
HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR 

VINDKRAFT 

 
Bakgrunn 
Mitt navn er Øivind Tidemandsen og jeg er grunneier av eiendom gnr/bnr 51/32, 51/37 og 51/38 

nord for Søndre Sølendalsveien mot Slettfellet. Eiendommen utgjør 9152 daa og ligger i tregransa 

opp mot fjellet. Eiendommen er en fritidseiendom som i stor grad benyttes til jakt, fiske, friluftsliv og 

annen rekreasjon. Jakt på hjortevilt inklusiv Rendalsren og småvilt er svært viktig og verdsatt aktivitet 

på eiendommen samtidig som man opplever stillhet, ro og urørt natur i hele området. Området 56 i 

NVEs rammeplan ligger kun 1,5 km nord for eiendommen og utbygging i dette området vil få 

konsekvenser for aktiviteter og opplevelser på eiendommen. 

 
 

Kartet viser min eiendom i rødt like nord for Søndre Sølendalsveien med NVEs foreslåtte område for 

vindkraft, Nordre Hedmark, i gult 1,5 km nord for eiendommen. 

 

Argumentasjon 
 

 Området 56 har store urørte arealer med natur som har en egenverdi og stor verdi for 

biologisk mangfold. 

 Habitatødeleggelser, fragmentering av natur og bit for bit utbygging er i dag den største 

trusselen mot biologisk mangfold og er et like stort problem som klimaendringer. Norges 

villmark har siden 1900 krympet i stor og raskt økende grad. Det foreslåtte område vil bidra 

til nettopp å fragmentere natur og redusere inngrepsfrie områder. 



 Landskapsbildet er et vidstrakt viddelandskap hvor et industriområde vil få fatale 

konsekvenser for hele området og langt utover dets grenser. Dette vil også gjelde min 

eiendom som grenser nesten helt inntil grensen i sørvest. 

 Sølen landskapsvernområdet som er opprettet for nettopp å ivareta et spesielt og særegent 

landskapsrom i Innlandet blir sterkt berørt. Det er ingen buffersone opp mot dette 

verneområdet og en etablering av vindturbinpark opp mot denne grensen vil være stikk i 

strid med formålet med vernet. Min eiendom ligger delvis innenfor Sølen 

landskapsvernområde og innehar mye av de samme naturkvalitetene som området ellers. 

Disse forringes ved utbygging av vindindustri i området. 

 Rendalsren. Området Nordre Hedmark ligger midt i de viktigste områdene til reinsdyrene 

som er svært sårbar for forstyrrelser. Det svært viktige vinterbeite og ikke minst 

kalvingsområdet vil gå tapt. En gjennomgang av forskning på området ved Olav Strand og 

flere viser at det er varierende funn. Men at man i 3 studier har funnet at reinsdyrene har 

redusert bruken av området innenfor en avstand på 3-5 km fra vindturbiner. Dette har særlig 

sammenheng med topografien i området. I Nordre Hedmark er det lite ulendt terreng, men 

slakt viddelandskap som derfor vil få stor negativ betydning ved utbygging. Det fremgår også 

av NVEs plan at en utbygging vil bli massiv i hele området for å sikre økonomi til å kunne 

bygge ut kraftnettet. Fylkesmannen i Trøndelag viser til at planene vil få svært negativ 

konsekvens for reinsdyr og Rendal Renselskap mener at den utbyggingen som er foreslått vil 

bety reinstammens undergang. Reinsjakt er en svært viktig fritidsaktivitet sammen med 

annen jakt på eiendommen. Dersom denne aktiviteten i stor grad bortfaller som følge av 

vindkraftutbygging vil dette forringe opplevelsen på eiendommen og ikke minst betydelig 

redusere eiendommens verdi. Ser man dette i lys av de landskapsmessige innvirkningene vil 

det kunne bety en meget betydelig reduksjon i verdien på denne utmarkseiendommen. 

