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                                                                                       Rendalen, 12. september 2019   

Olje- og Energidepartementet 

 

Høringsuttalelse fra Misterdalen Grunneierlag SA vedrørende nasjonal 
ramme for vindkraft   

Misterdalen grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere som forvalter jakt på fugl og 
storvilt i et område på ca 40 000 dekar omkring Mistdalen setergrend på vestsiden av 
fjellmassivet Rendalssølen i Rendalen kommune. Området bestående av skog og fjell ligger i 
sin helhet innenfor Sølen landskapsvernområde. Mistravassdraget, som tidligere er varig 
vernet, renner gjennom området. Et grunnlag for vern var minimale inngrep i naturen i 
tilknytning til tidligere tradisjonell bruk av utmarka med beiting, seterdrift og hogst av skog. 

Området i Rendalen funnet egnet for vindkraft av NVE er et større fjellområde som grenser 
til Sølen landskapsvernområde på nordsiden. Dette området har kanskje vært enda mindre 
utsatt for inngrep i naturen. Det er heller ikke merkbar slitasje på naturen fra friluftsliv og 
turisme. Området ligger langt fra alle større befolkningssentra og er preget av åpen 
fjellvidde med spredte fjelltopper. Vi hadde god grunn til å tro at dette området, som i 
tillegg allerede inneholder naturvernområder, også ville være svært aktuelt for vern på et 
senere tidspunkt. Men det syntes ikke å være grunn til å forhaste seg da det, som tidligere, 
ikke var utsikt til virksomhet med vesentlig inngrep i urørt natur. At dette naboområdet til 
Sølen landskapsvernområde nå utpekes for mulig vindkraft og tilhørende utbygging, bryter 
helt med det mer åpenbare grunnlaget for vern av det utpekte området. 

Dette og mange argumenter framført av andre, tilsier at det ikke blir gitt konsesjon til å 
bygge vindkraft i det foreslåtte fjellområdet som ligger i Rendalen og tilgrensende 
kommuner. Vår konklusjon er da også at vi er imot vindkraftutbygging i dette området. 

 

For styret i Misterdalen Grunneierlag SA 
Johan Skule Høye 

Vedlegg: Kart over området til Misterdalen Grunneierlag SA 
                 som er omgitt av rød strek   
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