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Regional plan for Dovrefjellsområdet – 2. gangs høring - felles 

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

Møre og Romsdal. 

 

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

har gjort seg kjent med utsendte høringsdokumenter for Regional plan for 

Dovrefjellsområdet - 2. gangs høring og ønsker å gi følgende høringsinnspill – 

vi viser til godkjent utsatt frist: 

 

Vi reagerer sterkt på at planarbeidet ikke syntes å ta tilstrekkelige hensyn til 

villreininteressene i planområdet. Retningen planarbeidet tar med vesentlig 

hensyntagen av lokale næringshensyn medfører en svekkelse av vilkårene for 

villreinen i Dovrefjellområdet. Vi registrerer at våre høringsinnspill til første 

høringsrunde i svært liten grad ble tatt til følge. Derimot ble planforslaget endret 

betydelig til fordel for de lokale næringshensynene på bekostning av hensynene 

til villreinens områdebruk. På denne 2. høringen med tilhørende forslag, er dette 

ytterligere forsterket. 

 

Vi vil derfor vise til det betydelige ansvaret planarbeidet har for å sikre 

villreinen tilstrekkelige vilkår. 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. Dovrefjellsområdet er et av 

de viktigste områdene for villreinen. 
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Vi vil også vise til utfordringene for villreinens arealbruk 

dokumentert av Riksrevisjonen fra 2007 (Dokument nr. 3:11 

(2006–2007, Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig 

arealplanlegging og arealdisponering i Norge):  

 

«Det er særlig aktivitetene i områdene som følge av bebyggelsen som skaper 

vanskelige levekår for villreinen. Det bygges også mer i nærområdene til de 

vernede områdene enn tidligere. Denne randsonen er vesentlig for ivaretakelse 

av verdiene i verneområdene, og utbyggingsmønsteret her influerer på de 

vernede områdene. Det framgår også at kommunale kartlegginger av biologisk 

mangfold har hatt liten effekt på utbyggingsmønsteret i de områdene som er 

registrert som verdifulle for biologisk mangfold.» 

 

Når det er interessekonflikt mellom betydelige naturverdier og 

næringslivsinteresser som her, er det vesentlig at naturens tåleevne legges til 

grunn. Planen må derfor etter “føre var prinsippet” gi tilstrekkelig tydelige 

rammer som ivaretar villrein- og fjelløkosystemet i større grad enn hva planen 

legger opp til.   

 

Planen må også ivareta villrein- og fjelløkosystemets overordnede nasjonale- og 

globale verdier. Dette hensynet har i denne planprosessen blitt behandlet altfor 

lettvint, og sterkt beklagelig blitt overstyrt av lokale hensyn. Vi ber om ny 

gjennomgang av planen med fokus på tilstrekkelig ivaretakelse av villreinens 

levevilkår. Vi viser i denne sammenhengen til våre høringsinnspill til 1. 

høringsrunde. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

FNF Hedmark 

(Støttet av Hamar og Hedemarken Turistforening, Finnskogen Turistforening, 

Odal Turlag, Norges Turmarsjforbund, Glåmdal krets av Norges 

Speiderforbund, Hedmark Orienteringskrets, Norsk Ornitologisk forening, avd. 

Hedmark, Naturvernforbundet i Hedmark, Hedmark krets av Norges 

Speiderforbund og NJFF-Hedmark.) 

Christian Dufseth 

 

FNF Oppland 

(Støttet av Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland 

Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Oppland, Vestoppland Krets - Norges 

Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og Norsk 

Ornitologisk Forening – Oppland.) 

Ole Morten Fossli  

 

FNF Møre og Romsdal 

Ingbjørn Bredeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

Klima- og Miljødepartementet 
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