
Nytt om verneplanarbeidet

Arbeidet med verneplan for arealene i Hjerkinn skytefelt er i gang og ledes av prosjektleder Finn Bjormyr,
Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Foto: Odd-Erik Martinsen.

Hjerkinn PRO

Fakta

Hjerkinn PRO er betegnelsen for prosjektet i Forsvarsbygg som har ansvar for å ta seg av nødvendig arbeid
med tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål i henhold til Stortingets vedtak av 23.mars 1999.
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Dovre kommune

Lesja kommune

Full oversikt over
bygg og anlegg
Viktig utredning for tilbakeførings-
arbeidet på Hjerkinn er fullført. 
Det foreligger nå full oversikt over
Forsvarets bygg, anlegg og installa-
sjoner i området.

Kommunedelplanprosess
i gang for Lesja og Dovre 
kommuner

Om Hjerkinn skytefelt

Hjerkinn skytefelt er på totalt
165 km2 i Dovre og Lesja
kommuner. 

Statskog er grunneier. 
Fjellstyrene i Dovre og Lesja
forvalter rettighetene på det
meste av arealet.

Skytefeltet ble etablert i
1923 og er i hovedsak be-
nyttet som skarpskytingsfelt
for Hæren og Luftforsvaret.

De viktigste fysiske inn-
grepene i feltet er: 

• Omlag 9 mil vei, blant annet
en ringvei rundt hele feltet.

• HFK sletta. (HFK = Hærens
forsyningskommando) Dette
er et planert, gruset område
på 400 x 600 meter som
benyttes til testing av spesial-
ammunisjon for Artilleriet. 

• Haukberget I og II: Fram-
rykningstraséer og målom-
råder for Kavaleriet. 

Ferdsel i området

Begrensninger på sivil ferdsel
i feltet i dag, gjelder i første
rekke under pågående skyting.
Dessuten er et område rundt
HFK-sletta inngjerdet pga fare
for udetonerte sprenglegemer.

Ut over dette er det i dag
ingen fysiske tiltak som hin-
drer allmenn ferdsel i feltet. 

Forsvarsbygg er den nye
organisasjonen som fra
01.01.2002 bl.a. videre-
fører arbeid  som tidligere
ble utført av Forsvarets
bygningstjeneste (FBT). 

Sentrale aktører i utredningen Reiseliv og smafunnsutvikling: 
Hans Bjørner Talleraas i Dovre kommune, prosjektleder Ruth
Karin Gunnes Selsjord og Kjell O. Solbakken i Norsk
Turistutvikling.
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Stor aktivitet i 2002

F I N N BJ O R M Y R

Tilbakeføring i medhold av 

naturvernloven

Overordna føringer for arbeidet med
tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til
sivile formål er lagt i Melding knyttet til
oppstarten av arbeidet og er omtalt i felles
plan- og utredningsprogram.

For verneplanen er det viktig å få
kartlagt konsekvenser for dyre- og plan-
telivet av ulike alternativ for tilbake-
føringsgrad og framtidig bruk. 

I utgangspunktet skal hele feltet føres
tilbake til opprinnelig standard fra før
skytefeltet ble etablert i 1923. Deler av
området har imidlertid hatt en slik bruk
at en fullstendig tilbakeføring ikke er
realistisk. Fremtidig bruk må tilpasses
på en slik måte at økosystemene på
Dovrefjell ikke blir negativt påvirket. 

Skytefeltet oppfyller i dag ikke kriter-
iene som skal legges til grunn for areal-
vern i medhold av naturvernloven. Det
må derfor planmessig forberedes hva
som må gjøres med de ulike inngrepene
for at arealet på sikt kan bli aktuelt å
verne etter naturvernloven. 

Områder som kan bli

nasjonalpark

I tråd med Stortingsvedtaket er det et
ønske om å tilbakeføre en størst mulig
del av feltet til opprinnelig tilstand,
innenfor en tidsramme på 30 –50 år. De
arealene som er aktuelle å verne som
nasjonalpark må i tråd med naturvernlo-
vens § 3 oppfylle kriteriene «Større
urørte eller i det vesentligste urørte eller
vakre naturområder... kan legges ut som
nasjonalpark... I nasjonalparker skal
naturmiljøet vernes. Landskapet med
planter, dyreliv og natur- og kultur-

minner skal vernes mot utbygging,
anlegg, forurensinger og andre inngrep».

