
HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT –  

NORDRE HEDMARK 

 

Bakgrunn 

Vi er familien Bakken Haarseth, bestående av Kenneth Bakken (39), Nina Haarseth (36), 

Sigmund (9) og Ingeborg (6). Både Nina og Kenneth er oppvokst i Rendalen, har bodd over 

15 år utenfor kommunen og flyttet sommeren 2019 tilbake til Rendalen kommune. Vi har tatt 

over gården og skal drive aktivt jordbruk på familiegården som 4. generasjons gårdbruker. 

Med gården følger fjelleiendom, en seter med utmark (seteren «Nekkjølen») (Gnr/Bnr 76/10 

og 77/26, tilsammen 12 739 mål/daa, se for øvrig vedlagt kart) som har vært i familiens eie i 

snaut 100 år. Seter med utmark har beliggenhet i området «Nordre Hedmark» som NVE nå 

mener er et velegnet område for vindkraft. Eiendommen ble skilt ut til 3 enslige døtre 

(søstrene Haarseth) fra gården Nordre Haarset, en gård man kan finne i bøkene til Jacob 

Breda Bull (1853-1930) hvor han bla beskrev gardbrukeren «Østerdalskongen» Jacob 

Haarseth (1818-1903). 

 



                             
0432 Rendalen, Gnr/bnr 77/10, satt inn i NVEs kartområde «Nordre Hedmark» 



 

0432 Rendalen 77/26 satt inn i NVEs kartområde «Nordre Hedmark» 

 

Setereiendommen og utmark har tilbake i tid vært brukt til sommerbeite for kuer og sau og 

søstrene Haarseth bygget opp både seterhus og fjøs på Nekkjølen for sommerbruk. Området 

er i Bulls bøker beskrevet som et av de mest stødige områdene for fjell og lirype med lite 

svingninger i rypebestanden fra år til år. Rype er som kjent nå plassert på Rødlista over truede 

arter. 

Forrige generasjon drivere av eiendommen og den nå tilflyttende generasjon benytter 

fjellområdet til rekreasjon, utleie av små – og storviltjakt (hovedsakelig rypejakt, elgjakt og 

rensjakt via Rendalen Renselskap), taksering av rypebestand, trening av fuglehunder (både 

egne hunder og utleie/kursvirksomhet), utleie av overnatting i 100 år gamle tømmerhytter. 

Denne aktiviteten er et bidrag til gårdsdriften økonomisk sett, men det gir også en glede å 

kunne la andre ta del i og oppleve dette flotte naturlandskapet. Setervollen er godt bevart og 

gir en mulighet til å se hvordan seterdrift foregikk i gamledager. Totalt sett gjør dette det 

mulig for familien å kunne bo i Rendalen, opprettholde og drifte sin egen bedrift.  



Å flytte til et sted for å drive en gård kan man gjøre mange steder i Norge. Det som trekker 

denne familien tilbake til Rendalen, og som gjør at de vil ta over et gårdsbruk og drive det 

aktivt er ikke bare gården i seg selv. Det er i tillegg tilgang på noe som veldig få har i Norge; 

en seter, setervoll og en utmark i særegen, urørt natur med lang familiehistorie bak seg, et 

område for rekreasjon og aktiv livsstil og som bidrar til en spennende og bredspektret jobb 

som selvstendig næringsdrivende. Vi mener også at det er viktig å ha kjennskap til fortiden 

for å møte fremtiden på en god og bærekraftig måte. 

 

Området og turisme 
Fjelleiendommen ligger i området som NVE har pekt ut som særlig godt egnet for 

vindkraftproduksjon, «Nordre Hedmark», og består av et stort, åpent landskap med småkupert 

fjellterreng som omkranser Nekkjølen seter på god avstand. Det er høyfjell, stenrøys, 

bjørkeskog, myrområder og store åpne sletter. Vindturbiner i dette området vil ødelegge både 

det visuelle bildet av landskapet, men også området fysisk med inngrep både fra 

byggeprosessen og permanente veier over det hele. Det vil endre området totalt og ødelegge 

dets særegenhet, nettopp det som trekker både bygdefolk og turister til fjells! 

