
 

 

     

  Høringsuttalelse fra Sølensjøen Lotteierlag SA                 

  vedrørende forslag til nasjonal ramme for vindkraft. 

  Område 56 – Nordre Hedmark. 

 

Rendalen Østfjell er ett av tretten områder NVE foreslår som gunstig/egnet til utbygging av vindturbinindustri i Norge. 

Sølensjøen Lotteierlag SA har som formål å ivareta og representere 60 lotteiere med familier - til sammen ca. 400 

personer - sine felles interesser utad. Lotteierlaget, gjennom lotteierne, forvalter en særegen kulturarv, en historie og et 

miljø knyttet opp mot Fiskevollen, Sølensjøen og omkringliggende områder. Lotteierlagets vedtekter slår fast at 

«Lotteierlagets oppgave er å ta vare på stedets særpreg og tradisjoner». 

Fiskevollen, som ligger i et storslått fjell-landskap med flere interessante kulturminner, er landets største, best bevarte og 

eneste aktive innlandsfiskevær. Lotteierlaget og lotteierne forvalter og viderefører jakt og fisketradisjoner ved- og i 

Sølensjøen, tradisjoner som føres tilbake til vikingetiden. Lotteierne har skogeiendommer fra sjøen opp mot snaufjellet 

hvor lotteierlaget forvalter elgjakt og småviltjakt i disse og tilgrensende områder. Fiskevollen, lotteiernes eiendommer og 

interesser blir direkte berørt av forslaget. 

Turisme er en vesentlig næringsvei gjennom utleie av buer, salg av fiskekort og servering. Hvert år besøker tusenvis av 

tilreisende fra inn- og utland Fiskevollen og benytter området i rekreasjonsøyemed. Områdets attraktivitet som turistmål 

og turområde vil bli vesentlig svekket dersom forslaget gjennomføres. 

Fiskevollen og tilgrensede områder er underlagt streng regulering fra kommunale og fylkeskommunale myndigheter med 

hensyn til inngrep og endringer. Fylkeskommunen har tidligere foreslått at kulturmiljøet på Fiskevollen skal fredes etter 

kulturminneloven og at miljøet er aktuelt som verdenskulturminne. Nord for Fiskevollen ligger Lille Sølensjøen 

naturreservat. Mot sør ligger Sølen Landskapsvernområde med Sølenmassivet. Det fortoner seg uforståelig at det 

overhode vurderes vindkraftutbygging i- og opp mot disse områdene med status som vernet natur og kulturvernområde.  

For lotteiere med familier, fastboende som sogner til området og tilreisende turister vil en vindkraftutbygging i Rendalen 

Østfjell ødelegge de kvaliteter som gjør området attraktivt. Det er Lotteierlagets klare oppfatning at en vindkraftutbygging 

i Rendalen Østfjell er uforenelig med lotteiernes interesser og i skarp strid med lotteiernes ansvar og oppgaver med 

hensyn til fremtidig forvaltning og bruk av nevnte områder. 

 

Rendalen 27.august 2019 

For Sølensjøen Lotteierlag 

 

Dag Aadne Sandbakken / Hilde Mømb     Vedlegg: 6 foto til illustrasjon. 1 kartutsnitt. 

 



 

 

Kartutsnitt over område nær Fiskevollen og Sølensjøen som er utpekt som område egnet for vindkraft. 

 

 

 

 

Fiskevollen (Foto: Hilde Mømb) 

 



 

Fiskevollen i forkant. Området vestover, sørover og nordover fra ca. 3-400 meter overfor Fiskevollen 

 - i hele billedbredden - er utpekt som område egnet for vindkraft. (Flyfoto: Dag Aadne Sandbakken) 

 

 

 

 

 

 
Fiskevollen med området i forkant av Akshaugen,til høyre i bildet, er utpekt 

som område egnet for vindkraftutbygging.  (Flyfoto: Dag Aadne Sandbakken) 

 

 



 

 

Sølensjøen med område vest og nord for sjøen som er utpekt som område egnet for vindkraft. 

(Flyfoto: Dag Aadne Sandbakken) 

 

 

 

 

 

Fiskevollen til høyre i bildet. Området på bildet fra sjølandet ved Mefurua, 
nord og øst for Akshaugen er utpekt   som område egnet for vindkraft. 

(Flyfoto: Dag Aadne Sandbakken) 


