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Takk for lånet,
Dovrefjell!

LEDER

Pål Skovli Henriksen,
totalprosjektleder
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Takk for lånet, Dovrefjell!
Norgeshistoriens største naturrestaurering er ved sluttstreken, og med det avsluttes
forsvarssektorens tilstedeværelse på Hjerkinn gjennom generasjoner.
Dovrefjell har en helt egen plass i nordmenns hjerter, historie og
identitet. Vi i Forsvarsbygg er stolte og ydmyke over å hatt ansvaret
for dette fjellområdet i nesten 100 år, og hvordan det skal bli
seende ut i mange hundre år fremover.
Arbeidet med å føre det tidligere skytefeltet tilbake til naturen,
startet helt tilbake i 2006. Det har vært en lang reise. Sammen har
vi skrevet miljøhistorie. Unike naturverdier i indrefileten av norsk
fjellnatur er innlemmet i nasjonalparken og sikret for fremtidige
generasjoner.
Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt, i smått
og stort, gjennom mange år for å gjøre dette mulig.
En formidabel jobb er gjort!
Etter planen skulle dette være den siste ryddesesongen på
fjellet. Vi har i lengre tid derfor arbeidet iherdig med å planlegge
nettopp dette. Covid-19 pandemien, og den nasjonale dugnaden
den innebærer, gjør at sluttføringen blir ekstra utfordrende. Vi
samarbeider tett med helsemyndighetene, har en egen smittevernplan med en rekke konkrete tiltak, og er svært godt forberedt.
Utover pandemien utfordrer store snømengder oss også vesentlig.
Kanskje må noe aktivitet skyves på til neste år, men det får vi
evaluere utover høsten. En ting er sikkert: Vi gir oss ikke før vi er
helt i mål.
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I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi noen av resultatene fra
dette historiske prosjektet. Vi ser, bokstavelig talt, at sårene i
landskapet forsvinner. Metodikken, utviklet i samarbeid med noen
av Norges fremste miljøeksperter, fungerer. På selve ryddingen
samarbeider våre egne eksperter tett med Forsvarets eksplosivfaglige miljø. Til sammen 15 000 unge menn og kvinner i uniform
fortjener kanskje den største takken når vi nå ser mållinja.
Det blir trygt å bevege seg på Hjerkinn, men som ellers i naturen,
må du ta visse forholdsregler også når du oppholder deg i et
tidligere militært skytefelt. Risikoen blir veldig liten, men det
vil alltid være en restrisiko knyttet til et område hvor det er skutt
skarpt gjennom generasjoner. Noen blindgjengere vil ligge igjen
etter at vi er ferdige å rydde.
Tilbakeføringen hadde ikke vært mulig å få til uten den store innsatsen som legges ned fra hele Forsvarssektoren, samt det gode
samarbeidet med en rekke ulike offentlige instanser, leverandører,
samarbeidspartnere og mange, mange andre.
Takk for samarbeidet, takk for innsatsen, og takk for tilliten.
På vegne av forsvarssektoren: Takk for lånet, Dovrefjell. Måtte dere
alle utnytte, og forvalte, dette fantastiske området med glede og
respekt i all fremtid.

VI TAR SMITTEVERN PÅ ALVOR
Covid-19: Tilbakeføringsprosjektet i pandemiens tid
Hele verden er inne i en krevende tid. Også
Hjerkinnprosjektet påvirkes. Arbeidet skal
foregå på en sikker og trygg måte for alle
involverte. Det er det aller viktigste for oss.
Forsvarsbygg samarbeider derfor tett med helsemyndighetene,
Forsvarets sanitet og avdelingenes eget helsepersonell når vi planlegger årets ryddesesong, som også var planlagt som prosjektets
siste. Som offentlig byggherre skal Forsvarsbygg aktivt bidra til å
redusere smitte i samfunnet.
Det betyr at årets ryddesesong blir annerledes enn tidligere, der
en rekke tiltak knyttet til pandemien blir iverksatt. Det er sannsynlig
at dette vil påvirke omfanget av arbeidet som gjennomføres i år,
det er noe som vil analyseres i etterkant av årets arbeider.
FOTO: FORSVARET / MARTIN GISKEGJERDE