Områder som kan bli nasjonalpark
utgjør samlet om lag 70 % av skytefeltet.
Dette er høgfjellsområder med relativt få
eksisterende inngrep. I grunnen vil det
nok i hele det aktuelle området være
rester etter Forsvarets bruk, selv om
deler av området de siste årene i liten
grad er blitt brukt som målområder i for-
bindelse med skytingen i feltet. De indre
delene av feltet med Grøndalen og
Svånådalen framstår i dag som relativt
urørte naturområder. Det samme gjelder
områdene ved Einøvlingen, Vålåsjø-
høene og Kolla. En tilbakeføring kan
derfor for disse områdene resultere i at
de blir vernet som nasjonalpark. Det vil
i tilfelle forutsette at veger og anlegg må
fjernes før området kan vernes som
nasjonalpark i medhold av naturvernlo-
ven. I framtidig forvaltning skal det
vektlegges at det er plante- og dyrelivet
og natur- og kulturminner som skal ver-
nes. Dette vil legge begrensninger på
den menneskelige bruken av området.
Arealet ligger i tilknytning til den fore-
slåtte utvidelsen av Dovrefjell nasjonal-
park. Det er derfor naturlig at de delene
av feltet som blir nasjonalpark blir en del
av Dovrefjell nasjonalpark. I prosessen
må det vurderes om det er behov for
eller ønske om å endre forskriften for
Dovrefjell nasjonalpark. 

Vernemyndighetene mener at arbeidet
med tilbakeføringen bør starte først for
de arealene som er aktuelle å innlemme
i nasjonalparken. I disse områdene må
kravet om å tilbakeføre arealet til en
mest mulig opprinnelig tilstand vektlegges.
Det bør for eksempel ikke brukes plante-
materiale med opprinnelse utenfor om-
rådet i forbindelse med revegeteringen.

Nytt om vernepVern og bærekraftig bruk av fjellet står høyt på dags-
orden akkurat nå. 2002 er det internasjonale
Fjellenes år, og i den sammenheng er Hjerkinn PRO
et viktig referanseprosjekt for Norge. I vår ventes
dessuten vedtak om ny utvidelse av Dovrefjell
nasjonalpark. Neste tilvekst i verneområdene på
Dovrefjell vil bli innover i skytefeltet. Dette vil
berøre arbeidet med Hjerkinn PRO.

Det går mot en ny hektisk sesong med feltarbeider
på Hjerkinn PRO. I løpet av inneværende år ferdig-
stilles det meste av fagutredningene. I alt er ni sivile
utredningsinstanser i gang med oppdrag for prosjek-
tet. I tillegg driver ei militær arbeidsgruppe med
kartlegging av Forsvarets aktiviteter på Hjerkinn
gjennom hele feltets 75-årige historie. Sammen med
Fylkesmannen, kommunene og Forsvarsbygg arbeider
de alle mot et felles mål; best mulige planer for res-
taurering og etterbruk av naturområdene i Hjerkinn
skytefelt. 

Ulike fagfolk gjør ulike prioriteringer. De offent-
lige aktørene har også sine respektive roller og mål-
setninger i forbindelse med arbeidet. Dette stiller
store krav til koordinering og samordning. Forsvars-
bygg konstaterer at aktuelle tilbakeføringsstrategier
blir belyst på en god måte. I grensesnittet mellom
naturvitere, ingeniører, offiserer og politikere kom-
mer det fram mange mulige veivalg for restaurerings-
arbeidet. En slik bred prosess skal sikre et godt
beslutningsgrunnlag. 

Flere av de pågående utredningene krever og inn-
spill fra lokalkjente, rettighetshavere, organisasjoner
og næringsliv. Dette styrker fagarbeidene, samtidig
som det gir en viktig mulighet for lokal medvirk-
ning. Forsvarsbygg ser fram til dette samarbeidet og
vil bidra til at utbyttet blir gjensidig. Det er vårt håp
at all kunnskap om Dovrefjell som nå samles i
rapportform, også kommer til nytte ut over det som
er definert som Hjerkinn PRO. 

Prosjektet er i rute. Mange store og viktige brikker
skal på plass i løpet av året. Dette arbeidet ser vi
fram til. Og så håper vi på en fin sommer og høst i
fjellet! 

Odd-Erik Martinsen
Prosjektleder Forsvarsbygg



Viktig utredning for tilbake-
føringsarbeidet på Hjerkinn er
fullført. Muliticonsult AS har
gjennomført systematisk
registrering av alle Forsvarets
bygg, anlegg og installasjoner i
Hjerkinn skytefelt. Muligheter
for riving/fjerning av disse er
vurdert og kostnadsberegnet. 

