TILSVAR
Min mening, Glåmdalen 23. mai 2020
Viser til åpent brev i Glåmdalen den 20. mai 2020 hvor La Naturen Leve i Nord-Odal stiller spørsmål
ved lokal forankring til Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk.
Vi kan ikke snakke på vegne av forrige konsesjonshaver, men jeg kan snakke på vegne av Akershus
Energi. Først vil jeg takke for fine ord om selskapet vårt. La Naturen Leve har rett i at vi er et solid
selskap med lange tradisjoner for å produsere ren, fornybar vannkraft. Dette har vi tenkt å fortsette
med og det er nettopp vår nesten 100-årige erfaring fra vannkraftutbygging som gjør at vi har
klokkertro på Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk – hvor en av de viktigste erfaringene vi tar med
oss, er involvering og åpen dialog gjennom bygge- og driftsfasen.
La Naturen Leve viser til at vedtaket fra Olje- og energidepartementet ble klaget inn til
Sivilombudsmannen 20. mars 2020 av 8 grunneiere og 22 naboer/gjenboere. Så vidt jeg kan se, er
klagen inngitt av om lag samme gruppe som ga en nær tilsvarende klage over NVEs vedtak 3. juni
2019, og som Sivilombudsmannen ikke tok til behandling. Vi har lest klagen på nytt, men vår
vurdering er at dette ikke er en sak for Sivilombudsmannen.
Det er viktig for meg å understreke at Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk har mottatt alle
nødvendige tillatelser etter en grundig prosess over mange år, hvor alle parter har fått mulighet til å
fremme sine synspunkter. MTA (Miljø, Transport og Areal) - og detaljplan ble utarbeidet etter en
omfattende samrådprosess med grunneiere og Nord-Odal kommune. Vi er derfor trygge på at når
arbeidet nå igangsettes, er dette basert på lokal forankring og en grundig saksbehandling hos både
fagmyndighetene og andre offentlige instanser.
Når nå investeringsbeslutningen endelig er tatt betyr det lokale inntekter gjennom eiendomsskatt og
påfølgende betydelige økonomiske ringvirkninger. Nå innledningsvis jobber vi for eksempel med
Milepelen Vertshus som vi vil benytte til overnatting, arrangementer, møter, servering og catering. Et
overslag er at vi trenger flere tusen overnattinger de neste 20 månedene. Vi vil også etablere oss
med et driftskontor i Nord- Odal og håper at lokale leverandører ønsker å bidra videre igjennom de
30 årene anlegget bygges for.
La Naturen Leve viser til at området er lite egnet for vindkraftutbygging. Dette er direkte feil, først og
fremst har man over flere år målt og analysert de meteorologiske forhold, som har vist at
vindforholdene er godt egnet, en naturressurs Nord-Odal bør være stolte av og nå kan høste
gevinster fra. I tillegg vil vindkraftverket bygges i et område der det allerede er en del aktiv skogsdrift,
og vi vil bruke og utbedre eksisterende skogsbilveier i størst mulig grad. Det vil bli bygget
utfartsparkering og utkikkspunkt med rasteplass, og diverse andre tiltak for å ivareta friluftslivet.
Erfaringer viser at slike tiltak faktisk vil øke bruken og gjøre det mer tilgjengelig for folk flest.
Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk vil hensynta lokal natur og dyreliv og det er stilt en rekke
vilkår om for- og etterundersøkelser knyttet til gammelskog, skogsfugl og rovfugl.
Program for disse undersøkelsene ble utarbeidet av eksperter på området og i samråd med NVE og
Fylkesmannen i Hedmark. Oppdatert informasjon om plante- og dyreliv, samt data om kjente

lokaliteter med verdifull vegetasjon, ble også innarbeidet i MTA- og detaljplanen, disse ligger
tilgjengelig på NVE sine sider for de som ønsker å sette seg inn i detaljene.
Dette tilsvaret vil dessverre kunne provosere enkelte og kampen om sannheten rundt
energirealiteter, klima/miljø og det å være i besittelse av siste oppdaterte kunnskap vil nok ikke
stoppe her, avstanden syntes stor. Men uavhengig ståsted, håper jeg at alle folk i Nord-Odal kan
bidra med å fremsnakke sin egen kommune, være nysgjerrige og se de mulighetene som nå kommer.
Vi ønsker å være til stede lokalt og ha en åpen dialog fremover.
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