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NATURRESTAURERINGEN PÅ
HJERKINN GIR RESULTATER
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Bildene viser stridsvogntrassé på
Haukberget i Hjerkinn skytefelt
før og etter at den har blitt
fjernet av fjernstyrte maskiner.
Dette som en del av Forsvarsbyggs tilbakeføringsprosjekt.
Målet er at vegetasjonen
utvikles videre gjennom
naturlige prosesser. Dermed vil
terrengoverflaten gradvis
tilbakeføres mot opprinnelig
tilstand.

HEKTISK SESONG PÅ HJERKINN
Forsvarsbygg er klar for ryddesesong nr 6 på Hjerkinn. Fra juni vil militære ryddemannskaper og skytefelthunder være på plass samtidig med at arbeidet med å fjerne Forsvarets anlegg fortsetter. Grundig
faglig oppfølging av flora, fauna og andre miljøforhold i de berørte områdene fortsetter også.
I fjor ble nærmere 650 blindgjengere funnet og
ødelagt. Av disse var 332 over 20 millimeter kaliber,
mens 314 var under 19 millimeter kaliber. I tillegg
ble det fjernet over 41 tonn med metallrester, 15
kubikk med treavfall og 11 kubikk med annet avfall.
Mesteparten av dette ble ryddet av ryddemannskapene i manngard og ved bruk av skytefelthunder,
støttet av eksplosiveksperter. Dette arbeidet fortsetter
også i år, hvor tilgangen på ryddemannskaper synes å
bli god. Fjernstyrte maskiner ble videre brukt i
arbeidet med å fjerne og revegetere kavallerianlegget
på Haukberget. Dette fortsetter også i år.

Mye aktivitet
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I år blir aktiviteten på Hjerkinn stor og kompleks.
Ulike deler av tilbakeføringsarbeidet vil pågå samtidig. Av hensyn til sikkerheten og ønsket om effektivt
anleggsarbeid er det nødvendig at sivil trafikk

RYDDER: Militære ryddemannskaper i manngard på Hjerkinn.

gjennom Snøheimvegen også i år reguleres. Mer
informasjon om dette finner du i en egen sak i dette
nyhetsbrevet, på www.forsvarsbygg.no/hjerkinn og på
egne oppslag ved innkjøring til området.

HFK- sletta
I april i år inngikk Forsvarsbygg kontrakt med
Alvdalsfirmaet Gjermundshaug Anlegg AS om
fjerning og revegetering av HFK-sletta i Hjerkinn
skytefelt. Dette er en viktig milepæl for Forsvarsbygg;
HFK- sletta er, med sine 600 meter x 400 meter, et
synlig og sentralt anlegg i det tidligere skytefeltet.
Dette anleggsarbeidet vil etter planen starte mot
slutten av årets sesong, etter at spesialtrente skytefelthunder har søkt i en sone langs det indre gjerdet
rundt HFK-sletta. Hundene skal deretter parallelt
med anleggsarbeidene gjennomsøke resten av
området mellom indre og ytre gjerde rundt HFK-
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STORT: HFK-sletta er et av de største anleggene som skal fjernes fra Hjerkinn.

sletta. Fjerning og revegetering av sletta skal etter
planen være ferdig i løpet av 2013.
I tillegg til HFK-sletta skal to vegstrekninger på til
sammen 4 kilometer og to gamle demoleringsplasser
også fjernes.

masse bli foretatt med fjernstyrte gravemaskiner,
dumpere og andre anleggsmaskiner. Her viderefører
Forsvarsbygg den løsningen som allerede med god
erfaring er benyttet på fjerning av kavalerianlegget på
Haukberget.

Fra målområde til opprinnelig vegetasjon

Miljøoppfølging

HFK-sletta er et opparbeidet og grusplanert område
på cirka 260 mål, som når Hjerkinn skytefelt var i
bruk, fungerte som målområde for kampfly og
testslette for artilleriammunisjon. På grunn av sin
spesielle funksjon er området inngjerdet. Sletta og
gjerdet skal nå fjernes og området revegeteres.
Når Forsvarsbygg «spadevender» sletta vil man
stedvis komme ned til jordsmonnet som utgjorde
den opprinnelige terrengoverflaten. Det skal dyrkes
opp tusenvis av stiklinger fra lokal vier, som deretter
plantes ut i feltet. Forsvarsbygg har et tett samarbeid
med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og
landskapsarkitekt for å få dette til.
Målet er at vegetasjonen og landskapet gradvis vil bli
restaurert til størst mulig grad å tilsvare det som var i
området før skytefeltet ble bygget.

