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Miljødirektoratet 

post@miljødir.no 

Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim 

 

Lillehammer, 27.08.2021 

Dette brevet sendes på vegne av DNT Odal, DNT Finnskogen og omegn, Hamar og Hedmarken Turistforening, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark, Naturvernforbundet i 

Innlandet, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hedmark. 

 

Bakgrunn: 

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for vindkraftpark ved Röknölen i Torsby kommune i 

Sverige. Området ligger ved Höljessjön, ca. 6,5 km fra grensen til Norge ved Långflon. Forslaget 

omfatter inntil 57 vindkraftturbiner med en totalhøyde på 279 meter. Saken er sendt 

Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om 

tiltak med grenseoverskridende virkninger, jf. § 35 i Forskrift om konsekvensutredninger. 

Miljødirektoratet ber om innspill til saken innen 27. august. 

Forum for natur og friluftsliv i Innlandet har følgende forventinger til videre saksgang:  

1) Planene om vindkraftutbygging ved Röknölen har medført et stort engasjement og motstand 

blant allmennheten på begge sider av riksgrensa. Vi forventer derfor at natur- og 

friluftslivsorganisasjoner også på norsk side involveres i den videre saksgangen. Dette for å 

sikre tilstrekkelig god medvirkning før beslutninger tas.  

 

2) Området som er aktuelt for vindkraftutbygging er en del av et stort barskogområde kjent 

som Finnskogen. Svenske og norske miljømyndigheter, og andre sektormyndigheter, bør i 

den videre saksgangen samarbeide tett for å sikre en helhetlig vurdering av konsekvenser. 

Ikke bare for natur, fugl og vilt, men også for friluftsliv og naturbasert reiseliv. Sumvirkninger 

av eksisterende og planlagte tekniske inngrep er ikke mulig uten å ta med arealer på norsk 

side av riksgrensa i vurderingene.  

 

3) Torsby kommune bør invitere inn nabokommuner på norsk side, administrativt og politisk, i 

sine vurderinger av vindkraftplanene som foreligger. Dette for å sikre en bredere 

lokaldemokratisk prosess, og god politisk vekting av de sterke interesser som er i dette natur- 
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og kulturområde. Det er krefter som arbeider politisk for å få Finnskogen inn på Unescos 

verdensarv. Utfall i denne vindkraftsaken kan bli helt avgjørende for en slik søknad og status.   

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Innlandet 

 
__________________________ 

Morten Aas 

Koordinator 

FNF Innlandet 

 

 


