
Vilkår for guiding – vinter (1.11. –1.6.) 

[Aktuelle punkter føyes til eller tas bort ved behov - ut over 1. gjelder vilkårene om ikke annet er sagt 
i tillatelse for all organisert aktivitet, også om aktiviteten ikke trenger tillatelse. Det vises også til 
retningslinjer i forvaltningsplan, og forskrift.] 
Vilkårene er vedtatt i sak 48/2015 11.6.2015 i Dovrefjell nasjonalparkstyre (arkiv 2015/3478), der 
styret også sluttet seg til Dovrevettreglene.  Sist revidert 2022-03-01 

1. Tillatelsen gjelder løyve til [aktivitet] innenfor Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark [evt. 
presisering av område]. Løyvet gjelder for [periode].  

2. Det forutsettes at daglig leder og de som utfører virksomheten har nødvendig 
kompetanse for å ivareta hensyn til verneverdiene i området. 

3. Moskus: Det forutsettes at virksomheten skjer slik at dyrene ikke forstyrres. 
Sikkerhetsavstand til moskus er 200 meter. Denne skal overholdes, også av hensyn til 
dyrene. 

4. Guiding skal ikke foregå i kjerneområdet for moskus, i perioden 1.5. – 1.6. av hensyn til 
kalving. Merkede stier, og veier, kan brukes i denne perioden. 

5. I nasjonalparken utover «guideområdet» (se kart under) må organisert ferdsel og 
hundekjøring underlegges særskilt behandling og vurderes ut fra villreinens og andre 
sårbare arters bruk av området på aktuell tid.  

6. For transport ut i terrenget i «guideområdet» kan nyttes hundespann, langs en noe 
modifisert trase 1, jf. søknad.  Det kan settes opp teltleir for overnatting i inntil en uke i 
områder angitt i kart. 

7. Ved overnatting vises til det som står om leir i “dovrevettreglene” og til at telting i lengre 
tid enn en uke med annet enn vandretelt krever særskilt tillatelse, jf. forskrift for 
nasjonalparken. 

8. Virksomheten skal ellers skje til fots / på ski/truger, uten bruk av motoriserte kjøretøy eller 
annen fysisk tilrettelegging innenfor nasjonalparken. 

9. Aktiviteten må ikke forstyrre villrein. Reinen er svært sårbar for forstyrrelser, og det er 
viktig at virksomheten ikke kommer i konflikt med villreinen i området. I møte med villrein, 
må guidene trekke gruppen unna området. Man kan sette seg ned for å observere. Der 
er ikke anledning til å dra ut for å finne villrein. 

10. Fjellreven er en prioritert art. Den skal ikke forstyres ved hi, og man skal ikke lokke rev 
fram for fotografering med åte. Følg retningslinjene fra miljødirektoratet. 

11. Turdeltagerne skal orienteres om at de er i en nasjonalpark, og hvilke regler som gjelder. 
Orienter dem gjerne om “dovrevettreglene”. 

12. Forsøpling er ikke tillatt, og all ferdsel skal være skånsom mot naturen. Virksomheten 
skal ha et opplegg for håndtering av avfall inklusive toalettavfall. Søppel, inklusive 
eventuelt latrineavfall fra fast leir, skal bringes ut igjen og deponeres i kommunens 
avfallssystem. 

13. Det er ikke lov å bruke drone i nasjonalparken eller Hjerkinn LVO m/ BV. 

14. Det skal være god kontakt mellom ansvarshavende for virksomheten på den ene siden 
og nasjonalparksekretariatet og Statens naturoppsyn på den andre. 

15. Før hver tur skal innehaver ta kontakt med Statens naturoppsyn for informasjon om 
eventuelle hensyn som må tas. E-post til SNO, gjerne med kopi til forvalter, SMS om kort 
varslingstid. SNO / forvalter kan stoppe en tur om det skulle være rein i området, og 

http://nasjonalparkstyre.no/Documents/Dovrefjell%20dok/Informasjonsmateriale/Ferdsel/Dovrevettreglene.pdf
http://miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M394/M394.pdf
http://nasjonalparkstyre.no/Documents/Dovrefjell%20dok/Informasjonsmateriale/Ferdsel/Dovrevettreglene.pdf
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innehaver må ellers rette seg etter eventuelle anvisninger som gis.  
Dette gjelder også i «blått område» (kartet) der man kan guide uten særskilt 
tillatelse. 