Som nevnt over har dette området meget stor verdi for oss som bor i kommunen og vi 

benytter det året rundt.  Området i seg selv er helt unikt, langt unna større, moderne inngrep, 

uten strøm annet enn solcelle. Det finnes heller ikke innlagt vann i setrene i området.  Som 

utleier av tømmerhytte har vi stadig pågang av personer som ønsker å oppleve nettopp dette; 

urørt natur, bo i tømmerhytter med utedo og enkel livsstil. Lokalavisa Østlendingen hadde en 

artikkel 11.06.19 om en gruppe personer fra Sveits som var glad i egen, flott natur i Sveits, 

men Sveits kunne ikke skilte med samme ville natur som NVE ønsker å legge 

vindkraftproduksjonen i!   

 

For at vi skal kunne benytte fjellområdet vårt og tilstøtende områder til turisme/utleie og tilby 

rekreasjon, urørt natur og villmarksopplevelser, kan man ikke bygge vindturbiner, store brede 

veier eller gjøre tilsvarende store inngrep i et slikt landskap. Det vil være totalt ødeleggende 

for hele området og radere bort områdets særegenhet og sjeldenhet. Vi mister muligheten til 

inntekt i utleie av opplevelser, jakt, livsstil og vi mister muligheten til å la andre få oppleve en 

slik særegen natur! 

 



Det finnes fangstgroper som er registrert som kulturminner nær Joten seter i kanten av 

Nekmyrene og i Spekedalen, den lengste en rekke av groper over 5 km (118 groper). Disse er 

stadfestet til Yngre Jernalder/Middelalder. Vi har turister som kommer og kikker etter fugl 

ved Nekmyrene naturreservat allerede første dag veien innover fjellet åpner. 2 timer etter 

åpning av veien sesongen 2018 møtte vi en franskmann på tur inn mot Nekmyrene på utkikk 

etter sjeldne fuglearter.   

I tillegg er salg av jaktkort på reinstammen tilhørende Rendalen Renselskap av stor betydning 

for turismen i området. Med et industriområde for vindkraft midt i reinstammens leveområde 

vil det gi store negative konsekvenser både for reinstammen, dets tilholdssted, 

kalvingsområder og turismen knyttet til dette. Igjen vil ringvirkningene påvirke både oss som 

familie og kommunen som helhet. 

Om det skulle bli bygget vindturbiner i området mister vi som familie og grunneier en del av 

det å ha andre arenaer å utvikle seg på som gårdbruker enn akkurat produksjonen av 

mandelpoteter.  I ytterste konsekvens kan det utvikle seg til at vi som familie ikke lengre kan 

fortsette å bo i kommunen vi er så glad i. Rendalen kommune kan som sted miste en stor del 

av turismen i kommunen, dette vil gi store ringvirkninger i det lokale næringsliv. Beboere i 

Rendalen kommune er avhengig av jobb og med sviktende turisme kan dette også bety færre 

arbeidsplasser i kommunen, dvs flere må flytte ut av kommunen. 

 

Området og dyreliv 
Området vi eier er hundre år tilbake i tid beskrevet som et stødig område for lirype og med 

denne arten på Rødlista er det av viktighet å bevare området i sin naturlige stand uten større 

inngrep som kan forringe rypas evne til å reduseres i antall. 

 I tillegg ligger Nekmyrene naturreservat i område med over 70 registrerte arter som har sitt 

særegne habitat i her. Området representerer, og er opprettet, grunnet store naturverdier. Man 

kan argumentere med at Nekmyrene naturreservat er tatt ut av planen hos NVE, men om det 

blir lagt store, brede veier omkring Nekmyrene naturreservat med tilhørende anleggstrafikk, 

vil dette gi påvirkning av vanntilførsel/vannstand i området rundt. Den største trussel mot 

Fjellmyrløper, en sjelden art i Nekmyrene er drenering av myrene de hekker på, blant annet 

gjennom avsetting av hjulspor ved kjøring av terrengkjøretøy og skogsmaskiner.  Området er i 

tillegg jaktområde for kongeørn, tårnfalk, fjellvåk og hubro. Hekkeområde for jordugle, 

haukugle og en rekke vade- og andefugler! Endring av dette området kan ikke skje! 



