten bebyggelse er ikke ofte definert som INON. Bare
en liten del av Norges areal er INON-områder, og andelen minker stadig. Det må derfor være
fullt mulig å unngå INON-områder helt. Vi er enige i at store vindkraftanlegg må plasseres i
en viss avstand fra bolighus og hytter (hvor stor avstand er omdiskutert), men at de må
plasseres i områder uten bebyggelse framstår som en helt umotivert påstand. Tvert imot er det
mye som taler for å plassere slike anlegg i områder som allerede er påvirket av inngrep,
forutsatt at forholdsregler angående helsevirkninger tas.
«[Det] betyr at naturområder uansett vil bli berørt, og NVE må derfor legge vekt på viktige
naturområder i vurderingen av om det bør gis konsesjon. Rødlistede arter og naturtyper er noe
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av det som blir vurdert i en slik sammenheng.» (s. 29, Raskiftet.) «Viktige naturområder» kan
bety mye, ikke minst store, sammenhengende områder med et intakt preg; noe NVE ikke tar
hensyn til. NVE vil derimot legge vekt på rødlistede arter og naturtyper, men dette er bare noe
av det som skal vurderes, kan vi lese. Hva en forøvrig legger vekt på for å fastslå om et
naturområde er viktig, sies det intet om – verken her eller noe annet sted i teksten.
«NVE mener at et så godt produksjonsprosjekt kan tåle noe høyere miljø- og
samfunnskostnader enn mange andre vindkraftprosjekter.» (s. 51, Raskiftet, lignende
formulering i de to andre.) Dette er i beste fall en besynderlig formulering. Det er åpenbart
ikke hensynet til anlegget det handler om, men andre arealinteresser som kommer i konflikt
med anlegget.
I tillegg er det mange problemstillinger angående natur og miljø som det ikke er mulig å
vurdere konsekvensene av ennå og som NVE da ikke har med i sine vurderinger. Dette
gjelder for eksempel forhold som er overlatt til utbyggers miljø-, transport- og anleggsplan å
behandle. Det betyr at konsesjonene er blitt gitt uten at det er blitt utførlig beskrevet hvordan
miljøproblemer skal unngås eller hvordan natur skal skånes. Som eksempel kan vi nevne at
det overlates til en slik plan å løse hvordan spillplasser for fugl på Raskiftet skal ivaretas samt
ivaretagelse av gammelskog. Av andre forhold som ikke er beskrevet slik at konsekvenser kan
vurderes er problemet med ising på rotorblader. NVE krever avisingsanlegg, men presiserer
ikke hva det menes med dette. Skal det være krav om varmekabler i rotorbladene eller skal det
avises med glykol som åpenbart vil være et miljøproblem? Dette er konsekvenser som ikke er
mulige å vurdere da de ikke er beskrevet.

Naturvernforbundets hovedkonklusjon
Vi anfører at NVEs skjønnsutøvelse når det gjelder sumvirkninger (kumulative effekter,
samlet belastning) ikke kan karakteriseres som en reell vurdering (etterprøvbar avveining)
basert på tilgjengelig kunnskap, og at NVE derfor ikke har oppfylt de krav som stilles i NML
og i KU-forskriften. Vi mener videre at disse prinsipielle innvendingene mot det NVEs
skjønnsutøvelse (og ikke minst NVEs egen presentasjon av denne) kan gjøres gjeldende i
forhold til flere, kanskje de fleste, temaområder i disse konsesjonsprosessene. Ettersom de
formelle krav som regulerer NVEs saksbehandling i konsesjonssaker etter vår mening ikke er
oppfylt, vil vi framholde overfor OED at NVE har begått saksbehandlingsfeil, og at
konsesjonene derfor ikke kan være gyldige.

Hege Sjølie
Naturvernforbundet i Hedmark
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