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Fylkesmannen i Oppland (fmoppost@fylkesmannen.no) 

 

 
Høringsinnspill på verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt.  
 

 

Dovrefjell Sunndalsfjella er et av Norges mest intakte høyfjellsøkosystemer. Villreinbestanden 

er opprinnelig og unik. I tillegg er dette noen av de rikeste botaniske områdene i fjell-Norge. 

Her brukes også mye ressurser på en allerede vellykket restaurering av en tidligere utryddet 

fjellrevbestand. Og her finnes i tillegg jerv og mange andre arter som hører til i høyfjellets 

økosystem. Å prioritere dette området for bevaring og restaurering av verdifulle høyfjellsnatur 

er derfor både naturlig og viktig.  

 

Villreinen er norsk ansvarsart, men måten vi har forvaltet villreinen på har kun handlet om å 

stykke opp leveområdene og splitte opp populasjonen i mindre og mindre enheter. På 

Dovrefjell har vi nå en enestående mulighet til å sammenføye tidligere oppsplittede arealer til 

beste for en større og mer levedyktig populasjon. En slik anledning må tas vare på for å styrke 

villreinens leveområder, en art vi har et europeisk hovedansvar for å bevare. 

 

Naturvernforbundet mener det er særlig viktig å prioritere restaurering av naturen i det 

gamle skytefeltet på Hjerkinn, slik at dette blir en best mulig funksjonell del av økosystemet i 

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.  

 

Dette er i tråd med Stortingets forutsetninger da de i 1999 vedtok å legge ned skytefeltet for 

å tilbakeføre området til naturlig tilstand, og inkludere arealet i tilgrensende verneområder.  

Målet med prosessen rundt Hjerkinn er å gjenskape dette til et best mulig naturområde og 

bidra til at dette blir økologisk funksjonelle arealer som styrker allerede etablerte 

verneområder. 

 

Arealene er særlig viktig for å bedre leveområdene for villrein. Derfor er det avgjørende at 

vegnettet tilbakeføres og gjøres økologisk funksjonelle for områdets flora og fauna. 

Naturvernforbundet ber om at alternativ 1 vedtas. Det betyr en verdifull utvidelse av 

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, et nytt Hjerkinn landskapsvernområde og en utvidelse 

av landskapsvernområdet Fokstugu.  
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Vi understreker at det er særlig viktig at Snøheimvegen biotopvernområde inkluderes i 

vernet, med meget tydelige restriksjoner. Her støtter vi Miljødirektoratet sin tilrådning at om 

Snøheimvegen beholdes og at trafikken mellom Hjerkinn og Snøheim må gjøres med 

skyttelbuss.  

 

Andre deler av Store- og Lille Ringveg utover Snøheimvegen må restaureres tilbake til 

naturarealer. Også Einøvlingsdammen må fjernes, i tråd med Stortingets intensjoner i 

vedtaket fra 1999.  

 

Vi støtter for øvrig høringsuttalelsen til FNF Oppland. 
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