HØRINGSUTTALELSE AUSTRI RASKIFTET DA, saksnr. 201102774
Undertegnede bor på slektsgården Lunner på østsida av Osensjøen i Søre Osen. Det har vi
gjort i snart tredve år. Utsikten fra denne solrike boplassen gleder oss daglig,- utsyn som vi
har over Osensjøen og de slake bergeliene i Halvorsberget og Ulvsjøberget mot horisonten i
vest.
Denne virkelighetsbeskrivelsen er vår hverdag, den setter vi stor pris på. Vi lever her og har
barn som ønsker å ta over gården i framtida.
Med Austri Raskiftet DAs (heretter Austri) planer om vindkraftverk på vestsida av Osensjøen
er hverdagen vår truet:
Et antall på inntil 55, 180 m høye vindturbiner, de nærmeste plassert 3 km unna, -i horisonten
mot vest, vil synsinntrykket av det omkringliggende landskapet forvrenges totalt.
Utsikten som i dag gir ro i sjela blir forandret til det stikk motsatte; et gitter(sitat Dagfinn
Hagen) av enorme master med bevegelige vinger.
Osensjøområdet blir visuelt totalt forandret. (link til video)
Ulempene vindturbinene medfører i døgnets 24 timer året rundt, i form av visuell
forurensning, støy, skyggekast og lysblink, kan over tid medføre betydelige helsemessige
plager.
Fuglelivet i planområdet vil bli berørt fordi turbinene vil stå og fange så lenge det er vind.
Området, som benyttes til jakt og annet friluftsliv (skiløyper), vil få sterkt redusert
opplevelseskvalitet.
Opparbeidelse av vindkraftverket vil medføre store inngrep i naturen. Det kreves store
masseutskiftninger for å bygge veinettet og inntil 55 turbintomter.
Verdien på eiendommer i området vil reduseres med påfølgende negative konsekvenser.
Visualiseringen Austri presenterer i info.brosjyre og folkemøte 15/11-12, framstår i beste fall
som svært mangelfull, og tvinger fram spørsmålet om Austri bevist tilslører
virkelighetsbeskrivelsen for NVE, Trysil/Åmot kommuner og fastboende/ hytteeiere.
Austri skriver at en vil opprette dialog for å avklare avbøtende tiltak med de berørte. Hvordan
”reparerer” man mennesker som føler at livskvaliteten blir redusert med ulempene en slik
installasjon medfører? Vi BOR her og har ønske om å fortsette med det.
Trysil kommunes profil som turistkommune er godt kjent og har stor gjennomslagskraft langt
utover landets grenser. Forsterk profilen ved å være rendyrkende på en bærekraftig utvikling,
hvor naturbruk og mennesket er i sentrum. Ta vare på de naturgitte godene, -de er forsikring
for fortsatt bosetting og næringsutvikling i Osensjøområdet også i framtida.
Utfordringen vi har på økende energibehov må kartlegges og løses etter en nasjonal plan.
Effektivisering av eksisterende kraftanlegg og –kraftgater, sparing/energiøkonomisering hos
oss som forbrukere, er tiltak som må gjøres først. Å bygge kostnadskrevende/ effektusikre/
naturødeleggende (30km2) vindkraftverk i innlandet, er ikke veien å gå.
Søre Osen, januar 2013.
Med vennlig hilsen,
Ellen og Øivind Larsen

