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Høringsuttalelse til Nord-Østerdal kraftlags oppstartmelding om fremføring av strøm i Vangrøftdalen (Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde)
Viser til tidligere e-post med oversending av vedtak i nasjonalparkstyret for Forollhogna.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna behandlet oppstartmeldingen som sak 19/2019 i møte
10.05.2019 med endelig godkjenning av møteprotokoll 15.05.2019.
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har følgende innspill og merknader til oppstartmelding fra
Nord-Østerdal kraftlag om fremføring av strøm i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde:
1. Nasjonalparkstyret er positiv til at det ses på muligheter for fremføring av strøm i
Vangrøftdalen for å styrke og lette drifta av setre med melkeproduksjon. Dette er selve
grunnlaget for å vurdere strømfremføring i seterdalen. Tiltak og traséer må derfor planlegges
ut fra dette hovedformålet. Aktiv seterdrift, skjøtsel og bruk av setervoller og dyr på
utmarksbeite er avgjørende for å ivareta verneverdiene i seterdalen.
2. Nasjonalparkstyret for Forollhogna slutter seg til saksbehandlers vurdering av behov for
supplerende kunnskap som grunnlag for utarbeiding av endelig søknad og som grunnlag for
nasjonalparkstyrets vurdering av tiltaket etter verneforskriftens bestemmelser. Det vises
særlig til følgende momenter:
2.1. Kunnskap om tiltakets og de enkelte traséenes påvirkning på naturen og omgivelsene,
herunder landskapsbildet må foreligge som del av søknaden. Det må foretas en
kartlegging av sårbare naturtyper og arter som blir berørt av de ulike traséene, med en
faglig vurdering av tiltakets innvirkning på naturmiljøet. Tiltakshaver er ansvarlig for at
slik kartlegging blir utført. Alternative løsninger må utredes for traséene som går i
utmark fra Brøttet via Storvollia til Skarvdalen og fra Kløftåsen via Bratthaugen til
Såttåhaugen. Disse strekningene bør planlegges med utgangspunkt i eksisterende veger.
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2.2. Tiltak for eventuell kryssing av vassdrag må beskrives nærmere og avklares særskilt med
berørt vassdragsmyndighet.
2.3. Det bør foreligge en samlet landbruksfaglig vurdering av tiltaket fra
landbruksmyndigheten, der tiltaket som helhet og de ulike trasévalg er vurdert i forhold
til landbruksinteressene i området. Det vises til vurderinger i saksfremstilling.
2.4. I tråd med oppstartmelding forutsettes det at forholdet til kulturminner og kulturverdier
er avklart og at nødvendig kunnskap om disse inngår som en del av
kunnskapsgrunnlaget for søknaden. Dette gjelder også forholdet til samiske
kulturminner.
3. Strømfremføring i seterdalen berører mange ulike interesser, og vil indirekte kunne føre til
press på viktige natur- og kulturverdier i området. Det vises til saksutredning.
Nasjonalparkstyret anbefaler derfor at Os kommune som planmyndighet tar ansvar for å
gjennomføre en bred lokal høring av tiltaket før søknad legges frem for behandling i
nasjonalparkstyret.

Det vises for øvrig til vedlagte særutskrift i NP-sak 19/2019.
Med hilsen
Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:
Særutskrift NP-sak 19/2019
Kopi:
Hedmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Innlandet
Os kommune
Villreinnemda for Forollhogna v/Tom Hjemsæteren

http://www.nasjonalparkstyre.no

Saksbehandler Astrid Alice Haug

Side 2 av 2

