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Olje- og energidepartementet 
 
Høringsuttalelse fra Missjøhaugen øvre seter vedrørende nasjonal ramme for vindkraft 
– område 56 Nordre Hedmark 
 
Missjøhaugen øvre seter kom i gården Søndre Høyes eie da vår oldefar Ole Johnsen Høye 
kjøpte den på auksjon fra sin onkels dødsbo i 1875. 
I dag er vi 6 grunneiere som sammen med nedre seter disponerer ca. 43000 dekar beliggende 
rundt Nordre Missjøen og det meste av Misterfløyet.  Sølen landskapsvernområde dekker ca. 
70 % av vårt område, hvor også det varig vernede Mistravassdraget renner gjennom. 
 

 
Kartet viser Missjøhaugen øvre seters beliggenhet med rød prikk og Nordre Hedmark i oransje strek 
 
Søndre del av område 56 Nordre Hedmark strekker seg 1-1,5 km. innenfor grensen til Sølen 
landskapsvernområde i nord og nordvest, men i NVEs nasjonale ramme for vindkraft står det 
at dette arealet er ekskludert. 
Likefullt kan vi risikere å få opptil 250 meter høye vindturbiner helt inntil grensen av Sølen 
landskapsvernområde, som er innenfor vår eiendomsgrense i nord og nordvest. 
Med de lange siktlinjer i det flate landskapet som utgjør Misterfløyet vil vindturbinene være 
svært synlige på lang avstand, men også fra store deler av Rendalen østfjell. 
 
For egen del bruker vi Missjøhaugen seter mye, både vår, sommer og høst. Ferier, helger, 
pensjonisttilværelse og ellers når det gis mulighet, blir tilbrakt på setra. Her finnes verken 
strøm eller innlagt vann og det fornødne må gjøres på utedo, mao en enkel livsstil totalt blottet 



for moderne nyvinninger. Stillheten, roen og følelsen av å være fri er overveldende slik 
landskap og utsikt fortoner seg i dag, totalt uten innslag av teknologiske fremmedelementer. 
Dette vil dramatisk endre seg, idet vi blir direkte berørt av roterende vindturbinblader i fri sikt 
mot horisonten. Det må være lov å si at en slik endring i nærmiljøet i vesentlig grad vil 
påvirke både humør og livskvalitet. 
 
Det er over vår fatteevne at NVE i det hele tatt vurderer å plassere et eller flere vindkraftverk 
helt inntil, eller i nærheten av områdets naturreservater og Sølen landskapsvernområde. 
Sett i lys av alle restriksjoner som ligger bak bruk og forvaltning av landskapsvernområdet, 
vurderes det nå ukritisk å etablere et industriområde for vindkraftverk med infrastruktur som 
vil utgjøre det største inngrep på uberørt natur i Rendalen Østfjell noensinne. Et eventuelt 
vindkraftverk ligger ikke bare inntil landskapsvernområdet geografisk, men vil være som 
visuell forurensing over store deler av området. Ett ord er dekkende; tragikomisk. 
 
Det er en kjent sak at Rendalen Østfjell innehar et rikt artsmangfold av fugle- og dyreliv med 
flere rødlista arter, noe et eller flere vindkraftverk dramatisk vil kunne endre på. Det vil være 
en tragedie for hele Rendalsamfunnet og turisme for øvrig, å få rasert dette området med urørt 
natur, til fordel for et industriområde for vindkraft med opptil 250 meter høye vindturbiner og 
med all den infrastruktur som ellers følger med. 
 
Vi forventer følgelig at område 56 Nordre Hedmark blir tatt ut av nasjonal ramme for 
vindkraft. 
 
Vi støtter også Rendalen kommunes høringsuttalelse i saken. 
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