
«Har du sett de frostblå vidder 
når all mark er gjemt i snø? 
Kaldblank måne - nattens ridder —
gulblekt lys på fjellet strø. 
Har du sett at topp og tinder 
gløde kan i solens brann? 
Sakte dø -- når dagen svinner 
over skog og islagt vann»





-

VERNEFORMÅL - VERNEVERDIER

Formålet med vernet er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med 
økologisk og kulturell verdi, med opplevelsesverdi og som er 
identitetsskapende. 

Området er i Hedmarkssammenheng et unikt og særegent landskap med 
store naturkvaliteter og opplevelsesverdier, spesielt Sølenmassivet med 
omkringliggende landskapsrom.

Kvartærgeologiske verdifulle forekomster og landskapsformer

Biologisk mangfold

Betydelige områder og forekomster av kulturminner og kulturmiljøer

Området er viktig for friluftsliv, med vekt på det enkle og naturvennlige 
friluftslivet med liten grad av tilrettelegging.



















Verneområdestyrets oppgaver

- Ansvaret for forvaltningen av områdene 
er delegert til styrene – og ansvaret for 
utarbeidelse av forvaltningsplaner og 
besøksstrategier

- Skal legge til rette for en helhetlig og 
kunnskapsbasert forvaltning av 
verneområdene

- Skal oppfylle formålet med vernet i tråd 
med nasjonale mål og internasjonale 
forpliktelser



Innspill til forslag nasjonal 
ramme for vindkraft – høsten 
2018 

Sølen landskapsvernområdet er et unikt og 
særegent landskap og er en del av et større 
sammenhengende fjell- og viddelandskap i 
Rendalen østfjell og Tolga østfjell med urørt 
preg, lite støy og lav visuell forurensning.
Rikt på kulturhistorie og kulturminner og 
seterlandskapet utgjør også store 
opplevelseskvaliteter. Hele leveområdet til 
rendalsren ligger i Rendalen østfjell. 

Sølen verneområdestyre mener hele området 
som er foreslått i Rendalen må ekskluderes 
fra forslag til nasjonal ramme for vindkraft





Friluftsliv og bærekraftig 
reiseliv

- Stillhet, fred og ro, urørthet
- Liten grad av tilrettelegging
- Naturopplevelsen  - villmarksfølelsen
- Kulturhistorien

Mange er sterkt knyttet til området –
lokal tilknytning – hyttefolk og 
fastboende!

Stolthet, identitet og røtter!

Store verdier for turister, 
lokalbefolkning og hytteeiere – lokal 
næringsliv og reiseliv



Velkommen inn !
Ny merkevarestrategi – besøksforvaltning - bærekraftige 

reisemål

Ivareta verneverdiene – gi de besøkende gode opplevelser 

og gi økt lokal verdiskaping



Trender 
- Presset på urørt natur øker!
- Økt behov for stillhet og ro!
- Turistene vil oppleve det autentiske Norge
(Lokal mat og drikke – den lokale historien, 
kulturen, tradisjoner)
- Befolkningsvekst og urbanisering
- Aktive ferier i sterk vekst! 
- Opplevelser gir status – sosiale medier

Markedet etterspør bærekraftig reiseliv og 
reisemål!

Alle har samme mål: Naturopplevelser!



Hvordan ivaretar vi området og verneverdiene 
på best mulig måte?

Hva tåles av besøk, hva ønsker vi og hvor ønsker 
vi det? 

Hvordan gi de besøkende en god opplevelse?

Hvordan tilrettelegge for lokal verdiskaping og 
god tilrettelegging/informasjon ?

Ta de rette grepene, for utviklingen skjer fort –
eks. Trolltunga

Godt vertskap, økt kompetanse, overnatting
Lokal mat, opplevelser, guiding og veiledning 

Tenke langsiktig og bærekraftig!
God lokal forankring!



Høringsbrev fra OED 1. april 2019: 

«I NVE sitt forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest 
egnede for vindkraft på land i Norge. 

NVE har lagt vekt på å unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt 
betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og 
dyreliv, kulturminner og reindrift»

MEN – dette stemmer ikke!!!
Verneområdene her vil bli negativt påvirket ved vindkraftutbygging i Rendalen 
østfjell. 

«Norges vakreste og mest bevarte hemmelighet – en kvit flekk på kartet»

Identiteten og røttene våre ligger i Rendalsfjella. 





«Og når du skal tende lampen 

når din arbeidsdag er slutt, 

solens bål bak Ottlaug-Kampen, 

Fonnåsfjell er sluknet ut. 

Og når du i seng er faret 

rusler der en nattlig gjest, 

ferden går mot Sølenskaret

til den store høyfjellsfest»


