
 
 

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT – 
OMRÅDE 56 NORDRE HEDMARK RENDALEN KOMMUNE 

Rendalen Guiding og Naturopplevelser AS ber om at hele området 56, Nordre Hedmark 
blir tatt ut av nasjonal ramme for vindkraft.  

Rendalen Guiding og Naturopplevelser AS er et firma etablert med bakgrunn i det store 
potensialet som ligger i opplevelsesnæring i Rendalen Kommune. Kommunen har vært 
tydelige på satsingen på utmark og bevaringen av inngrepsfri natur, blant annet gjennom sine 
planer som arealplanen, samfunnsplanen, næringsplanen og kulturminneplanen. De framsto 
og framstår i all sin helhet som en forutsigbar kommune for oss som næringsaktør, gjennom 
sin tydelige prioritering av natur- og kulturhistorie. Vi registrerer også at Rendalen Kommune 
krever at hele området 56, Nordre Hedmark blir tatt ut av nasjonal ramme for vindkraft.       
Vi støtter fullt ut kommunens høringsuttalelse, og ber om at kommunen blir lyttet til.  

Visuell forurensing 

Som firma tilbyr vi guidede turer og naturopplevelser i Rendalen, og noe av det aller fineste vi 
tilbyr er turer med utsikt fra Sølenmassivet. Sølen Landskapsvernområde ble etablert med 
formål om å «… ta vare på et natur- og kulturlandskap med stor økologisk, kulturell og 
opplevelsesmessig verdi og som er identitetsskapende. Dette er et av Hedmarks mest 
særpregede fjellområder» (http://www.nasjonalparkstyre.no/Solen/Verneomrade/) Område 56 
ligger tett inntil til Sølen Landskapsvernområde og vindturbiner i området vil ha svært negativ 
påvirkning på opplevelsen, da det vil være en visuell forurensing av landskapsbildet.  Det vil 
sterkt redusere mulighetene for oss som næringsaktør, og for andre næringsaktører i 
kommunen, siden vi ikke lenger vil kunne tilby det unike landskapsbildet som området rundt 
Sølenmassivet er.  

          

Fantastisk utsikt fra Sølentoppen i Sølenmassivet. Begge bilder viser landskapet nordover mot området 56. 

Rendalsren 

I logoen vår har vi et rensdyr. Rendalsrenen er et symbol på vår identitet og tilhørighet. Vi 
formidler historien om Veidemannskulturen og Rendalsrenens plass i fortellingen om 
fjellområdene våre og de mennesker som har levd her før oss. Ikke minst, Rendalsrenen bidrar 
med en betydelig verdiskaping til kommunen. Område 56 er i kalvingsområdet til 
renstammen, og vindturbiner her vil ha, slik vi ser det, en enorm negativ konsekvens for 
renen, og for kommunen som helhet.  

http://www.nasjonalparkstyre.no/Solen/Verneomrade/


 
 

Kulturminner og opplevelsesnæring 

Område 56 har store forekomster av kulturminner, som utgjør fantastiske muligheter for 
reiselivsnæringen. Blant annet enorme kjeder av fangstgroper, som vitner om en fangst av en 
slik størrelse at det må ha blitt eksportert varer fra Rendalen fra tidlig tid. Etter vår kjennskap, 
er det økende interesse fra fagfolk som historikere og arkeologer for områdene i Rendalen. Vi 
har konkrete planer om guidede turer og opplevelser i området allerede fra 2020. Det ligger et 
ubenyttet potensial her som Rendalen kommune i samarbeid med private aktører nå har satt 
fokus på, og er i gang med å utvikle gjennom prosjektet «Opplev Rendalen». Foruten å være 
et potensial for reiseliv og verdiskaping, bør kulturminnene i seg selv ses på som en så stor 
verdi at området bør skjermes for utbygging av vindturbiner og rasering av kulturminnene. 
For utfyllende informasjon om mengden av kulturminner se kapittel 5 i Rendalen kommune 
sin høringsuttalelse.  

 

Mistravassdraget 

Vi tilbyr fiskeguiding i Mistravassdraget. Mistra er nasjonalt kjent som ei fantastisk ørretelv, 
og er et verna vassdrag. Mistravassdraget renner gjennom område 56. Vindturbiner vil sterkt 
forringe fiskeopplevelsen langs elva, og således også vår mulighet til å være 
konkurransedyktige på unike fiskeopplevelser.  

 

Urørte naturområder, dagens – og framtidig potensial 

NVE sier i sin teamrapport om reiseliv at «NVE legger til grunn at urørt natur og 
landskapsopplevelser er et viktig fortrinn for den norske reiselivsnæringen, og virkninger for 
reiselivsnæringen kan bli vektlagt i behandlingen av vindkraftsøknader» 
(http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_14.pdf= 

Vi er glade for at NVE ser verdien i urørt natur og landskapsopplevelser, og viser til Rendalen 
kommune sin høringsuttalelse om at 58 % av arealet ligger lengre enn 1 km fra større tyngre 
tekniske inngrep. Dette bør i seg selv tale for at området tas ut av nasjonal ramme for 
vindkraft.  
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