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Nasjonal ramme for vindkraft – høringsuttalelse til område 56 Nordre 
Hedmark. 

Våre prektige og vakre fjellområder fra grensa mot Sølen landskapsvernområde og nordover, 
med  topper som  Sålekinna, Gloføken, Elgpiggen, Vakkerfjellet, Raudsjøpiggen, Neksjøhøgda  
og Fonnåsfjellet (med flere) der folk gjennom generasjoner har oppholdt seg for å fiske, 
jakte, plukke bær og gjete dyr er satt av til framtidige vindkraft-produksjonsområder. De fine 
fjellturmulighetene som er viktige for identiteten til oss som bor eller har hytte i nærheten, 
kan bli historie. Det er også et sammenhengene DNT-rutenett fra Tynset, gjennom Tolga og 
Os til Femundsmarka, med selvbetjente hytter underveis. De som går i dette området ønsker 
å oppleve et uberørt og særegent naturlandskap, med innslag av kulturminner fra tidligere 
tiders bruk i området.  Det er nesten ikke til å tro, at høye master på over 200 meter skal 
prege disse områdene for framtida. Her kan ubotelig skade bli påført.   

Tidligere generasjoner som utnyttet ressursene i disse områdene, har tilpasset seg de 
naturlige forutsetningene og bebyggelsen er småskala og enkel, tre og stein var viktige 
materialer. Et massivt vindkraftanlegg vil helt ta luven av disse verdiene. Riksantikvaren har 
da også foreslått å ekskludere betydelige områder med kulturhistoriske landskapsverdier. 
Men NVE ser annerledes på saken og framholder at produksjonsforholdene er så gode i dette 
området at disse arealene ikke bør ekskluderes. Dyrelivet og særlig fugl vil også bli negativt 
berørt. Det er viktige våtmarksområder for fugl innenfor arealet foreslått til vindkraft. Samt 
svært viktige leveområder for reinsdyr. 

I forslag til nasjonal ramme for vindkraft er nesten 1000 km2 i våre fjellområder foreslått 
avsatt til framtidig vindkraftanlegg. I følge NVE er det gode produksjonsforhold og lite 
bebyggelse slik at det kan bygges et svært stort eller flere store vindkraftverk i området.  
Mastene blir over 200 meter høye og det trengs store veianlegg inn i området, det eneste 
problemet er at det er lite kapasitet i overføringsnettet, men NVE foreslår at det investeres 
betydelig i nettet lokalt. Dette innebærer nye «monstermaster» for å videresende kraften 
som produseres.  

Rendalen idrettslag (ca 350 medl i 2018) v/turgruppa bruker hele området (i Rendalen) som 
er foreslått satt av til framtidig vindkraft produksjonsområder. Vi har, hver sommer i 19 år, 
brukt området til utplassering av 10 turkasser, på forskjellig sted hvert år.  Dvs at vi har hatt 
turkasser på 190 steder i dette området. I Rendalen har det vært tradisjon for tilrettelegging 
for turgåing i flere tiår. Før turgruppa i idrettslaget ble stiftet for 20 år siden, hadde Rendalen 
ei anna turgruppe som også hadde samme tilbudet. Dette tilbudet er veldig populært blant 
både fastboende, hytteeiere og turister, unge som eldre. Besøket på turmålene våre øker år 
for år, i 2018 hadde vi rekordstort  besøk på turmålene våre, ca 2300 navn i turbøkene.  
Årsaken til at dette tiltaket er så populært, er at her kan folk vandre i fred og ro i uberørt og 
særegen natur og oppleve dyre og fugleliv på nært hold. Vi har både korte og lange turer, vi 
tilrettelegger med beskrivelse av turene (lengde, vanskelighetsgrad mv). Vi opplever at 



turgåerne setter stor pris på dette tilbudet, som forøvrig er gratis, vi får mange positive 
tilbakemeldinger! Vi arrangerer også fellesturer i dette området. 

Hvis det foreslåtte området skulle bli bygd ut, vil det få store negative konsekvenser for 
friluftslivet og aktiviteten vår. Den uberørte naturen vil bli rasert med veiutbygging og 
vindturbiner – ingen vil gå tur på anleggsveier og mellom monstermaster/vindturbiner!! 
Disse mastene vil bli så store at de vil synes over store områder, så selv om turmålet ligger 
utenfor det foreslåtte arealet vil vi allikevel se og høre disse turbinene. Området ligger i 
«hjertet» av Rendalen og er tilgjengelig for alle! 

Turgruppa har ingen tilrettelagte turer på vinterstid, men vi vet at veldig mange benytter seg 
av fine oppkjørte skiløyper og mange har også stor glede av skiturer på hvite, uberørte 
vidder.  Disse aktivitetene vil bli ødelagt av støy og iskasting fra turbinene. 

Vi mener også at utbygging av disse områdene vil ha negativ betydning for tilflytting  til 
kommunen vår. Vi opplever at fred og ro og uberørt natur med mulighet for dyrking av 
friluftsliv sommer som vinter, samt jakt og fiske er viktig for folk som flytter hit.   

Rendalen kommune skriver i sin høringsuttalelse: «Det karakteristiske med friluftslivet og 
fritidsbruken av området er den lille graden av tilrettelegging. Det er nettopp dette som gjør 
området ettertraktet og spesielt i dagens altfor tilrettelagte hverdag. Folk som søker urørt 
natur, stillhet, ro, stjernehimmel, enkelt friluftsliv, jakt og fiske oppsøker dette området og 
verdsetter det for det det nettopp er – urørt. Disse aktivitetene er lite forenlig med et 
industriområde.  Rendalen kommune ønsker derfor at dette området skal forbli urørt i 
framtiden.»  Dette støtter RIL/turgruppa fullt ut. 

 

Konklusjon: 

Vi ønsker at område 56 i Nordre Hedmark tas ut av nasjonal ramme for vindkraft på land. 

  