Miljøansvarlig hos Multiconsult, Sivil-
ingeniør Peter A. Jacobsen, har ledet kartlegg-
ingsarbeidet og oppsummerer kort:

– Vi har registrert utrolig mange og veldig
forskjellige inngrep i Hjerkinn skytefelt: Veier,
broer, grøfter, gjerder, master, ledninger, ammu-
nisjonsnedslagsfelt, masseuttak, bygninger og
bygningsrester med mer. Nå er alt satt inn i et
elektronisk kartleggingssystem (GIS), slik at
man for framtiden vet helt nøyaktig hvor det er
eller har vært inngrep av ulike slag.

Lite problemavfall

– Vi har ikke oppdaget noe i feltet som ikke
lar seg tilbakeføre helt eller delvis, og det er
ikke funnet helse- og miljøskadelige kjemi-
kalier utenom det som normalt finnes i bygg,
sier Jacobsen.

– Avfall fra riving og fjerning av Forsvarets

installasjoner på Hjerkinn vil være lite pro-
blematisk. Det meste lar seg enkelt sortere i
rene fraksjoner, og det er veldig lite som vil
utgjøre problematiske blandinger.

Små avfallsmengder

Multiconsult har beregnet hvor mye avfall av
forskjellig slag en planmessig riving og fjer-
ning vil føre til. Peter A. Jacobsen mener at
det totalt er snakk om små mengder rivings-
avfall:

– Dessuten vil mye av rivingsavfallet være
stedstilhørig masse som i utgangspunkteter
hentet ut lokalt – for eksempel tilslag til
betong og  masse til veibygging. Dette vil
man nå kunne deponere lokalt ved å bruke
det i reparasjon og tilbakeføring av områder
som har vært brukt til masseuttak, som for
eksempel området Storranden og andre,
mindre masseuttakssteder.

Ulike metoder for tilbakeføring

– Noen rivinger er enkle og gjelder bygning-
er eller annet som ligger i dagen og nær vei,
slik at bortkjøring er greit, forklarer Jacob-
sen.

– Andre rivinger er svært krevende – for
eksempel overdekte og naturlig revegeterte
ammunisjonslager med 30 cm tykke armerte
betongvegger og en mengde blenderinger,

små bunkere, som er gravd ut for hånd og
murt opp av stedlige materialer langt fra vei. 

Jacobsen mener det må vurderes nøye i
hvert enkelt tilfelle om riving og fjerning er
det beste eller om det beste er å støpe igjen
åpninger, dekke til med masse og dermed til-
rettelegge for at naturen selv kan gjøre resten
av tilbakeføringsjobben.

– Det er viktig å tenke på at tilbakeføring
til noe naturlig ikke nødvendigvis er det
samme som tilbakeføring til det opprinnelige,
sier Peter A. Jacobsen etter å ha saumfart
Hjerkinn skytefelt på leting etter inngrep
som er gjort i forbindelse med Forsvarets
aktiviteter der. 

– Å tilbakeføre til et fungerende økosystem
og naturlige terrengformasjoner er antakelige
det viktigste, mener Jacobsen.

Eksempel til etterfølgelse

– Tilbakeføring i så stor målestokk som på
Hjerkinn er meget sjelden. Her legges det
opp til et tilbakeføringsarbeid som bør være
svært interessant for mange å studere. Dette
bør både Forsvaret og sivile myndigheter
utnytte ved å tilrettelegge for at flest mulig
kan høste erfaringer og dra nytte av arbeidet
med tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til
sivile formål, avslutter Peter A. Jacobsen,
som synes det har vært både interessant og
lærerikt å arbeide med denne utredningen.

Full oversikt

Skytelederhuset
på Haukberget
er eksempel på
et bygg som det
er greit å rive og
fjerne fra
Hjerkinn. Foto:
Peter A Jacobsen

Miljøansvarlig hos Multiconsult, 
Sivilingeniør Peter A. Jacobsen har ledet
utredningen av Forsvarets bygg og anlegg i
Hjerkinn skytefelt. 
– Det er blitt mye papir, men det hadde blitt
veldig mye mer papir hvis vi ikke hadde brukt
det elektroniske kartleggingssystemet GIS.



planarbeidet

Trolig er det ønskelig å tilrettelegge for mest
mulig naturlig gjengroing.