I over 80 år var Hjerkinn skytefelt et av
Forsvarets viktigste klasserom i Sør-Norge.
Nå er området en del av en nasjonalpark, og
hele feltet er snart ryddet for ueksplodert
ammunisjon, eksplosivrester, metallrester
og avfall.
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DET BLIR TRYGT Å GÅ I FJELLET

Ole Petter Gundersen,
prosjektleder for
eksplosjonsrydding

FOTO: FORSVARET / MARTHE BRENDEFUR

I tillegg til hundrevis av befal og eksplosiveksperter, har over 15 000 vernepliktige menn
og kvinner har gått manngard, identifisert
blindgjengere, plukket metallrester og søppel
over disse 15 årene. I all slags fjellvær, og
ofte under krevende forhold. De har gjort en
fantastisk innsats.
– Et sånt prosjekt hadde ikke vært mulig uten den enorme innsatsen
så mange av våre soldater har lagt ned. Det sier prosjektleder for
eksplosivryddingen, Ole Petter Gundersen, når han oppsummerer
15 års arbeid i forkant av årets ryddesesong. Det har vært en lang
reise, med en omfattende og imponerende logistikk. Han takker
soldatene som har bidratt, og påpeker at Forsvarets innsats har
vært avgjørende for at prosjektet i det hele tatt har vært mulig å
gjennomføre.
Kompetanse og analyser har gitt målrettet rydding, og tusenvis av «blindgjengere» har blitt uskadeliggjort. Alle funn siden
2006 er registrert, logget med GPS-koordinater og dokumentert.
Hvert år har denne databasen, kombinert med avanserte analyser
fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjort det mulig å målrette
søket vårt.
– Hele feltet vil være ryddet minst to ganger, og mange steder er
det ryddet både tre, fire og opptil fem ganger. Vi regner med å
passere 500 km2 etter årets sesong, og når vi husker på at
1 km2 er 1 000 000 m2, så får man et bilde av hvor ekstremt mange
skritt som er tatt. Militær manngard, fulgt av eksplosiveksperter,

som gjør overflaterydding over hele feltet, har hele vegen vært
hovedmetoden. Langs mindre begrensete områder, for eksempel
veger og vegskuldre gjøres teknisk søk med avansert verktøy,
forklarer han.
Egne skytefelthunder og minedykkere ble brukt til å rydde
spesielle områder. For å lokalisere og fjerne «blindgjengere»
brukte vi også minedykkere for å lete i elver, samt at spesialtrente
skytefelthunder, trent og benyttet i samarbeid med Forsvarets
hundeskole, ble brukt for å forhåndsrydde områder hvor det hadde
blitt skutt mer sensitive ammunisjonstyper. Disse områdene er
søkt over flere ganger med manngard etterpå.
Det blir trygt å gå i fjellet. Noen objekter vil ligge igjen, men
risikoen er svært liten.
– De store tallene sier noe om omfanget i jobben som vi nå er i
ferd med å avslutte. I tillegg til å fjerne eksplosiver, har dette vært
en enorm ryddejobb av Dovrefjell, et område med flott fjellnatur.
Jeg tror vi alle – både kollegaer i Forsvarsbygg, i Forsvaret og andre
samarbeidspartnere føler en stolthet over å ha vært med på dette.
Det blir trygt i det tidligere skytefeltet. Men husk, det vil alltid
være en restrisiko knyttet til et så stort område hvor det er skutt
skarpt gjennom generasjoner. Noen titalls blindgjengere vil ligge
igjen etter at vi er ferdige i 2020, men risikoen blir veldig liten.
Skytefeltet er brakt tilbake til naturen. Men finner du en mistenkelig gjenstand på din veg, ikke ta på den, men rapporter funnet,
avslutter han.

HJERKINN
GJENNOM 15 ÅR

Slik ryddet vi fjellet og brakte
skytefeltet tilbake til naturen

NORGESHISTORIENS STØRSTE
NATURRESTAURERING
ER FERDIGSTILT PÅ DOVREFJELL

– Nøkkelen til å få dette til har vært dyktige folk, tett dialog og
samarbeid med noen av Norges fremste miljøforskere, løsningsorienterte entreprenører og at vi hele tiden har tenkt nytt og hatt
ønske om å forbedre oss. Når vi er ferdige, skal det være minst
mulig spor etter både det vi har gjort, og etter Forsvarets aktivitet i
området i generasjoner, forklarer Vegard Løkstad.

