
 
 
Olje- og energidepartementet 
 
 
Uttalelse vedrørende planer om vindkraftutbygging i Rendalen 
Østfjell/Fonnåsfjellet i Rendalen kommune 
 
 
Seterlagene Neklia, Gammelsetra og Nysetra på Finstad eier 41000 dekar av østfjellet 
og vil med denne henvendelsen uttrykke sterk motstand mot at det skal etableres 
vindturbiner både i østfjellet og på Fonnåsfjellet. 
Setrene våre benyttes i dag som hytter og fjellet som rekreasjonsområde, både for å 
gå på turer, jakte og fiske. Dessuten brukes fjellet som beiteområde både for sau og 
kjøttfe. En eventuell utbygging vil medføre bygging av veier i snaufjellet, planering 
av fjellterreng og støping av fundamenter for plassering av turbiner. Dette vil bli 
skjemmende sår i landskapet som aldri vil kunne fjernes. Turbinene vil dessuten bli 
visuelt skjemmende og skape støy. De vil også være til fare vinterstid ved at is vil 
kunne løsne fra vingene og kastes ned og potensielt treffe skiløpere som ferdes i 
nærheten av turbinene. 
En eventuell utbygging på Fonnåsfjellet vil føre til at turbinene blir synlige både fra 
Finstadgrenda og fra setrene våre på andre siden av dalen.   
Vi vil også påpeke at en eventuell utbygging vil ha stor negativ påvirkning på 
renstammen i østfjellet som vi setereierne er medeiere i. I den forbindelse viser vi til 
uttalelsen fra Rendalen Renselskap. 
I området ved Nysetra har vi også hekkende hubro som har vært i området de 10-12 
siste årene. Som det bør være kjent er det svært få plasser i innlandet hvor hubroen 
hekker. Det sier seg selv at vindturbiner i området vil være en fare for en svært sårbar 
fugleart. 
 
På bakgrunn av disse argumentene håper vi at Olje- og energidepartementet vil avvise 
lokaliseringsforslaget fra NVE. 
 
 
Finstad, den 29.06.19 
 
På vegne av seterlagene Neklia, Gammelsetra og Nysetra, Finstad, Rendalen. 
 
Jan Wessel Finstad 
Finstad Vestside 18, 
2485 Rendalen 
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