 Nekmyrene naturreservat er et av fylkets beste og viktigste våtmarksområder med over 70 

registrerte arter og et av de viktigste hekkeområdene for fjellmyrløper. Etablering av veinett 

og vindturbiner vil kunne drenere dette området og ødelegge økosystemet. Det foregår 

utleie av hønsefugljakt i hele området og årlig takseres det ryper og skogsfugl. Potensiell 

industriell vindkraftutbygging vil få stor negativ konsekvens for dette generelt og for min 

eiendom spesielt. 

 Min eiendom inngår i valdet Øvre Rendal Utmarksråd med årlig felling av 1-2 elg. 

Jaktopplevelsen vil forringes og det vil kunne være vanskelig å eventuelt selge denne jakta. 

Videre vil økt ferdsel som en konsekvens av betydelig antall industriveier medføre økt ferdsel 

og derigjennom økt forstyrrelse av viltet. Hvordan reagerer hjorteviltet på vindturbiner og 

lyden fra disse? Reagerer dem annerledes enn ren? Sannsynligvis ikke! 

 Friluftsliv. Det drives i dag storviltjakt, småviltjakt, fiske og mye mer på eiendommen. Store 

deler av området i Rendalen er kartlagt som svært viktig, og meget viktig friluftslivsområde. 

Dette må hensyntas og tillegges mye større vekt. Det går en rekke stier og skiløyper i 

området og det er DNT løypenett i Raudsjødalen med 2-3 DNT-hytter. 

 Kulturminner. Omfattende fangstgropanlegg for ren og elg i hele området som vitner om 

viltets enorme betydning for mer enn tusen år tilbake. Dessuten en rekke kulturminner fra 

steinalder og andre nyere kulturminner også fra samisk kultur. Dette er kulturhistorie som 

har vært med på å forme dagens samfunn i Rendalen og som har bidratt til identitet, 

stolthet, verdiskapning og tilhørighet. Dette er også en rød tråd i hele regionen satsning for 

framtiden. 

 Kulturlandskap med mange setervoller med godt bevarte setermiljøer vil bli sterkt berørt. 



 Det samme vil Fiskevollen. Landets største, best bevarte og mest autentiske innlandsfiskevær 

som egner seg som verdensarvområde. Det har vært drevet fiske her i over tusen år, noe som 

er dokumentert gjennom verdifulle funn utstilt i Kulturhistorisk Museum i Oslo 

 Fjellandbruk, utmarksbeite og beitedyr. Det slippes årlig hundrevis av sau og storfe i 

området. Dette er et tema som NVE ikke har belyst i sin rapport eller fagrapporter. Området 

er prioritert beiteområde. 

 Vassdragene Mistravassdraget, Unsetvassdraget og Trysilvassdraget er varig verna vassdrag 

og dekker så å si hele området Nordre Hedmark. 

 Den negative betydning for lokalt reiseliv og næringsliv som er bygget opp rundt nettopp 

natur, friluftsliv og kulturhistorie vil være enorm for hele regionen. 

 Planene vil få stor innvirkning på tilgrensende områder. Femundsmarka nasjonalpark ligger i 

øst, Sølen landskapsvernområde i sør, Circumferensen i Nord og Rondane nasjonalpark i vest. 

Alle disse områdene blir meget negativt påvirket visuelt. 

 

Oppsummering og konklusjon 
NVEs forslag til rammeplan for vindkraft vil påvirke min eiendom svært negativt både visuelt og fysisk 

og vil forringe natur- jakt- og friluftslivsopplevelsen i området. En eventuell utbygging som skissert vil 

også kunne redusere eiendommens verdi betydelig. Med bakgrunn i argumentasjonen over bes det 

om at området 56 Nordre Hedmark tas ut av Nasjonal rammeplan for vindkraft. 

 

 
Med hilsen 

 
Øivind Lønnestad Tidemandsen 
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