Områder som kan bli

landskapsvernområder med 

plante- og dyrelivsfredning

I skytefeltet er det områder med større tekniske
inngrep som er svært viktig for plante og
dyrelivet på Dovrefjell. I forbindelse med
tilbakeføringen kan trolig ikke disse områd-
ene tilbakeføres til en slik standard at det er
mulig å verne området som nasjonalpark.
Kravet til opprinnelighet er noe mindre for
verneformen landskapsvernområde. Denne
verneformen er aktuell «... for å bevare egen-
artet eller vakkert natur- eller kulturland-
skap», jf naturvernloven §5. 

Arealer som kan bli landskapsvernområde
utgjør samlet ca 30 % av skytefeltet. Dette er
områder fra Stridåbrua og fram til Hjerkinn.
I området ligger det mange og store inngrep
ved Haukberget og i deler av Grisungdalen.
Tilstanden for disse områdene vil trolig aldri
bli slik at vern til  nasjonalpark vil bli aktuelt.
Dersom tilbakeføringen også for disse områd-
ene blir slik at et strengere vern kan bli aktu-
elt, vil dette bli vurdert på et seinere stadium.

De ytre delene av skytefeltet kan tilbakefø-
res til en tilstand som gjør landskapsvern mulig
ved å fjerne eller reparere skjemmende inn-
grep, bygg og anlegg. Ved Haukberget må det
flyttes på masse og de naturlige terrengforma-
sjonene må forsøkes gjenskapt. Det vil neppe
bli anbefalt fjerning av eksisterende voller –

noe som vil skape nye sår i terrenget som kan
bli problematiske å revegetere. I Grisungdalen
må det gjøres en vurdering knyttet til nedslags-
områdene for den militære skytingen.

Det må utarbeides egne verneregler for
disse områdene. Det må da vurderes spesielt
hvor stor del av inngrepene, fortrinnsvis
veger som skal være igjen på aksen mellom
Hjerkinn, Haukberget og Stridåbrua. Aktuelle
alternativ er beskrevet i plan og utrednings-
programmet.

Behov for utredninger

Det vil nå bli gjennomført utredninger for å
kartlegge konsekvenser av ulike alternativ
knyttet til tilbakeføringen både i forhold til
tilbakeføringsstandard og aktuell etterbruk.
Utredningene som nå blir igangsatt skal vur-
dere konsekvensene på høgfjellsøkosystemet
dersom deler av Forsvarets anlegg blir opp-
rettholdt. Arbeidet skal legge til grunn at man
skal oppnå en betydelig miljøverngevinst ved
nedleggingen av skytefeltet både i forhold til
opprydding, sikkerhet og ikke minst i forhold
til selve økosystemet. Utredningene vil også
vise kostnadene knyttet til tilbakeføringene i
feltet som gjør bruk av naturvernloven til areal-
vern mulig.

Verneplan etter naturvernloven

Etter at utredningene er ferdige vil det bli
utarbeidet en verneplan etter naturvernloven
for området. Forsvarets kartlegging av
anlegg og inngrep i feltet vil bli vurdert i for-
hold til hva som er mulig å tilbakeføre til
opprinnelig tilstand. Utredningene knyttet til
plante- og dyrelivet er også sentrale for å
finne fram til egna virkemiddelbruk knyttet
til den sivile etterbruken i skytefeltet. Aktuell
etterbruk blir blant annet synliggjort i fri-
luftsliv- og reiselivsutredningene som er
igangsatt.

Skisse som viser mulig områdevern i Hjerkinn skytefelt. Fylkesmannen i Oppland, miljøvern-
avdelingen.

Målsetting

Hovedmålsettingen med nedleggelsen av
Hjerkinn skytefelt er å oppnå en betydelig
naturverngevinst. Tilbakeføringen er et
pilotprosjekt i restaurering av store natur-
områder. Feltet ligger i et av Europas
mest intakte høyfjellsøkosystemer, med
blant annet jerv, villrein og kongeørn, 

samt potensiale for fjellrev. Også for fri-
luftsliv åpnes det nye muligheter.
Stortingsvedtaket og forarbeidene gir
klart uttrykk for at naturvernhensyn skal
være førende for prosjektet. Nedleggelsen
skal være ledd i en omfattende plan for
utvidet vern av Dovrefjell.
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Kommunedelplanprosess 
for Lesja og Dovre kommuner

Tod Faye-Schjøll i Forsvarsbygg leder Sam-
ordningsgruppen for Hjerkinn PRO. Gruppen
som består av representanter fra Forsvaret,
berørtesivile myndigheter, Statskog og fjell-
styrene, har til nå hatt to samlinger. 

