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Sølendalen viltstellområde er et vald for storvilt som forvalter storviltet på vegne av 
grunneierne i området. Valdet har et tellende areal på 243 500 daa som legges til grunn ved 
tildeling av kvote, se vedlagt kart. Området har en 4-årig bestandsplan som legger opp til 
årlig 50 felte elg. I tillegg har området fri kvote på rådyr. De siste 4 årene er det felt til 
sammen 165 elg og det er observert i snitt 0,5 elg pr jegerdag. Valdet består av 11 jaktfelt 
som kvoten fordeles på. Storviltjakta i området genererer årlig ca kr 410.000, - til 
grunneierne. Ringvirkningene i lokalsamfunnet er pr i dag trolig også ca en halv million 
kroner årlig, med potensiale for langt mer. Området som forvaltes strekker seg fra grensa 
mot Tynset i Spekedalen i nord og følger dalføret sørvestover til Storlegda deretter sørover til 
Sølensjøen.  

Sølendalen viltstellområde har lite kunnskap om vindturbiners påvirkning på hjorteviltet. Det 
man vet er at det er gjort mye forskning på villrein og tamrein, men at det er 
kunnskapsmangel i forhold til annet hjortevilt. Miljødirektoratet har utarbeidet en temarapport 
kalt Annet dyreliv som ligger som et kunnskapsgrunnlag bak rapporten til NVE. Her vises det 
til en studie utført på hjort på Hitra som viste at hjorten unngikk området i byggefasen, men 
at det ikke var grunnlag for å konkludere med varige konsekvenser. Påvirkningen så dermed 
ut til å være direkte knyttet til tap av leveområde.  
Temarapporten sier videre: Rådyr elg og hjort vil også kunne bli påvirket av 
vindkraftutbygging. Artene er spesielt sårbare for forstyrrelser i kalvingsperioden på våren. 
Hyppige forstyrrelser fra mennesker kan føre til lavere reproduksjon, og om vinteren til 
reduksjon i overlevelse. At artene unngår et vindkraftverk kan være avhengig av sesong, 
men også hvilke alternative områder som finnes i nærheten. Men det er også kjent at 
hjortevilt kan venne seg til nye installasjoner over tid. 
Miljødirektoratet konkluderer med at hjorteviltbestander av elg og hjort er sterkt menneskelig 
styrt og at konfliktnivået med vindkraftutbygging ikke er vesentlig for artenes mulighet for 
bærekraftig bestandsutvikling. Sølendalen viltstellområde vil påpeke at det er manglende 
kunnskapsgrunnlag på dette området. Selv om elg, hjort og rådyr har livskraftige bestander i 
Norge vil inngrep av større skala i et avgrenset område kunne få lokale negative 
konsekvenser for bestandene.   
NVE skriver i sin rapport at det kan bygges et svært stort eller flere store vindkraftverk i 
området. Den store utbyggingen må til for å dekke kostnadene med utbygging av kraftnettet 
som i dag har begrenset kapasitet. Område 56 beskrives også som svært lite med liten 
fleksibilitet for plassering. Med bakgrunn i denne beskrivelsen vil man ødelegge 
jaktopplevelsen som i dag foregår i et stort sammenhengende naturområde som framstår 
som urørt og villmarkspreget. Dette vil igjen kunne gå negativt ut over jaktinntektene til 
grunneierne.  
En utbygging som beskrevet vil også bidra til å fragmentere leveområdet til 
hjorteviltbestanden og innskrenke leveområdet deres. Fragmentering og ødeleggelse av 
leveområder er i dag den største trusselen mot biologisk mangfold jf. FNs Miljøpanel sin 
rapport om naturtilstand lagt fram i 2019.  
Sølendalen viltstellområde vil på det sterkeste anbefale at område 56 Nordre Hedmark 
tas ut av Nasjonal ramme for vindkraft.  
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