
HØRINGSUTTALELSE
Vedrørende forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging

RENDALEN ØSTFJELL  /  FONNÅSFJELLET – OMRÅDE 56

Finstad ligger i vestre del av det angitte området – et dalføre mellom Rendalen Østfjell og 
Fonnåsfjellet. Disse fjellene er våre frilufts- og rekreasjonsområder, sommer og vinter.
Fjellområdene er svært lite berørt av inngrep, det er gamle setervanger og kun noen få hytter 
tilknyttet disse setrene. Veianlegg i våre fjellområder er kun veier til disse setrene, i tidligere 
tider var det kløvstier opp de bratte liene.

Kommer vi innover fjellet på begge sider, har vi store uberørte områder. I Rendalen Østfjell 
har vi to naturreservater – Nekmyrene, og Nekfallet Naturreservater. Det sistnevnte er nylig 
opprettet. Disse ligger nær Finstad, og i svært nær tilknytning til setrene Neklia, Gammelsetra 
og Nysetra. Nekmyrene er et våtmarksområde som er med på å binde karbon, således er 
dette området svært viktig å bevare. Drenering av det store myrmassivet rundt Nekmyrene vil 
i tillegg til å forringe myrøkosystemet også ha negativ effekt på klimaet. Dette området har 
også Miljødirektoratet valgt å ta ut fra området 56. 
Her finnes det også flere hekkende fuglearter, med truede arter som hubro og kongeørn.

På Finstad har det vært drevet jakt og fiske i alle tider, noe som er svært viktig også i dag. 
Dette er en viktig del av livsgrunnlaget her, og en attåtnæring for mange, i form av utleie av 
jakt- og fiskerett, og overnatting. Og det er en viktig årsak til at det er bosetting i bygdene.



Bygging av industriområder i sårbar natur, som drenering av myrer, sprengning av fjell, 
omfattende veibygging, oppstillingsplasser for turbiner med tonnevis av betong og armering, 
vil påvirke naturen i svært sterk grad. Det vil bli støy og visuell forurensning, noe som for 
mange vil være skjemmende, og i sterk grad  vil ødelegge livskvaliteten.
Her finner vi ro og stillhet, noe som er mangelvare i dagens samfunn.
Og som Per Fugelli sier:
"For mennesket skal hente helse, skjønnhet og lyst i naturen, og naturen må være frisk."

Etter en levetid på 20-30 år, som er forespeilet, skal dette bli tilbakeført til opprinnelig tilstand. 
Dette vil naturlig nok ikke være mulig. Og hvem er villig til ta kostnadene ved dette? Vi kan da 
bli sittende igjen med industriinstallasjoner som forfaller og forurenser i lange tider.
I dalføret her har vi drikkevannskilder fra fjellet. Og hva vil skje med disse, om det oppstår 
uhell i form av lekkasjer av olje og andre kjemikalier, i anleggs- og driftsperioden.

Oppsummering

Finstads innbyggere er delte i synet på vindkraftanlegg i Rendalen Østfjell og Fonnåsfjellet.
Område 56 Nordre Hedmark må derfor trekkes ut av rammeplanen inntil det er foretatt en 
grundig og uhildet konsekvensanalyse av virkningen av et slikt inngrep.
Dette med hensyn til natur, dyrevern, kulturminner, næringsinteresser, ødeleggelse av 
landskap, tap av jakt og rekreasjonsområder. Og hvilken nytte vil kommunen og lokalt 
næringsliv ha en slik utbygging i utbyggingsfasen og i ettertid?

Finstad vel, Rendalen.