– Jeg er så langt meget godt fornøyd med
arbeidet i gruppen, sier Faye-Schjøll. Dette
skal ikke være noe besluttende forum. Først
og fremst skal vi gi faglige råd til prosjektet.
Våre møter er hensiktsmessige fora for infor-

masjonsutveksling mellom de ulike instan-
sene som har viktige grensesnitt mot
Hjerkinn PRO.

På møte i januar i år fikk Samordnings-
gruppen bred orientering om resultatene fra
utredningsarbeidene så langt. Dette medførte
en fruktbar diskusjon om veien videre. Flere
av aktørene i gruppen er opptatt av at fysiske
forberedelser til opprydningsarbeidet kommer
i gang så raskt som mulig. 

Konkret ble det anmodet om at Hjerkinn PRO
starter forberedelse av:
• Etablering av jord-deponi i skytefeltet.

(Egnet jord med organisk innhold vil være
en viktig ressurs i revegeteringsarbeidet).

• Innsamling og oppformering av stedegent
frømateriale for revegetering.

• Oppstart av pilotprosjekter for utprøving av
metoder for restaurering av veier og øvrige
anlegg.  

Samordningsgruppen godt i gang

Tod Faye-Schjøll 
i Forsvarsbygg leder
Samordningsgruppen
for Hjerkinn PRO

Kommunedelplanprosessen for Lesja og
Dovre kommuner er nå i gang. Vi arbeider ut
fra  felles plan- og utredningsprogram for de
tre planprosessene (verneplan, kommunedel-
plan, forsvarets saneringsplan). Her er blant
annet lokale behov og føringer for prosjektet
beskrevet. Plan- og utredningsprogrammet
legger opp til en samkjørt planprosess hvor
kommunedelplanene vil være med på å legge
grunnlaget for en framtidig verneplan. I til-
legg til å avklare arealbruksformål, vil kom-
munedelplanene være en viktig arena for dis-
kusjon om og forankring av en handlingsplan
for restaurering og grad av tilrettelegging for
etterbruk i skytefeltet.

Utredningsarbeid

De ulike utredningene som i disse dager blir
gjennomført i skytefeltet vil være en viktig del
av beslutningsgrunnlaget for planarbeidet. Det
er derfor viktig at utredningene blir gjennom-
ført før en tar konkret stilling til hva de ulike
arealene skal tilbakeføres til. Lesja og Dovre
kommuner har ansvaret for gjennomføring av
utredningstemaene Reiseliv og samfunnsut-
vikling og Friluftsliv. Arbeidet med å få satt i
gang de to utredningene har vært prioritert. 

Reiseliv og samfunnsutvikling

Hovedmålet med utredningen er å ta opp

samfunnsmessige utfordringer og muligheter
knyttet til nedleggingen av skytefeltet. Den
skal vurdere muligheter for næringsmessig
utvikling på Hjerkinn spesielt og i lokalsam-
funnet generelt. 

Norsk Turistutvikling AS skal lede proses-
sen overfor næringslivet. Hjerkinn nærings-
forum med representanter fra næringslivet i
området er allerede opprettet. Forumet vil bli
brukt aktivt i utredningsarbeidet. Det vil
være viktig å få kartlagt ønsker og behov
som næringslivet har i forbindelse med etter-
bruk av bygg, anlegg og veger i Hjerkinn
skytefelt og for næringsutvikling i
Hjerkinnområdet. Evt. etterbruksinteresser
vil være med på å legge føringer for areal-
bruken i feltet. Interessene må veies opp mot
prosjektets overordnede føringer om priorite-
ring av naturvernhensyn. 

For Dovre kommune betyr nedleggelsen
av skytefeltet at ca. 25 arbeidsplasser for-
svinner. I tillegg vil kommunen miste
anslagsvis like mange årsverk knyttet til
leveranser av varer og tjenester til Forsvaret.
Dovre kommune vil derfor se på mulighe-
tene for å kompensere tap av arbeidsplasser
og aktivitet, samt kompensasjon for endret
arealbruk. I tillegg vil utredningen ta for seg
beitebruken i skytefeltet. Her blir det viktig å
få kartlagt historisk beitebruk, eksisterende

beitebruk, potensiell beitebruk og ønsker fra
næringa. Norsk Turistutvikling AS vil være
hovedansvarlig for rapporten i samarbeid
med prosjektleder for  kommunedelplanar-
beidet. Utredningen skal være ferdig 01.10.02.

