VINDKRAFT
Min mening, Glåmdalen 20. mai 2020
La Skogen Leve, Nord-Odal registrerer at Akershus Energi har overtatt konsesjonen til Songkjølen og
Engerfjellet vindkraftanlegg. Vi ønsker i den forbindelse å informere om det lokale engasjementet i
saken.
Særlig vil vi gjøre oppmerksomme på at vedtaket fra Olje- og energidepartementet og NVE om
godkjenning av MTA- og detaljplan for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk ble klaget inn til
Sivilombudsmannen 20. mars 2020 av 8 grunneiere og 22 naboer/gjenboere. Forventet tid for
vurdering av saken er 8-10 uker fra 17. april.
Planene for bygging av vindkraft i Nord-Odal ble offentlig kjent allerede høsten 2011, men først etter
at E.ON hadde inngått hemmelige kontrakter med grunneierne i prosjektet. Først med noen få – men
mange nok grunneiere til at prosjektet kunne realiseres. Deretter ble resten oppsøkt en etter en og
pålagt fullstendig taushet mens de tok stilling til om de ønsket å signere kontrakt og dermed bli med
og dele på fordelene, eller stå utenfor og kun få ulempene. Naboer som tradisjonelt har samarbeidet
om skog og utmarksressurser hadde ikke anledning til å diskutere planene og kontraktsbetingelsene
seg imellom.
Prosjektet ble ellers møtt med positiv nysgjerrighet av mange, særlig i forhold til eventuelt
klimabidrag og økonomiske ringvirkninger. Ganske raskt ble det imidlertid tydelig at naturinngrepene
som følger med et prosjekt av denne størrelsen var sterkt underkommuniserte, både overfor
grunneiere og i informasjonsmøter med publikum. Dette vakte et raskt voksende engasjement hos
mange innbyggere. Det var og er også grunneiere som raskt angret på kontraktinngåelsen da de
innså hva prosjektet innebar. Likeledes har ulike natur-, jakt- og friluftsorganisasjoner engasjert seg i
prosessen og La Skogen Leve, Nord-Odal ble dannet i et forsøk på å belyse og informere om
naturinngrep og andre konsekvenser.
Allerede i april 2013 kom La Skogen Leve med en høringsuttalelse til NVE i forbindelse med
konsekvensutredningen av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. Uttalelsen ble støttet av over
600 personer og var resultat av en grundig gjennomgang av konsekvensutredningen.
Det lokale engasjementet har siden økt på. Både angrende grunneiere, innbyggere, hytteeiere og
ulike foreninger og organisasjoner har arbeidet side og side og til sammen bidratt med et stort antall
debattinnlegg og høringsuttalelser ved samtlige formelle trinn i prosessen. Tilsvarende har også
naboer og naboorganisasjoner i Nes og Eidsvoll engasjert seg i saken. Planområdene har felles bruk
blant annet når det gjelder friluftsliv.
I 2016 hadde La Skogen Leve støtte fra over 1500 enkeltpersoner i forbindelse med uttalelser om
behandling av selve konsesjonen. Etter hvert ble også gruppa Nei til vindkraft i Nord-Odal dannet. De
siste årene har La Skogen Leve jobbet sammen med Nei til vindkraft i Nord-Odal, grunneiere, naboer,
innbyggere, hytteeiere, lag- og foreninger osv. Hensikten har vært å unngå at dette prosjektet skal bli
realisert da vi mener det har for store og irreversible konsekvenser.

La Skogen Leve har i tillegg til å belyse og informere om konsekvenser for natur, miljø, landskap og
folkehelse også prøvd å løfte fram andre, mer bærekraftige alternativer til fornybar energiproduksjon
- som f.eks. oppgradering av eksisterende vannkraftverk og energieffektivisering.
Det forundrer oss at et solid selskap som Akershus Energi som har lange tradisjoner for å produsere
ren, fornybar vannkraft vurderer å satse på et så omstridt vindkraftprosjekt. Den lokale forankringen
til prosjektet er liten, og lokalitetene er lite egnet for vindkraftindustri grunnet bratt og utfordrende
topografi, samt store myrpregede områder.
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