600 mill.

kbm treavfall

viers klinger plantet ut

25.000

For å bidra l gjenvekst er blant annet

kbm søppel

tonn metallavfall

460
133 413

blindgjengere med mindre diameter –
eller lik 20 mm

10.885

blindgjengere med større diameter enn 20 mm

3.789

Funn i det dligere skytefeltet så langt:

kroner er bevilget l norgeshistoriens største
naturrestaureringsprosjekt.

en helt annen verdi av området, nye
muligheter for å markedsføre det og
for fram dig næringsutvikling.

stadig tema for oﬀentlig deba .
Derfor kan det være ny g å minne
om noen fakta.

nget å legge ned
Hjerkinn skytefelt, lbakeføre det l
naturen og innlemme det i eksisterende verneområder. Stor nget har
bevilget nærmere 600 millioner på
det som er norgeshistoriens største
naturrestaureringsprosjekt. Hele
feltet ryddes for eksplosivrester,
veger og større inngrep lbakeføres.
Stor ngets intensjon i 1999 var at
det dligere skytefeltet skal kunne bli
en del av omkringliggende verneområder på Dovre ell, som sikrer et av
Europas mest intakte høy ellsøkosystemer. Vik ge leve-områder for
villrein, ellrev, moskus, jak alk,
myrhauk og en rekke andre sårbare
arter blir sikret for fram da.

I 1999 vedtok Stor

danner grunnlaget for et forslag om
vern, men det er et poeng for
Fylkesmannen å ivareta næringsinteressene så langt det er mulig
uten at det går ut over formålet med
vernet. Det er derfor lagt opp l en
bred og involverende verneplanprosess, som ikke vil være ferdig før
i 2017.

Dovre ell nasjonalparkstyre vil få
ansvaret for forvaltningen av området.

desember 2016. Fylkesmannen skal
oppsummere høringsu alelsene
og gjøre eventuelle justeringer før
verneforslaget sendes Klima- og
miljødepartementet sommeren
2017. Departementet skal forberede
endelig vedtak av Kongen i statsråd
(regjeringen). Verneplanen trer i
kra den dagen den vedtas, dligst
i 2017.

Verneforslaget sendes på høring i

er noe større enn (179 kvkm) det
dligere skytefeltet (165 kvkm).. Ved
siden av nasjonalpark, er landskapsvern og biotopvern aktuelle verneformer.

Området som utredes i verneplanen

konsekvensutredning av vernet for
de to vik gste næringsinteressene
i området, landbruk og reiseliv.
Utredningene brukes i dialogen med
brukerinteressene om hvilke lpasninger i vernebestemmelsene det er
behov for i balansen mellom bruk og
vern.

Det er verneverdiene i området som Derfor er det gjennomført en full

For lokalsamfunnet vil det innebære

Verneprosessen for Hjerkinn er

Hjerkinnverneplan
stadig
i prosess

418

av disse fra før reformasjonen (år 1537)

enkeltminner er registrert

kulturminnelokaliteter registrert

FJELLREV
257 158

..og Norges største delbestand av

VILLREINEN

Vik g for siste rest av den opprinnelige Nordeuropeiske

arter nær truet eller truet av å dø ut

karplanter. Av disse er

spesielt verdifulle naturtypelokaliteter

63
362
15

Registreringer i området:

Samordnings- og beredskapsstab

Fylkesmannen i Oppland
har følgende avdelinger:
Landbruksavdeling
Helse- og sosialavdeling
Miljøvernavdeling
Oppvekst- og utdanningsavdeling
Administrasjonsavdeling

Fylkesmannen i Oppland
- har ca. 140 medarbeidere
- har et årlig budsje på ca 93 mill.
kroner

Fylkesmannen i Oppland
- er administra vt underlagt
Kommunal- og moderniseringspartementet

Fylkesmannen i Oppland
- er Kongens og regjeringens
representant i fylket
- skal formidle regjeringens poli kk
- skal bidra l å samordne statlig
forvaltning i fylket l beste for
kommunene
- er re ssikkerhetsmyndighet, altså
klage- og lsynsmyndighet på en
rekke velferdsområder som forvaltes
av kommunene
- skal som regjeringens representant ta
de ini a v som er påkrevd l beste for
fylket
- skal holde sentrale myndigheter
orientert om vik ge spørsmål i fylket

5

minuƩer?

2008: Bruken
opphører

Foto: Rolv Hjelmstad

2020: Tilbakeføring ferdig

2018: Endelig vernevedtak

2013: Verneplanarbeid starter

2006: Opprydding begynner

1999: StorƟngsvedtak om Ɵlbakeføring

www.facebook.com/fylkesmannenoppland
Blogg: www.fylkesmannenoppland.wordpress.com
Filmer: www.youtube.com/fylkesmannenoppland
Twi er: h p://twi er.com/fylkesmannenopp

Fylkesmannen
i Oppland

FRA SKYTEFELT TIL NATUR: På Dove ell har et 165 kvadratkilometer stort område i 86 år bli bombardert med kuler
og granater. Nå ryddes det opp. Her finner du tall om ryddejobben og om hvorfor området skal vernes.

Hyppig brukt eƩer krigen

Besøksadresse Gudbrandsdalsvn. 186, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
E-post fmoppost@fylkesmannen.no
NeƩsted www.fylkesmannen.no/oppland

1944

1940

1923: Området tas i bruk

Har du

