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Verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt – høringsinnspill 

 

Uttalelsen omfatter også forslag til ny verneforskrift for Dovrefjell-

Sunndalsfjella nasjonalpark. 

 

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

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 

 

Bakgrunnen for verneplanprosessen er at Stortinget i 1999 vedtok å legge ned 

Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturlig tilstand, og innlemme skytefeltet i 

tilliggende verneområder. Vedtaket ble gjort i forbindelse med opprettelsen av 

Regionfelt Østlandet, og var et viktig "avbøtende tiltak".  
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Opprettelsen av regionfeltet innebar et svært stort naturinngrep. 

Tapet av naturverdier i det nye øvingsfeltet skulle kompenseres 

med gjenvinning av naturverdier på Dovrefjell. 

 

Vi er positive til verneplanarbeidet for tidligere Hjerkinn skytefelt. Vårt syn er at 

innholdet i stortingsvedtaket fra 1999 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. Derfor er det 

sentralt i verneplanarbeidet at vegnettet tilbakeføres til naturområde. 

 

Konkret vil vi be om at vernealternativ 1. med en utvidelse av Dovrefjell-

Sunndalsfjella, nytt Hjerkinn landskapsvernområde og en utvidelse av Fokstugu 

landskapsvernområde blir det endelige vernevedtaket. I tillegg ber vi om at 

Snøheimvegen biotopvernområde blir en del av vernevedtaket. Vi viser til 

Miljødirektoratet sin tilrådning at om Snøheimvegen beholdes og at trafikken 

inn til Snøheim ivaretas med skyttelbuss.  

 

Utover dette går vi av hensyn til villrein imot øvrige deler av vernealternativ 2. 

Dette medfører at vi i samsvar med stortingsvedtaket fra 1999 ber om at øvrige 

deler av Store- og Lille Ringveg utover vegen inn til Snøheim blir fjernet og 

tilbakeføres som naturområde. 

 

Vi vi også be om at Einøvlingsdammen i samsvar med intensjonene fra 

stortingsvedtaket fra 1999 også tilbakeføres som naturområde. Dette medfører at 

damanlegget må fjernes.  

 

I forbindelse med høringen for ny verneforskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella 

nasjonalpark, er vårt valg forskriften som følger av vernealternativ 1 med 

Snøheimvegen biotopvernområde, med skissert bussregime som en del av 

vernevedtaket.  Utover dette er vi utfra hensynet til friluftslivinteressene og 

naturverdiene positive til Fylkesmannens øvrige vurderinger og forslag til 

forskrifter for verneområdet. Det samme gjelder for Fylkesmannens utkast til 

forvaltningsplan til verneplanen. 
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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 høyfjellsøkosystem for villrein og andre høyfjellsarter i en 

tilnærmet naturlig tilstand for framtiden. At restaurerings- og verneprosessen 

også kan bidra 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.  

 

Vernevedtaket også må ivareta utfordringene vi står foran ved klimaforandringer 

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

påføres større stress med insektplage, 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 

forutsetter at forvaltningen av de framtidige verneområdene og de omliggende 

randområdenes turismeaktivitet skjer i samsvar med målsetningene i 

naturmangfoldsloven. Ved en vekting mellom lokale og nasjonale hensyn, er det 

utfra ivaretakelse av verneverdiene og utfra målsetningene i stortingsvedtaket 

fra 1999, avgjørende at nasjonale hensyn prioriteres høyest. 
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Områdevernet må også ha som mål å bidra til at 

tilbakeføringsprosjektet 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. I forbindelse 

med dette vil vi be om at områdevernet bidrar til reetablering av trekk mellom 

Snøhettaområdet, Rondane og Knutshø. Et vesentlig tiltak vil være utredning av 

aktuelle områder for en tunnel for jernbane og E6. Vi vil vise til rapporten - 

Villrein og ferdsel i Rondane - NINA rapport 1013, som definerer et slikt tiltak 

som av nasjonal betydning med «A-verdi»: 

 

 

 

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

Orienteringskrets, 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 
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Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Oppland fylkeskommune 

Lesja kommune 

Dovre kommune 

Klima- og Miljødepartementet 
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