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Kommunedelplan Hjerkinn skytefelt - off. ettersyn av planprogram 

 

Forum for natur og friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte 

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 

 

Vi er positive til verneplanarbeidet for tidligere Hjerkinn skytefelt og støtter 

Fylkesmannen i Opplands formuleringer i oppstartsdokumentet om 

verneplanarbeidet. Vi mener vurderingene omkring vernearbeidets mandat med 

nevnte vegnedlegginger, utredningsgrense, planprosess- og 

konsekvensutredning, verneformål, aktuelle verneformer og medvirkning er 

godt vurdert. Vi er ellers kjent med Snøheimvegens uavklarte endelige status og 

avventer avklaringer rundt dette. 

 

Vårt syn er at stortingsvedtaket fra 1999 om skytefeltnedlegging med at 

vegnettet skal tilbakeføres må ha hovedfokus i planarbeidet. Vi støtter 

målsetningen om å gjenskape et mest mulig villmarksnært naturområde og at 

området skal gi et godt grunnlag som leveområde for villrein.  
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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 og en nedlegging av Hjerkinn skytefelt vil sikre et svært stort 

og tilnærmet intakt høgfjellsøkosystem for villrein og andre høyfjellsarter i en 

tilnærmet naturlig tilstand for framtiden. At restaurerings- og verneprosessen 

også bidrar til en økning av nasjonale INON-områder er svært positivt. 

 

Det er ellers avgjørende at hensynet til villreinens nåværende bruk i tillegg til 

framtidige potensielle områdebruk vektlegges ved fastsetting av vernetyper, 

vernegrenser og for forvaltningen av områdene. 

 

Tydelige rammer utfra villreinens behov må settes for tilrettelegging for ulike 

tiltak både i og utenfor de framtidige verneområdene. Tilrettelegging for 

friluftsliv i samsvar med villreinens behov med regionale og nasjonale 

friluftslivsverdier må prioriteres.  

 

Planarbeidsutredningene også 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 og vi 

forutsetter at den framtidige forvaltningen de framtidige verneområdene og de 

omliggende randområdenes turismeaktivitet skjer i samsvar med målsetningene i 

naturmangfoldsloven. Vesentlige elementer er: 

§ 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. 

 

 

Uttalelsen støttes av Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland 

Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i Oppland, 

Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges 

Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening – Oppland. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Oppland fylkeskommune 

Miljødirektoratet 

Klima- og Miljødepartementet 

Fylkesmannen i Oppland 
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