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Oslo, 9. mars 2009

Til Miljøverndepartementet, v/Statssekretær Heidi Sørensen

VEDR. VERNEFORSKRIFT FOR DOVREFJELL/SUNNDALSFJELLA NASJONALPARK
Vi er takknemlig for at Statssekretæren har satt av tid til et møte med oss, og håper at vårt bidrag og engasjement
kan nyansere argumentasjonen rundt forvaltningen av nasjonalparken. At villreinen skal ha forrang er det vel
bred enighet om, men Snøheimsaken handler om mer enn villreinen. Blir det gjenopptatt drift på Snøheim, får vi
et prinsipielt veiskille som vi mener gir uheldige signaleffekter i Norsk naturforvaltning.
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er unik både i norsk og internasjonal sammenheng. Det gjelder både for
areal og naturkvaliteter. Dette ønsker vi å bevare for fremtiden. Og helst forsterke. Etter vår mening er det
springende punktet her; verneforskriftens stadfestelse av at det ikke skal tilrettelegges for ytterligere aktivitet
eller ferdsel i nasjonalparken.
Når bruk av Snøheim som turisthytte er så omstridt at det kreves dispensasjon fra hovedformålet med vernet, må
det være tungtveiende nasjonale interesser som skal rokke ved de lovnader som ble gitt ved etableringen av
nasjonalparken. Den tungtveiende nasjonale interessen bør i dette tilfellet være viljen til å restaurere, bevare og
øke et stort sammenhengende fjellområde i Sør-Norge. At DNT er sterkt etablert med hytter og rutenett i de
fleste andre nasjonalparker og villreinområder, betyr vel ikke at de automatisk skal ha rett til å øke tilbudet og
tilretteleggingen i enda en nasjonalpark? Følgelig oppsummerer vi hvorfor det etter vår mening er ulogisk å
endre verneforskriften:
Hensynet til villreinen: Som FM i Møre og Romsdal og Naturvernforbundet har påpekt i sine høringsuttalelser,
kan klimaendringer gi hyppigere nedising av beiteareal. Dette bør vi ta høyde for allerede nå, og legge til rette
for at villreinen kan trekke uforstyrret mellom beiteområdene i nasjonalparken.
Beslutning før den offentlige utredningen er ferdig: Vi mener det blir feil å beslutte en eventuell endring av
verneforskriften nå. En verneforskriftsendring bør avventes til rapporten fra det bredt sammensatte 5-årige
forskningsprosjektet foreligger. Prosjektet har jo nettopp som mål å kartlegge villreinens arealbruk i forhold til
menneskelig aktivitet. Å åpne for nye og irreversible inngrep i nasjonalparken før fagmiljøets utredning er ferdig
blir etter vår mening dramatisk feil.
Tilbakeføring av Hjerkinnanleggene: De enorme ressursene som planlegges brukt på tilbakeføring av skytefeltet
på Hjerkinn gir oss en unik mulighet til å styrke vernet av Norges største nasjonalpark. Tilrettelegging av
turisme, bla. med en utbygging av Snøheim og en opprettholdelse av Snøheimveien er alvorlig skritt i helt feil
retning. Siden restaureringsbudsjettet er på flere hundre millioner, bør det etter vår mening være rom for at DNT
får dekket deler av sine prosjekteringsutgifter.
Forhold og erfaringer fra andre villreinområder: Det er godt dokumentert at villreinen skyr turisthytter og de
tilhørende rutenettene. Rettighetshavere i området rundt Hellevassbu mener at turisthytter/ rutenett er direkte
årsak til at villreinflokkene ikke trekker videre vestover på Hardangervidda. I Rondane nasjonalpark er det
kommet antydninger om at Rondvassbu bør flyttes til fordel for villreinen. Hytter, vei og løypenett på
Ringebufjellet er et annet tilfelle der samfunnet balanserer på knivseggen i forhold til villreinen. Og i
Reinheimen Nasjonalpark har villreinen nærmest sluttet å bruke de vestlige fjellområdene. Også dette pga.
turisthytter og rutenett.
Uavklart veisituasjon til 2012: En eventuell forskriftsendring nå betyr det legges til rette for en etablering av 80
”hotellsenger” på Snøheim. Og det med vei nesten til døra.

Erstatningshytta Reinheim og en helhetlig konsekvesutedning: Det foreligger ikke en helhetlig
konsekvensutredning der alle eksisterende og planlagte inngrep i nasjonalparken er sett i sammenheng.
Forskningsprosjektet som nå er igangsatt vil bidra med verdifulle data. Vi mener at ferdselen til Snøhetta er godt
ivaretatt gjennom turisthytta Reinheim. Et utbygd Snøheim og en eventuell Snøheimvei vil bety enda et alvorlig
hinder for villreines viktige beitevandring rundt Snøhettamassivet.
Ny fylkesdelplan: Det internasjonale ansvar for Europas siste ville fjellrein følges opp gjennom
utarbeiding/revidering av fylkesdelplaner for villreinområdene våre. ViSa-rapporten er en god framstilling av
utfordringene. En eventuell forskriftendring må sees i sammenheng med foreslåtte fylkesdelsplaner/ViSa.
Konklusjon: Vi mener at departementet bør avstå fra å realitetsbehandle forslaget om endring av forskriftene for
verneplanen for Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark inntil både det 5-årige forskningsprosjektet som
regjeringen har iverksatt er ferdig og Snøheimveiens fremtid er bestemt. Snøheimsaken er en fin anledning til å
demonstrere sittende regjerings vilje og handlekraft i Norsk naturforvaltning.
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