´´ 15 000 vernepliktige fra Forsvaret har gått
manngard, identifisert blindgjengere, plukket
metallrester og søppel.

´´ 4666 blindgjengere større enn 20 mm, er fjernet.
´´ 430 kubikk med treavfall er fjernet.
´´ Det er fjernet 540 tonn med metallskap.
´´ Veger og anlegg er fjernet på et areal tilsvarende

5 200 dekar.

´´ 47 000 vierplanter er plantet ut.
´´ 100 dekar er tilsådd med stedegent Hjerkinn-frø.

Høyteknologiske løsninger og miljøkompetanse gir resultater
som utgjør en forskjell
Fjernstyrte anleggsmaskiner, ført av erfarne anleggsførere med
miljøsertifisering, har i stor grad blitt benyttet. Slik kan sikkerheten for alle våre folk ivaretas og arbeidet gjøres i tråd med de
økologiske prinsippene som ligger til grunn for arbeidet. Vi sikrer
unike naturverdier for fremtiden, og har lagt til rette for naturlige
prosesser slik at naturen kan ta området tilbake. Uberørt natur er
både nasjonalt og internasjonalt under sterkt press. Blant annet
peker FNs bærekraftmål på dette.
Økologiske prinsipper og binding av CO2 i våtmark og myr gir
viktige miljøgevinster
Vi skal hjelpe naturen på veg, slik at naturen selv, sakte men sikkert
vil ta over igjen det tilbakeførte området. Konkrete resultater
av arbeidet som er gjort er allerede synlige: Veger og anlegg er
fjernet på et areal tilsvarende 5 200 dekar, og landskapet gjenskapes
i størst mulig grad, slik det var før skytefeltet. Alt av bygninger,
stridsvogntraseer, målområder og installasjoner er også tatt
vekk, og med tiden vil vegetasjonen gro til og sårene viskes vekk.
Hovedsakelig er det eksisterende vegetasjon som er gjenbrukt
og løftet inn, som utgangspunkt for vegetasjonsetablering. Men
i tillegg er til sammen 47 000 vierplanter plantet ut i de største
inngrepene og mer enn 100 dekar er tilsådd med stedegent
Hjerkinn-frø.
– Spesielt har våre egne rådgivere og miljøekspertene i Norsk
institutt for naturforskning (NINA), representert med en av Norges
fremste økologer og forskere, Dagmar Hagen, spilt en nøkkelrolle
i å utvikle konseptet og prinsippet for hvordan man tilbakefører
området til naturen, sier han.

Vegard Løkstad er en av Forsvarsbyggs mest
erfarne prosjektledere. Hans jobb har vært å
fjerne tilnærmet alle tekniske og menneskeskapte installasjoner etter over 80 år med
skytefelt, slik at området kunne bli en del av
nasjonalparken.
Løkstad forteler at jobben skulle gjøres uten «blåtegninger» og en
fasit, slik vi vanligvis har i bygg- og anleggsprosjekter. Her måtte
terrenget bokstavelig talt tegnes på nytt. Alt skulle bort, og det
har vært spesielt å arbeide med noe der målsetning har vært at
sluttresultatet skulle være så lite synlig som overhodet mulig. I et
skytefelt på hele 165km2, og i hjertet av norsk fjellnatur. Det som
før var skytefelt, og krydde av soldater og granatnedslag, er nå
vernet og dermed en del av Nord-Europas største sammenhengende økosystem for villreinen.