 

Området vi er grunneiere av er i den nordre delen hvor reinstammen tilhørende Rendalen 

Renselskap oppholder seg. Her foregår vinterbeite og kalvingsområdet og reinen er svært 

sårbar for forstyrrelser. NVE mener at dette området må bygges ut i stor skala for å 

kompensere for kostnaden ved å bygge ut kraftnettet. Om dette skjer vil det være totalt 

ødeleggende for reinstammen tilhørende Rendalen renselskap. Vindkraft i dette området vil få 

svært store negative konsekvenser for reinen og reindriftsinteressene. Det er da kun spørsmål 

om tid før rensstammen er utryddet  

Det kan også nevnes av Norges Jeger og fiskeforbund, som vi er medlem av, har fattet vedtak 

om et tydelig nei til landbasert vindmøller i norsk natur! (NJFF, «JAKT 6/19») 

 
Kart over viktige funksjonsområder for Rendalsren innenfor foreslått vindkraftområde i 

oransje. Grønn skravur er vårbeite, mens blått område er vinterbeite. Kalvingsområdet ligger 

innenfor disse to områdene. 



 

Området og friluftsliv 
I aktuelt område drives det i dag som nevnt småviltjakt, storviltjakt, fiske, skiturer utenfor 

løypenett, turgåing, ridning og sykling. Selv om området ikke har mange DNT-merkede 

turstier betyr dette ikke at det er mindre verdt som friluftslivsområde! Det er stadig økende 

interesse for å oppsøke urørte områder hvor man ikke går i kø eller treffer på mange andre i 

samme ærender. Å finne områder du er helt alene i er eksklusivt og en sjelden vare. Det blir 

ikke mulig å få denne typen opplevelse om det opprettes en vindpark i dette området! 

 

Området og familien 
Når vi som familie flytter tilbake til Rendalen for å overta og drive gårdsbruk hører det også 

med at vi ønsker å kunne gi barna våre opplevelser i uberørt natur, oppleve landskapet våre 

forfedre i generasjoner har benyttet for å overleve. Å oppleve og kunne benytte setervollen og 

seterhuset. Å kunne være stolte av å oppleve og kjenne til område i den forfatningen det er nå 

og ikke med et stort industriområde for vindkraft omkransende rundt setervollen vår, både 

visuelt, støymessig og med et stort veinett på kryss og tvers. Vi ønsker å gi barna våre en 

oppvekst som blir mer og mer sjelden og eksklusiv! Bremsing av global oppvarming skjer 

også ved å bevare naturen intakt! Dette området må bevares i dagens standard, for både 

dagens og fremtidens generasjoner! 

 

Oppsummering: 
Nordre Hedmark / nordre del av Rendalen, se kart, er av stor viktighet for oss som familie, 

både historisk for landskapet og setervollen/seterhuset, med mulighet for å opprettholde egne 

muligheter til å skape egne arbeidsplasser, på vegne av våre barn og for å beholde et unikt 

naturområde. 

 

Området bør tas ut av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft da dette vil gi enorme, 

negative konsekvenser for områdets fugle- og dyreliv, evne til å opprettholde egen 

arbeidsplass, lokal turisme, Rendalsren, natur og friluftsliv. 



Vi vil poengtere at å legge vindkraft i dette området ikke er konfliktdempende. Selv om det 

er store, urørte naturområder i Rendalen er dette viktige områder både for kommunens 

innbyggere og andre besøkende! Vår mening teller også! 

 

Vi ber om at område Nordre Hedmark tas ut av NVEs forslag til nasjonal ramme for 

vindkraft! 

 

Mvh 

 

Nina Haarseth 

Kenneth Bakken 

Sigmund Haarseth Bakken, 9 år 

Ingeborg Haarseth Bakken, 6 år 
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