16. Etter turen (enkeltturer) evt. umiddelbart etter sesongen rapporteres til forvalterne etter 
nærmere avtale med disse.  

17. Brudd på verneforskriftene, brudd på vilkår som er satt eller manglende rapportering kan 
føre til at tillatelsen inndras. 

18. Nasjonalparkstyret tar forbehold om at vi kan trekke løyvet tilbake permanent eller 
midlertidig, dersom hensynet til dyrelivet, naturen eller allmenn ferdsel gjør det 
nødvendig.  

19. Der innehaver av tillatelsen er et firma, er daglig leder ansvarlig for at guidene har 
nødvendig kompetanse og kjennskap til overstående.  

20. Nasjonalparkforvalterne har fullmakt til å detaljere vilkårene, utarbeide mer detaljert kart 
over område og trase m.v. 

Oversiktskart 

Blått – Hjerkinn 
landskapsvernområde 
med biotopvern. Her 
kreves ikke særskilt 
tillatelse for organisert 
ferdsel i perioden 1. 
desember til 19. august.  
Heller ikke for 
hundekjøring 
(organisert/uorganisert). 
Lenke til GPX-fil med 
områdeavgrensning… 
Last ned og legg inn 
på din GPS. 

Fiolett - viser 

«guideområdet» en 
eventuell dispensasjon 
gjelder for. 
Lenke til GPX-fil med 
områdeavgrensning… 
Last ned og legg inn 
på din GPS. 

Rødt – deler av 
nasjonalparken og 

Knutshø LVO der vi er restriktive med å gi tillatelse til organisert ferdsel og hundekjøring om 
vinteren. Denne tillatelsen gjelder ikke i disse områdene. 
Lenke til GPX-fil med områdeavgrensning… Last ned og legg inn på din GPS. 

(Se detaljkart neste side:) 

Blå firkanter viser leirplasser. GPX-fil med disse… 

Gulstiplet linje viser omtrentlig trase for hundekjøring, den kan tillempes ut fra snøforhold. 
GPX-fil med denne ruten (må ikke følges slavisk)… 

Tegnforklaringen over gjelder også detaljkart på neste sider. 

https://www.dropbox.com/s/i268wl1l2r13trk/Tillatt%201.des%20-%2019.aug%20%28spor%29.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i268wl1l2r13trk/Tillatt%201.des%20-%2019.aug%20%28spor%29.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emjtslq1pgbubao/Vinterguiding%20med%20tillatelse%20%28spor%29.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emjtslq1pgbubao/Vinterguiding%20med%20tillatelse%20%28spor%29.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2695ydiuxd7iuy9/Tillatelse_kreves%20%28spor%29.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bs6u8ekbs0nmop/Leirplasser%20vinter%20%28punkter%29.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zvb4smpp9zs2yv/Hundel%C3%B8ype%20%28rute%29.gpx?dl=0
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Guideområde 

Her kan guides i tråd med disse vilkårene, med særskilt tillatelse. 

Tegnforklaring som forrige kart (forrige side). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fiolett - viser området en eventuell dispensasjon gjelder for. 

Lenke til GPX-fil med områdeavgrensning… Last ned og legg inn på din GPS. 
Blå firkanter viser leirplasser. GPX-fil med disse… Gulstiplet linje viser omtrentlig trase for 
hundekjøring, den kan tillempes ut fra snøforhold. GPX-fil med denne ruten … 

Område (blått) der organisert ferdsel i tråd med disse vilkår ikke krever 
tillatelse (Hjerkinn LVO m/ BV): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenke til GPX-fil med områdeavgrensning… 

https://www.dropbox.com/s/emjtslq1pgbubao/Vinterguiding%20med%20tillatelse%20%28spor%29.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bs6u8ekbs0nmop/Leirplasser%20vinter%20%28punkter%29.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zvb4smpp9zs2yv/Hundel%C3%B8ype%20%28rute%29.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i268wl1l2r13trk/Tillatt%201.des%20-%2019.aug%20%28spor%29.gpx?dl=0
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I verneområdene ellers  

er det ikke spesielle restriksjoner på organisert ferdsel. 

Utenfor verneområdene 

har ikke nasjonalparkstyret myndighet til å regulere ferdsel. 

 

Kontaktopplysninger til nasjonalparkstyret og Statens naturoppsyn her … 

 

https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/kontakt

