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Planprogram for regional plan for Dovrefjellsområdet – felles 

høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv i Hedmark, Oppland, 

Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og 

Sør-Trøndelag har gjort seg kjent med utsendte høringsdokumenter og ønsker å 

gi følgende høringsinnspill: 

 

Gjennom Bern-konvensjonen og den internasjonale konvensjonen om biologisk 

mangfold, har Norge forpliktet seg til å ta vare på sin opprinnelige flora og 

fauna. Villreinen har fått status som norsk ansvarsart. Stortinget har fulgt opp 

det spesielle ansvaret for villreinen blant annet gjennom to stortingsmeldinger, 

med forslag om å opprette 10 nasjonale villreinområder for å sikre villreinens 

leveområder. 

 

Konkrete innspill: 

 

- Vi er positive til at arbeidet med Regional plan for Dovrefjellområdet – 

igangsettes 

 

- Vi vil gi vår støtte til de fire nevnte hovedmål for planen – tilstrekkelige 

leveområder, mål for ivaretakelse av viktige funksjonsområder, rammer for bruk 

av området og konsekvent behandling av planforslag. Det er avgjørende at 

hensynet til villreinens nåværende bruk i tillegg til framtidige potensielle 

områdebruk vektlegges ved fastsetting av en grense for det nasjonale 
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villreinområdet. Det er også av betydning med tydelige rammer 

for bruk og en lik praktisering av regelverk for området 

 

- Tydelige rammer utfra villreinens behov må settes for tilrettelegging for 

friluftsliv, for lokalt næringsliv med spesielt etablering av fritidsbebyggelse og 

reiselivsvirksomhet, for forsvarets aktivitet og for øvrig virksomhet i området. 

Det er viktig å påpeke at det er målsettingen om sikring av villreinens 

leveområder som skal ligge til grunn ved utviklings- og utbyggingstiltak i 

planområdet. Om et utbyggingsprosjekt er faglig tilrådelig utfra naturens 

tålegrense, vil FNF be planen prioritere de allmenne interesser som friluftsliv er 

fremfor private interesser. Tilrettelegging for friluftsliv i samsvar med 

villreinens behov med regionale og nasjonale friluftslivsverdier må prioriteres  

 

- Planen bør ha som mål også å vurdere tilbakeføringsprosjekt som fører til 

en forbedring av det sårbare økosystemet vi her snakker om. Eiendomsforhold 

og historisk relasjon bør ikke være styrende for denne vurderingen, men faglig 

integritet knyttet til biologisk verdi  

 

- Planen må ivareta utfordringene vi står foran ved klimaforandringer for 

villreinen- og fjelløkosystemet på en tilstrekkelig måte. Villreinen vil kunne 

påføres større stress med insektsplage, vanskelig og isete beitegrunnlag, og 

reduksjon eller bortfall av viktig snødekke for dyrene på sommeren. Større 

sammenhengende og lite påvirkede naturområder er mer robuste og vil være 

bedre i stand til å møte dette trusselbildet. Dette viser at villreinflokkene vil 

trenge større leveområder enn i dag og at randsonene rundt dagens 

villreinområder vil bli viktigere i årene som kommer. Vi mener at rapporten – 

“Forventede klimaendringer og ei framtid for villreinen” av Olav Strand, Norsk 

institutt for naturforskning (NINA) dokumenterer dette 

 

- Ved en mulig interessekonflikt mellom betydelige naturverdier og 

næringslivsinteresser, er det vesentlig at naturens tåleevne legges til grunn. Vi 

vil i forbindelse med dette, minne om at planarbeidet må gjennomføres i 

samsvar med målsetningene i naturmangfoldloven. Viktige momenter vil være: 

§ 1. (lovens formål), § 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer), § 5. 

(forvaltningsmål for arter), § 6. (generell aktsomhetsplikt),  
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§ 8. (kunnskapsgrunnlaget), § 9. (føre-var-prinsippet) og § 10. 

(økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11. (kostnadene 

ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og § 12. 

(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er også relevante i denne 

sammenheng 

 

 

Medvirkning: 

Vi mener at en bred medvirkning i planprosessen er avgjørende og forventer at 

hvert enkelt fylkes FNF-forum inviteres til å delta i faggruppe og at våre 

lokalorganisasjoner inviteres til å delta i lokale referansegrupper. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

FNF Hedmark 

Christian Dufseth 

 

FNF Oppland, 

Ole Morten Fossli  

 

FNF Møre og Romsdal 

Ingbjørn Bredeli 

 

FNF Sør-Trøndelag  

(Støttet av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges 

Jeger og Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening 

Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, 

Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening og Trondheim 

Turmarsjforening.) 

Staffan Sandberg 
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Kopi: 

Miljøverndepartementet 