Friluftsliv

Når Forsvaret avvikler sin virksomhet på
Hjerkinn, åpner det seg muligheter for mer
friluftsbruk. Økt bruk og mer tilrettelegging
kan imidlertid også medføre konflikter i for-
hold til naturmiljøet og i forhold til sikkerhet.

Østlandsforskning har fått i oppdrag å
gjennomføre utredningstema Friluftsliv. I til-
legg vil det bli nedsatt ei friluftslivgruppe
bestående av lokale aktører som vil bidra i
utredningsarbeidet ved behov. 

Målet for utredningen er å belyse utfor-
dringer og muligheter for friluftsliv knyttet
til nedlegging av skytefeltet bl.a hvor stor
risiko det er forbundet med utøvelse av fri-
luftsliv i feltet og hvilke innvirkning det vil
ha på naturmiljøet på Hjerkinn. Det vil også
være viktig å utrede potensialet for friluftsliv
i området i framtiden og komme med anbe-
falinger for planprosessen. 

Utredningen vil basere seg på intervjuer
med brukere av feltet og eksisterende bak-
grunnsmaterial. Arbeidet skal være ferdig
desember 2002.



Forsvarsbygg

Statens hus, Parkgt 36
Pb 4394, 2308 Hamar
Tlf 62 55 40 00, 
Faks 62 55 40 02

Prosjektleder:
Odd-Erik Martinsen
Tlf 62 55 40 44 
Mobil 93 06 78 46
E-post: 
odd.erik.martinsen@forsvarsbygg.no

Fylkesmannen i Oppland,

miljøvernavdelingen

Statens hus, Storgt 170
Serviceboks
2626 Lillehammer
Tlf 61 26 60 00 

61 26 61 67

Prosjektleder: 
Finn Bjormyr 
Tlf 61 26 60 59 
E-post: finn.bjormyr@fm-op.stat.no

Prosjektleder for 

Dovre og Lesja kommuner

Ruth Karin Gunnes Selsjord
Dovre kommunehus
2662 Dovre
Tlf 61 24 21 00
Faks 61 24 21 01
Mobil 90 13 55 31
E-post: selsjord@e-post.no

Informasjon på Internett:

Hjerkinn PRO på 

www.forsvarsbygg.no
➘ Eiendomsforfaltning
➘ Eiendomsutvikling
➘ Hjerkinn PRO

Fulldistribusjon

Ansvarlig utgiver
Forsvarsbygg v/Odd-Erik Martinsen. Returadresse: Communicare as, boks 4318, 2308 Hamar
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Kontakter:

Informasjonsmøte 
Det ønskes velkommen til åpent informasjonsmøte om utredningsarbeidet og 

planprosessen i forbindelse med tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt 

Tirsdag 7. mai 2002 kl. 19.00
Dovrefjell hotell

Prosjektlederne for Verneplan, Kommunedelplan og Forsvarets saneringsplan vil 
orientere om planarbeidet og informere om de ulike utredningene.

Det blir anledning til å stille spørsmål og få svar fra sentrale aktører.

Alle oppfordres til å delta. Vel møtt.

Tema Utreder Kontaktperson Telefon
Bygg og anlegg  Multiconsult AS, Skøyen Peter A Jacobsen 22 51 52 04.

Løsmassegeologi Universitetet i Oslo, 
Geografisk institutt. Johan L Sollid 22 85 59 36.

Forurensning 
til vann og grunn NIVA, Ottestad Sigurd Rognerud 62 57 64 00.

Landskap Feste AS, Lillehammer Eva V Bergsodden 61 28 73 70.

Revegetering Allforsk, Trondheim Dagmar Hagen 73 55 12 71.

Dyre- og planteliv NINA-NIKU, Trondheim Per Jordhøy 73 80 14 54.

Kulturminner NINA-NIKU, Oslo Gro Jerpåsen 23 35 50 40.

Friluftsliv Østlandsforskning, 
Lillehammer Marit Vorkinn 61 26 57 18.

Reiseliv og Norsk Turistutvikling AS, 
samfunnsutvikling Lillehammer Kjell O Solbakken 61 26 46 86.

Historisk kartlegging 
av militær bruk og 
etterlatenskaper Forsvaret Major Arnfinn Roseth 62 40 29 73.

Eiendoms- og 
rettighetsforhold Forsvarsbygg Hanne Wesche 62 55 40 75.

Fagutredninger i Hjerkinn PRO


