
Høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft – Nordre Hedmark 
–  Skjellåvollen seterlag  
 

                          
   

 
Representerer 
Skjellåvollen seterlag er et sameie bestående av 5 setereiere, som innehar utmarksressurser 
og beiterettigheter på Skjellåvollen i Sølendalen. Seterområdet ligger innenfor det foreslåtte 
område Nordre Hedmark i plan til nasjonal ramme for vindkraft. 
 

 
Kartet viser Skjellåvollen seterområde i rødt og Nordre Hedmark i oransje.  



Bruksverdi, aktiviteter og friluftsliv 
Seterområdet har vært og er fortsatt svært viktige utmarksressurser for gårdene i form av 
utmarksbeite, jakt, fangst og fiske. Det er et særegent fjell- og viddelandskap som er meget 
godt ivaretatt gjennom generasjoner. Det har til alle tider vært bestrebet en bærekraftig 
utnyttelse av utmarksressursene og det har ikke vært gjort store inngrep annet enn veinettet 
inn til seterområdene.  Vinterstid  brøytes det ikke inn i området.  
 
 Det er lite inngrep og menneskelig påvirkning ut over seterlandskapet. Landskapsrommene 
er store og åpne og de er dermed ekstra sårbare for inngrep som vil synes langt, og i sterk 
grad vil forringe verdien og opplevelsen av dette landskapet.  
 
Området grenser til Sølen landskapsvernområde i sør og verdensarvområdet Circumferensen 
i nord. Fjellområdet har blitt brukt til jakt, fangst og fiske siden de første menneskene 
vandret inn etter isen trakk seg tilbake for 10.000 år siden.  
 
Området er ideelt som beite for Rendalsren som forvaltes av Rendal Renselskap SA, og mye 
av kalvinga foregår i dette området. Det er tydelige spor etter fangstsystemer i fjellområdet, 
og et mangfold av kulturminner knyttet til fangst av elg og rein.  I tillegg er området svært 
rikt på kulturminner fra kullbrenning på 1700-tallet i forbindelse med Røros Kobberverk. 
Skjellåvollen er nevnt i Rendalen kommune sin kulturminneplan som verdifullt seterlandskap 
som må bevares. 
 
Sølnavassdraget (Femundvassdraget) slynger seg i fine formasjoner igjennom dette området 
– og er et verna vassdrag. Mange finner dette området svært attraktivt til padling og fiske. 
 
 
Forvaltning av jakt og fiskeressursene, friluftsliv, reiseliv og verdiskaping 
Seterområdene og fjellet utgjør i dag en viktig og avgjørende ressurs både i form av fjell-
landbruk/ utmarksbeite og utleie i form av naturbasert reiseliv, jakt og fiske. I tillegg har 
setervollen en viktig fritids – og rekreasjonsverdi. Seterlaget og rettighetshaverne har vist sitt 
ansvar bevist gjennom god og kunnskapsbasert forvaltning av både utmark- og 
beiteressursen, skog, jakt og fiske. Det er utarbeidet driftsplaner for Rendalsren, småvilt og 
storvilt, samt fiske for å sikre en god og bærekraftig forvaltning av ressursene. Det er 
betydelig verdiskaping i form av utleie av jakt og fiske, utleie av husvære og øvrige 
ringvirkninger i området. Jakt og fiske betyr også mye for lokalbefolkningen.  
 
Området er kjent for sin stabile rypebestand og det jaktes rype og storfugl. Hvert år 
gjennomføres også rypetaksering som sikrer en bærekraftig forvaltning av rypebestanden. 
Storviltjakta er godt organisert via Sølendalen viltstellområde og betyr mye lokalt.  
 
Rendalsren (vinterstamme på ca 2000 dyr) bruker hele Rendalen østfjell, og Skjellåvollen er  
viktig både som helårsbeite, vinterbeite, vårbeite og kalvingsområde. Det kommer jegere fra 
hele Norge og utenlandet som verdsetter dagene på jakt her høyt. Og reinsdyr er et vakkert 
skue for de som går turer i terrenget. Rendalsren er meget viktig for lokalsamfunnet og er 
sammen med natur og kultur med på å bygge identitet, stolthet og livskvalitet. Fjellet betyr 
mye for de som bor her og de som besøker området. Reinen er symbolet på vårt urørte og 
flotte fjellområde som vi ønsker å ivareta for framtidige generasjoner.  



 
Området er attraktivt i frilufts- og rekreasjonssammenheng både for lokalbefolkning, 
hyttefolk og besøkende. Padling, fjellturer, bærplukking, jakt og fiske, hundekjøring, og store 
urørte vidder for fjellskiturer. Naturbasert og bærekraftig reiseliv er viktig tilleggsnæring, og 
et satsingsområde i kommunen.  
 
Fjellet og seterdalen er en helt avgjørende faktor for å leve og bo her – og en ressurs som 
man ønsker å ivareta og forvalte bærekraftig i framtida også, noe som ikke er forenelig med 
utbygging av vindkraft i området. 
 
 
Konklusjon 
Skjellåvollen seterlag i Rendalen østfjell vil på det sterkeste be om at hele analyseområde 
56 Nordre Hedmark tas ut av nasjonal ramme for vindkraft! Dette med bakgrunn i det 
faglige grunnlaget som foreligger i temarapportene, faglige anbefalinger og at forslaget til 
nasjonal ramme bryter med alle våre planer, verdier og ønsker for forvaltning av området i 
framtida.  
 
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 utbygging 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 
 
Skjellåvollen seterlag 
Ved Gunn Randi Finstad 


