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Representerer 
Haugsetvollen seterlag er et sameie bestående av 5 eiere, som innehar utmarksressurser og 
beiterettigheter på Haugsetvollen i Sølendalen. Seterområdet består av 52 000 daa, og med 
unntak av Lille Sølensjø naturreservat, ligger arealet innenfor det foreslåtte område 56 i plan 
til nasjonal ramme for vindkraft. 
 

 
Kartet viser Haugsetvollen seterlags areal i rødt og Nordre Hedmark i oransje. 
 



Bruksverdi, aktiviteter og friluftsliv 
På Haugsetvollen finner vi et særegent kultur- og beitelandskap som er meget godt ivaretatt 
gjennom generasjoner. Det har til alle tider vært en bærekraftig utnyttelse av 
utmarksressursene i dette området. Det har ikke vært gjort store inngrep, annet enn 
utbygging av veinettet til setrene. 
 
Kultur- og beitelandskapet rundt setervollen fremstår som uberørt, og med fravær av 
forurensning fra menneskelig aktivitet. Det åpne landskapsrommet vi finner i dette unike 
landskapet er ekstra sårbart for større endringer som vil forringe verdien og opplevelsen 
særskilt. 
 
Selv om det er lite inngrep, er aktiviteten i området stor. På Haugsetvollen finner vi i dag 
aktiv seterdrift med melkekyr. I Rendalen kommune er det kun to aktive setrer. I tilknytning 
til seterdrifta drives det med utleie av hytter og formidling av seterkultur med 
arrangementer og åpne fjøsstell. 
 
Seterlaget og rettighetshaverne har vist sitt ansvar bevist gjennom kunnskapsbasert 
forvaltning av både utmark og beiteressurser, skog, jakt og fiske.  
Det er utarbeidet driftsplaner for Rendalsrein, småvilt og storvilt, samt fiske for å sikre en 
god og bærekraftig forvaltning av ressursene. Det er i dag en betydelig verdiskapning for 
grunneierne i form av utleie av jakt og fiske, husværeinntekter, i tillegg til mersalget dette gir 
for nærområdet. Naturbasert reiseliv er viktig tilleggsnæring, og et satsningsområde i 
kommunen.  
Området grenser til Sølen landskapsvernområde i sør og verdensarvområdet Circumferensen 
i nord. Tilknyttet setrene ligger Vesle Sølensjøen naturreservat. Sølnavassdraget, som 
sammenfaller med Femundvassdraget lenger sør, slynger seg i fine formasjoner igjennom 
dette området – dette er et  verna vassdrag. Stadig flere finner dette området svært 
attraktivt til friluftsliv, padling og fiske. 
 

Fjellområdet har blitt brukt aktivt til jakt, fangst og fiske siden de første menneskene vandret 

inn etter isen trakk seg tilbake for 10.000 år siden. Det avdekkes fortløpende stadig flere 

tegn fra disse områdene som tyder i retning av et maktsentrum for internasjonal handel og 

kulturutveksling på bakgrunn av storstilt fangst av blant annet rein og elg. I kort avstand fra 

setervollen finner vi fortsatt tydelige spor etter de forhistoriske fangstsystemene. Den dag i 

dag er fortsatt grunneiernes identitet sterkt knyttet opp mot denne kulturen, som fortsatt er 

like aktuell. Haugsetvollen er spesielt nevnt i Rendalen kommune sin nylig vedtatte 

kulturminneplan, som et verdifullt seterlandskap som må bevares.  

Seterområdet er blant de viktige områdene for vårbeite til reinsdyrene, mye av kalvinga 

foregår også i dette området. Rendalsrenen, som forvaltes av Rendal Renselskap SA, er 

meget viktig for lokalsamfunnet. Reinen er symbolet på vårt urørte og flotte fjellområde.  

Fjellet og Seterdalen er en helt avgjørende faktor for å besøke, leve og bo her i Rendalen - en 

ressurs som vi sterkt ønsker å ivareta for generasjonene etter oss. Dette anser vi ikke 

forenlig med utbygging av vindkraft i området.  

 



Konklusjon 
Haugsetvollen seterlag i Rendalen østfjell vil på det sterkeste be om at hele 
analyseområde  Nordre Hedmark tas ut av nasjonal ramme for vindkraft! 
Dette med bakgrunn i det faglige grunnlaget som foreligger i 
temarapportene, forslaget til nasjonal ramme bryter med alle våre planer, 
verdier og ønsker for forvaltning av områdene våre.  
 
Vi ønsker å fortsette den gode og bærekraftige forvaltningen av det unike og særegne natur- 
og kulturlandskapet og vilt- og fiskeressursene som vi har gjort fram til i dag. En 
vindkraftutbygging av dette området vil være helt ødeleggende for å bevare tradisjonell 
setring, leveområdet til reinstammen, rypebestanden og jakt som næring og rekreasjon, 
friluftsliv, natur- og kulturbasert turisme og opplevelseskvalitetene i området vil bli sterkt 
redusert.  Her har vi sterke røtter og vi er stolte av dette flotte området. Fjellet og utmarka 
vår er den viktigste grunnen til at mange av oss bor og lever her. Å ivareta dette områdets 
verdifulle og unike kvaliteter er helt avgjørende for både bolyst og besøksattraktivitet, samt 
bærekraftig verdiskaping basert på utmarksressursene! Slike områder har en enormt stor 
verdi som er viktig å bevare for framtida! 
 

  
 
 

  
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Haugsetvollen seterlag 
 

Jo Inge Haugseth Eivind Haugseth Halvor Lillestu 
Erik Ove Helstad Gunn Randi Finstad 


