
 
 

Dovrevettreglene 

Dovrevettreglene beskriver hvordan nasjonalparkmyndighetene og de som driver 
organisert reiseliv i verneområdene ønsker at ferdsel til fots, både organisert og 
uorganisert, skal foregå i verneområdene på Dovrefjell: 

1. Forstyrr ikke dyr og fugler. Husk at det er du som er gjesten.  Dyra bor her, og kan ikke flytte. 

• Villreinen er sky og sårbar.  Følg merkede stier, oppsøk ikke rein.  Husk at reinen rømmer 
når du er på mer enn 500 m avstand om den oppdager deg, og springer flere km.  Det 
koster verdifull energi, og kan føre til at trekkruter brytes, område går ut av bruk eller at dyr 
ikke greier seg gjennom vinteren om forstyrrelsene blir mange nok. 

• Overhold anbefalt minsteavstand på 200 m til moskus.  Den kan være farlig, men er også 
sårbar.  I motsetning til reinen, som flykter, tilsier moskusens instinkter at angrep er det 
beste forsvar. Følg ikke etter moskus som trekker seg unna. 

• Forstyrr ikke fjellreven. Selv om den kan virke tillitsfull, er den sårbar. Ikke slå deg ned nær 
bebodd hi for å raste, se på eller fotografere reven, ikke legg ut åte. Følg retningslinjene fra 
miljødirektoratet. 

2. Sett ikke spor etter deg. 

• Plukk ikke blomster og andre planter. Ta vare på mangfoldet i naturen.  

• Ikke ødelegg, eller fjern kulturminner. Ikke prøv å forbedre dem - en steinheller kan ha 
vært i sammenhengende bruk siden steinalderen. Vis respekt for de som var her før, og de 
som kommer etter. 

• Skal du sette leir – sett opp teltet på vegetasjonsfri grunn eller gras, som tåler slitasje. 
Brenn helst ikke bål – gjør du, legg det på sand / grus eller i en gammel bålplass. 

• Kast ikke søppel i naturen – ta det med ut av området. Etterlat ingen varige spor – heller 
ikke varder.  

3. Vis hensyn til andre brukere av området.  Om andre har kastet søppel, gjør deg selv og andre 
en tjeneste – ta det med til nærmeste søppelkasse. (Ekstra plastpose i sekken!) 

4. I din og miljøets interesse anbefaler vi organiserte turer. Følg helst de merkede stiene. 

5. Har du hund, skal den være i bånd. 

6. Motorisert ferdsel er ikke tillatt – heller ikke på Snøheim- eller Vålåsjøhøvegen (uten spesiell 
tillatelse). I norske verneområder regnes el-sykkel som motorkjøretøy.  

7. Det er ikke lov å sykle i nasjonalparken eller i Hjerkinn LVO med BV, men sykkel er tillatt på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen 1. juni til 15. juli. Videre Drotningdalsvegen Ryin-Vårstigen, 
Drotningdalsvegen-Bekkelægeret og Dindalen- Åmotsdalen (kjørespor og T-merket) uten 
tidsbegrensning. 

8. Drone er ikke lov å bruke i nasjonalparken eller i Hjerkinn landskapsvernområde med 
biotopvern 

9. Sett deg inn i lover og regler for ferdsel og aktiviteter i verneområdene på Dovrefjell – og følg 
dem.  

Den usynlige turist kan ingen være - men vi ser gjerne at du prøver! 

 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell 

http://miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M394/M394.pdf
http://miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M394/M394.pdf