Et eget miljøoppfølgingsprogram skal sikre at de
pågående arbeider ikke medfører unødig skade på
natur, miljø og kulturminner. Miljøgevinster over tid
kartlegges også i størst mulig grad. Programmet
gjennomføres av forskere fra ulike fagmiljøer og
omfatter kulturminner, forurensning i vann og
grunn, vegetasjon, fugl og villrein.

Fjernstyrt utstyr og eksplosivrester
Siden massene på sletta kan inneholde rester av
eksplosiver og ammunisjonsrester etter mange års
skyting, vil all graving, transport og utlegging av

Stor interesse
Forsvarsbygg mottar mange henvendelser om
Hjerkinn-prosjektet fra mange interessenter, lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er
for øvrig også en del av Norsk Skogmuseum på
Elverum sin nye permanente utstilling «TRÅKK-i
mangfoldig natur», som tar for seg menneskers spor i
naturen og hvordan disse kan fjernes.

KJØRETIDER PÅ SNØHEIMVEGEN OG FERDSELSRESTRIKSJONER
Perioden 1.6 – 31.7
Uke 22, 23, 24, 25, 27 og 28
(1.6 – 17.7):
Mandag – torsdag: 0800, 1200,
1400, 1800, 2000,
2200 – Kun utkjøring.
Fredag: 0800, 1200, 1400,
1600 – Fritt.
Lørdag: – Fritt.
Søndag: – 2200 Fritt.
2200 – Kun utkjøring.
Uke 26 (27.6 – 3.7):
Mandag – torsdag: 0800, 1200,
1400, 1800, 2000,
2200 – Kun utkjøring.
Fredag: 0800, 1200, 1400,
1800. 2000 – Fritt.
Lørdag: – Fritt.
Søndag: – 2200 Fritt.
2200 – Kun utkjøring.
Uke 29 og 30 (18 – 31.7):
– Fritt.
Søndag 31.7: – 2200 Fritt.
2200 – Kun utkjøring.

Perioden 1.8 – 31.10
Uke 31, 39, 40, 41, 42, 43 og
44 (1 – 7.8 og 26.9 – 31.10):
Mandag – torsdag: 0800, 1200,
1400, 1800, 2000.
2200 – Kun utkjøring.
Fredag: 0800, 1200, 1400,
1600 – Fritt.
Lørdag: – Fritt.
Søndag: – 2200 Fritt.
2200 – Kun utkjøring.
Uke 32, 33, 34, 35, 36, 37 og
38 (8.8 – 19.8 og 16 – 25.9):
Mandag – torsdag: 0800, 1200,
1400, 1800, 2000.
2200 – Kun utkjøring.
Fredag: 0800, 1200, 1400,
1800, 2000 – Fritt.
Lørdag: – Fritt.
Søndag: –2200 Fritt.
2200 –Kun utkjøring.

Perioden 20.8 – 15.9
Villreinjakt
Mandag til torsdag:
0800, 1200, 1400, 1800, 2000
2200 – Kun utkjøring.
Fredag :
0800, 1200, 1400, 1800, 2000
2000 – Fritt.
Lørdag:
Åpen fram til 0800
1500 – 1600
1900 – Fritt.
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Søndag:
Åpen fram til 0800
1500 – 1600
1900 – 2200
2200 – Kun utkjøring.

INFORMASJON
Returadresse:
Forsvarsbygg
Boks 4394,
2308 Hamar

MER INFO?
Sjekk ut prosjektets nye nettsider på www.forsvarsbygg.no/hjerkinn

Forsvarsbygg
Statens hus, Parkgt. 36
Pb 4394, 2308 Hamar
Tlf 62 55 40 00
Faks 62 55 40 02
www.forsvarsbygg.no/hjerkinn

Senior prosjektleder:
Odd-Erik Martinsen
Tlf 930 67 846
E-post: odd.erik.martinsen@forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets
særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til
trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Opplag: 5000 – www.idetrykk.no

Kontaktinformasjon:

