
Hodalen Fjellstue beliggende i Hodalen i Tolga kommune, er et SA som 

driftes og drives av bygdefolket. 

Her er utleie av lokaler til selskapeligheter, møter, arrangementer m.m. 

Hodalen Fjellstue har også 5 hytter og en leilighet for utleie. 

Hit kommer rypejegere, elgjegere, fiskere og mange andre folk som vil 

oppleve vår flotte, stille og urørte natur. 

Ved fjellstua ligger også ei lita tømmerhytte som nyttes av DNT, da DNTruta 

går gjennom Tolga Østfjell fra Rausjødalen til Hodalen, og over til 

Narjordet i Os kommune. 

Tilgang til ekte, stille, variert og urørt natur er en av de største godene 

vi har. Det skaper god livskvalitet og bygger folkehelse både for 

fastboende og tilreisende.

 
Parti fra Stortjønna mot Sålekinna 

Flere og flere trenger å søke til den stille og urørte naturen, fordi 

hverdagen til folk er blitt mer stressende. 

Bygging av monstermaster i fjellet vil ødelegge for alle disse gode 

opplevelsene vi søker. 

Det blir visuell forurensing som vil ødelegge hele synsranden vår. 

De vil ta fra oss stillheten, fragmentere hele naturområder, og ødelegge 

levesteder for dyr, fugler, insekter, planter og bær. 

Det trengs også mye forurensende kraft for å bygge anleggsveier til å 

frakte disse enorme turbinene på plass. Det vil skape fryktelig mye støy, 

bråk, i lange tider under anleggsarbeidet. 

Dessuten vil turbinene ødelegge Tolga Østfjell villreins leveområder. Vi 

har et særlig og internasjonalt ansvar for å ivareta villreinen, men 

stjeler stadig biter av deres leveområder. 

Alt dette medfører at store områder i fjellet blir forringet og ødelagt. 

Folk vil føle seg dypt krenket ved at kapitalmakta stjeler våre 

naturskjønne områder som vi bor og lever i, og som er livsgrunnlaget vårt. 

Og som gir besøkende en helhetlig naturopplevelse. 

Hvordan kan noen som ikke bor her, ikke lever og ånder her, overkjøre og 

bestemme at disse områdene skal vandaliseres til industriområder med 

monstermaster. 

Hvorfor ødelegge våre områder med en unødvendig kraftutbygging, for så å 

selge kraften ut av Norge?? 

Hodalen Fjellstue brukes også mye til servering av lokal mat, som er høstet 

i hele dette området. Et unikt mattilbud som det ikke finnes så mange av. 

På vegne av alle som bruker Hodalen Fjellstue og alle tilreisende som søker 

våre naturskjønne, uberørte områder, vil vi kreve at området Nordre Hedmark 

må trekkes ut av nasjonal ramme for vindkraft!!! 

Ikke ødelegg våre friområder og urørt natur! 

For styret i Hodalen Fjellstue, Aud Lillian Holøien Rye(leder) 

 


