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RENDALEN KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE TIL NASJONAL RAMME FOR 

VINDKRAFT PÅ LAND  

 

 

Vi viser til høringsbrev datert 01.04.2019. 

 

Olje- og Energidepartementet oversendes herved Rendalen kommunes høringsuttalelse til 

nasjonal ramme for vindkraft på land. Saken er behandlet i kommunestyret den 13. september 

og ble enstemmig vedtatt. Under følger vedtaket fra kommunestyret og vedlagt ligger 

kommunens høringsuttalelse i saken.  

 

Du underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Rendalen kommune, Kommunestyret, krever at hele område 56, Nordre Hedmark blir 

tatt ut av Nasjonal ramme for vindkraft. 

2. Rendalen kommune, Kommunestyret, krever at saken skal behandles i Stortinget.  

3. Rendalen kommune, Kommunestyret, vedtar vedlagt høringsuttalelse til Nasjonal 

ramme for vindkraft – område 56 Nordre Hedmark.  

4. Følgende argumenter framheves fra høringsuttalelsen:  

a. Område 56 beslaglegger sentrale dele av de svært viktige funksjonsområdene 

vinter- og vårbeite samt kalvingsområde til reinstammen rendalsren. Skissert 

vindkraftutbygging her vil medføre svært store negative konsekvenser for 

reinen og vil utrydde bestanden. Reinstammen er i dag symbolet på et intakt 

fjelløkosystem og i tillegg til dens egenverdi skaper opplevelser, identitet, 

tilhørighet og stolthet hos folk.  

b. Tolga Østfjell villreinområde må sees i sammenheng med hele bestandens 

leveområde og tas ut av ramme av hensyn til reinens sårbarhet og arealkrav. 

Alle villreinområder må håndteres likt av hensyn til Norges internasjonale 

ansvar for arten.  

c. Nordre Hedmark består av store sammenhengende og urørte naturområder. 

58 % av arealet ligger lengre enn 1 km fra større tyngre tekniske inngrep. 
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Dette er størst andel av alle 13 områdene. Slike områder er svært viktig for 

biologisk mangfold og naturens evne til å tilpasse seg klimaendringer. Store 

urørte naturområder har også en stor opplevelsesverdi for folk og for utøvelse 

av enkelt friluftsliv.  

d. Våtmarksområdet rundt Nekmyrene med tilhørende naturreservat er et av de 

viktigste myr- og våtmarksområder i Innlandet. Området er svært viktig for en 

rekke våtmarksfugl med over 70 registrerte arter. Området er det viktigste 

hekkeområder for fjellmyrløper i innlandet og jaktområde for hubro, jordugle 

og kongeørn. 

e. Hele området i Rendalen er kartlagt og verdisatt friluftslivsområder. Store 

deler av området er verdisatt til svært viktig friluftslivsområde. Det er en 

utstrakt bruk av både sommer og vinter med mange ulike aktiviteter som jakt, 

fiske, skigåing, bærsanking og padling. Disse lar seg ikke forene med 

etablering av industriområde for vindkraft.  

f. Pilegrimsleden går over Fonnåsfjellet og er en mye bruk led av pilegrimer 

som søker stillhet, fred, natur og kultur. Leden dateres tilbake til år 1030 og er 

av unik kulturarv for landet og bidrar også positivt til lokal reiselivsnæring. 

g. Sølen landskapsvernområde er opprettet for å ivareta et særegent og unikt 

landskap i regionen. Vernet skal også være identitetsskapende og bidra til 

tradisjonelt friluftsliv. Område 56 er lagt overlappende med 

verneområdegrensa. Utbygging av 220-250 m høye vindturbiner i området vil 

sterkt forringe verne- og opplevelsesverdiene i landskapsvernområdet.  

h. Nordre Hedmark har store vidstrakte vidder med lange siktelinjer og vidt 

utsyn. Det foreligger ingen landskapsanalyse for området. Virkningen på 

landskapet og hvordan man opplever området vil totalt endre seg ved 

etablering vindkraft som skissert og være visuelt svært forurensende.  

i. Nesten hele område 56 omfattes av verna vassdrag. Mistravassdraget, 

Unsetvassdraget og Trysilelva.  