Faktisk er prosjektet så banebrytende at det har vært profilert på
internasjonale miljøkonferanser, vært tema i egen film; «Landscape
healing», og til og med mottok den anerkjente arkitektur-og
designprisen «DOGA Hedersmerket» i 2020.
– Vi restaurerer og reetablerer vannveger og våtmarksareal når vi
fjerner veger og anlegg, slik at vannet finner tilbake sine opprinnelige veger. Og våtmark og myr binder CO2. Så også på klimaområdet er dette et prosjekt som leverer gode, konkrete miljøgevinster
som faktisk teller. Vi har fortsatt masse arbeid som gjenstår, men
så langt har dette vært morsomt, lærerikt og spennende. Det er
helt spesielt å være en del av dette, lære så mye og samarbeide
med så mye flinke folk for å oppnå et felles mål. Og nå ser vi målet,
avslutter han.
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FERDSELSRESTRIKSJONER

Forsvarsbygg arbeider hele tiden for at de pågående arbeidene
skal være til minst mulig ulempe for friluftsliv, jakt, fiske og beitebruk. Ferdselsforbud tilknyttet eksplosivryddingen og anleggstiltak er
imidlertid helt nødvendig for å ivareta sikkerheten, slik at eksplosivrydding i 2020 kan gjennomføres på en god måte. Kartene i dette
nyhetsbrevet angir hvor og når ferdselsrestriksjonene vil være
gjeldende i 2020. Snøheimvegen vil normalt være åpen, men vil i
korte perioder bli stengt med vakthold. Det vil da ikke være mulig
å passere som fotgjenger eller syklist. Bussen vil gå som planlagt
og det oppfordres til å benytte denne når vegen blir stengt. All
annen trafikk med gyldig kjøretillatelse oppfordres til å følge
etter bussen.

Generelt er det ikke ferdselsrestriksjoner i Hjerkinn skytefelt i
helgene, fra fredag kl. 20.00 til mandag kl. 07.00. Det blir i 2020
ingen ferdselsrestriksjoner i perioden 11. til 26. juli. Generelt for
ferdsel i Hjerkinn skytefelt gjelder at det i hele feltet fortsatt kan
ligge ueksploderte granater / blindgjengere og ammunisjonsrester.
Berøring er forbudt og forbundet med fare. Av den grunn er det
også et generelt forbud mot bruk åpen ild (gjelder også bruk av
engangsgrill) i Hjerkinn skytefelt.
Vi tar forbehold om at ferdselsrestriksjonene kan bli justert
gjennom sesongen i 2020. Oppdatert informasjon om dette
vil ligge på Forsvarsbyggs nettsider for prosjektet:
www.forsvarsbygg.no/hjerkinn

Vi henviser forøvrig til verneforskriftene for ferdsel til fots og
sykkel. Mer informasjon finner du på www.snoheimvegen.no

UKE 26–28 | 22. juni – 10. juli 2020
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Område 1 og 2 - Anleggsarbeid:
Uke 26 (22-26.06), 27 (29.06-03.07) og 28 (06-10.07).
Mandag til torsdag kl 06:30 til 22:00.
Fredag kl 06:30 til 16:00.
Område 3 og 4 - Eksplosivrydding:
Uke 26 (22-26.06), 27 (29.06-03.07) og 28 (06-10.07).
Mandag til fredag kl 07:00 til 20:00.
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Area 1 and 2 - Construction Work:
Week 26 (22-26.06), 27 (29.06-03.07) and 28 (06-10.07).
Monday to Thursday 6:30 AM to 10.00 PM.
Friday 6:30 AM to 4:00 PM.
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Area 3 and 4 - Range Clerance:
Week 26 (22-26.06), 27 (29.06-03.07) and 28 (06-10.07).
Monday to Friday 7:00 AM to 8:00 PM.
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UKE 35–39 | 24. august – 25. september 2020
! UKE 31–34 | 27. juli – 21. august 2020
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INFORMASJON

Stridsvogner på Hjerkinn. FOTO: FORSVARET

Artilleriskyting på Hjerkinn. FOTO: FORSVARET

Gardister på Hjerkinn. FOTO: FORSVARET / STIAN NORUM HERLOFSEN

Moskus på Hjerkinn. FOTO: FORSVARET

Arbeidet med å tilbakeføre Hjerkinn skytefelt til naturen
har pågått i 15 år. Takk for innsatsen til alle som bidrar!
VI BYGGER FORSVARSEVNE HVER DAG
Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan
underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler,
bygger, drifter og avhender eiendom for
forsvarssektoren.
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www.forsvarsbygg.no/hjerkinn