j. FNs Miljøpanel la nettopp fram en rapport om naturens tilstand som tydelig 

slår fast at tap av natur er like viktig som klimaendringene. Intakt natur er 

faktisk viktig for at naturmangfoldet skal kunne takle de klimaendringene som 

kommer.  

k. Nordre Hedmark er særlig viktig hekkeområde for kongeørn og jaktfalk. I 

tillegg finner man hubro og fiskeørn og andre mindre rovfugl i området. Det 

er også mye våtmarksfugl knyttet til Nekmyrene og Speka-Orva-

Sølnavassdraget.  

l. Rendalen Østfjell har store mengder kulturminner fra tidlig steinalder fram til 

nyere tid. Særlig mange kulturminner finner man fra veidemannskultur som 

etablerte seg i området etter siste istid. Fangstgropsystem, buestillinger, 

ledegjerder, rusefangstanlegg, tufter og gravplasser indikerer storstilt fangst 

og bosetning. Dette er gjennomgående for hele Fjellregionen og gir oss en 

felles kulturhistorie i et opprinnelig landskap. 

m. KULA-landskap som Riksantikvaren jobber med er det to områder registrert i 

det utpekte området. Det er viktig at dette landskapet ivaretas av 

kulturhistoriske grunner slik at man kan oppleve kulturminner i sitt 

opprinnelige form og miljø.  

n. 21 setre er registrert i Rendalen i området 56. 7 av disse er verdsatt til 

regionalt viktige setermiljø. Sammen med regionalt viktige kulturlandskap som 

Unset grend og Spekedalen utgjør det en viktig bit av vår historie.  
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o. Fiskevollen ligger tett opp til grensa for område 56. Fiskevollen er Norges 

eldste og største innlandsfiskevær med dokumentert fiske helt tilbake til 

vikingtiden. Vollen er strengt vernet i dag og er et mye besøkt kulturminne. 

Det opprinnelige fiske holdes fortsatt i hevd i dag. 

p. Nordre Hedmark overlapper grense med verdensarvområdet Circumferensen. 

Kulturminner i Spekedalen tilsier at denne grensen like gjerne kunne vært 

trukket lengre sør. I tillegg ligger området 56 nært Femundsmarka 

nasjonalpart og er godt synlig fra Rondane nasjonalpark.  

q. Kommunens planverk som kommuneplanens arealdel, kommuneplanens 

samfunnsdel, næringsplan og kulturminneplan bygger alle på og hensyntar 

natur- og kulturverdier i regionen. Lokal og regional nærings- og reiseliv 

bygger også på bærekraftig forvaltning av disse kvalitetene og ressursene. I 

tillegg bidrar disse til samfunnsutvikling, skaper identitet, tilhørighet og 

stolthet. Dette skal videreutvikles gjennom Opplev Rendalen.  

r. Området er et viktig beiteområdet for sau og storfe og forvaltes gjennom 

Sølendalen Hamnelag. Rapporten og temarapportene er mangelfulle på dette 

området.  

s. Området har liten nettkapasitet og vil da kreve en svært stor utbygging eller 

flere større utbygginger. Det er generelt sagt fra NVE at man ikke skal bygge 

ned hele området som ligger i ramme. Jf. beskrivelsen av potensiell utbygging 

i område 56 i rapporten til NVE stemmer ikke dette.  

t. Tiltaket er svært konfliktskapende da man foreslår et område for 

vindkraftindustri som svært mange mennesker bruker og har et forhold til og 

der man har unike og viktige nasjonale og regionale verdier.  

u. Vi mener prosessen som er ført av NVE har vært for dårlig i forhold til lokal 

medvirkning på et tidlig stadium. Det er heller ikke hensyntatt noen av 

innspillene som har kommet lokalt og temarapportene (som danner 

kunnskapsgrunnlaget) og rammeen har vidt ulike konklusjoner for område 56. 

v. Stor tverrpolitisk lokal motstand i alle berørte kommuner og stort engasjement 

blant folk.    

 

 

Saken er behandlet i kommunestyrets møte 13.09.2019, saksnr. 31/19.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Fredriksson 

utmarkskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 

 

Vedlegg: 

Rendalen kommunes høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft på land 


