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Vedlegg: 
Ingen. 

Vedtak til: 
Håndteres av saksbehandler. 

Saksutredning: 
Bakgrunn: 
 
Norsk Villreinsenter Nord (heretter Villreinsenteret) er lokalisert på Hjerkinn i Dovre kommune, 
med bygg og anlegg på Hjerkinnhus og på Tverrfjellet. 
På Tverrfjellet har Villreinsenteret fått oppført signalbygget viewpoint SNØHETTA, med 
tilhørende kultursti og en parkeringsplass ved den nedlagte gruva, med informasjonspunkter og 
et toalettanlegg for de besøkende. Villreinsenteret disponerer de aktuelle arealene, og grunneier 
er Statskog. 
 
Viewpoint SNØHETTA har årlig rundt 20-30.000 dagsbesøkende, de fleste kommer i 
sommerhalvåret, og de fleste kommer med bil eller buss. I tillegg kommer et stort antall 
besøkende, som parkerer og oppholder seg i nærheten av parkeringsplassen, og nøyer seg med å 
studere informasjonen der. 
 
De siste årene har Villreinsenteret registrert et sterkt økende antall bobilturister som overnatter 
på parkeringsplassen på Tverrfjellet. Enkelte morgener har de observert opptil 30-40 bobiler, og 
ofte står det 15-20 bobiler der. 
 
Iflg. Villreinsenteret medfører den motoriserte villcampingen forsøpling på og rundt 
parkeringsplassen, og et stort press på toalettanlegget. Spesielt problematisk er det at bobilene, 
etter å ha overnattet, ofte blir stående utover dagen, slik at det kan være vanskelig for andre å 
finne plass. I tillegg opptar de parkerte bobilene parkeringsplasser som er beregnet for de 
dagsbesøkende til anlegget.  
 



Med det stadig økende antallet villcampere er det en sterk bekymring for at tilkomstveien og 
hele parkeringsområdet etter hvert omdannes til en ren oppstillingsplass for bobiler, noe som 
ikke er i tråd med formålet for anlegget, eller som anlegget og området er dimensjonert for.  
Villreinsenteret har på bakgrunn av den tiltagende motoriserte villcampingen, og de ulempene 
denne medfører, anmodet Dovre kommune om en kommunal regulering gjennom forskrift av 
parkeringen på Tverrfjellet parkeringsplass og opp langs tilkomstveien. Reguleringen skal 
forhindre overnatting i bobiler, campingvogner og lignende innretninger, begrenset til 
tidsrommet 23.00 – 08.00, og gjeldende for hele året.  
 
Kart over området: 
 

 
 
 

Vurdering: 
 
Bobilturismen er en sterkt økende trend i reiselivet. Innenfor Dovre sine kommunegrenser 
passerer og oppholder det seg et betydelig antall bobiler og campingvogner hver eneste dag, 
spesielt i sommerhalvåret. Mange av disse overnatter på tilrettelagte plasser eller 
campingplasser, mens en betydelig og økende andel bedriver såkalt villcamping, dvs. at de 
parkerer og overnatter der det passer seg. 
 
Dovre kommune observerer, i likhet med Villreinsenteret, at den motoriserte villcampingen på 
Tverrfjellet parkeringsplass og langs tilkomstveien er omfattende og økende, og at spesielt 
parkeringsplassen til tider fremstår mer som en oppstillingsplass for bobiler enn en 
parkeringsplass for dagsbesøkende til anlegget og viewpoint SNØHETTA. Videre ser Dovre 
kommune at villcampingen setter området, inkl. toalettanlegget under press mht. forsøpling og 
uønsket adferd.  Den økende villcampingen har tiltatt, til tross for at Villreinsenteret ved 
innkjøringen til parkeringsplassen informerer om regler for parkering, herunder overnatting på 
plassen. Dersom utviklingen fortsetter i retning av stadig mer villcamping på og rundt 
parkeringsplassen, vil det kunne medføre en større og uønsket belastning på den sårbare naturen 
i området, spesielt inn mot Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, som Tverrfjellet 
parkeringsplass grenser mot. 
 
Med tanke på formålet med etableringen av Villreinsenterets anlegg og installasjoner på 
Tverrfjellet, har Dovre kommune forståelse for at Villreinsenteret ønsker å forhindre at området 



utvikler seg til en villcampingplass, og kommunen ser konfliktpotensialet mellom 
brukergruppene og dermed også behovet for et spesifikt parkerings- og overnattingsforbud for 
bobiler, campingvogner og lignende i det definerte området. 
 
Vurdering lovhjemmel: 
Lovligheten av et parkerings-/overnattingsforbud på Tverrfjellet parkeringsplass og 
tilkomstveien må ses opp mot Lov om friluftslivet (Friluftsloven). Loven inneholder de viktigste 
reglene om allemannsretten, dens innhold og begrensninger, og består av ferdselsretten, 
oppholdsretten og høstingsretten.  

I Friluftsloven §1a skilles det mellom innmark og utmark, og allemannsrettens innhold og 
begrensninger følger i stor grad av hvordan det aktuelle arealet defineres:  

§1a: Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått 
og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier 
eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn 
sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt 
eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller 
andre. 
Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes like med innmark. 
 
Selv om arealene på Tverrfjellet i kommunedelplan for Hjerkinn er avsatt til næringsformål, og 
er   opparbeidet iht. Villreinsenteret sitt spesielle formål, vil arealene etter lovens definisjon 
sannsynligvis være å betrakte som utmark, på grunn av områdets beliggenhet og beskaffenhet. 
Det er klassifiseringen som utmark som legges til grunn for vurderingene i denne saken. 
 
Allemannsretten påberopes og utøves først og fremst i utmark. Her kan grunneier ikke uten 
tillatelse og særskilt hjemmel sette opp stengsler eller på annen måte vanskeliggjøre ferdselen og 
retten til opphold, som loven tillater.  
I Friluftsloven §15 åpnes det imidlertid opp for at kommunen kan regulere ferdselen på visse 
frilufts-/utmarksområder der ferdselen er stor, og dersom reguleringen tjener en berettiget 
interesse. 
 
§15: Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan kommunen med samtykke 
av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å 
følge. Reglene skal særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet og 
fremme helsetiltak og sanitære forhold. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen. 
 
På Tverrfjellet parkeringsplass og langs tilkomstveien er ferdselen stor. Villreinsenteret, som 
opererer og drifter området som et utfartssted for dagsbesøkende, må anses å ha en berettiget 
interesse av en regulering av ferdsel og opphold på parkeringsplassen og på veien opp til den. 
Uten regulering, er det stor sannsynlighet for at villcamping vil legge beslag på stadig større 
deler parkeringsarealene, på bekostning av de dagsbesøkende.  
 
Dersom utviklingen fortsetter i retning av stadig mer villcamping i området, vil det kunne 
medføre betydelig større belastning på det sårbare plante- og dyrelivet, også innenfor grensene 
for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, som Tverrfjellet parkeringsplass grenser inn mot. 
 
På bakgrunn av ovenstående vurderinger og konklusjoner, er det utarbeidet et forslag til forskrift 
for regulering av ferdsel og opphold på Tverrfjellet parkeringsplass og langs tilkomstveien på 
Hjerkinn i Dovre kommune, Oppland fylke. Reguleringen skal forhindre overnatting i bobiler, 
campingvogner og lignende innretninger i det aktuelle området, begrenset til tidsrommet 23.00 – 
08.00, og gjeldende for hele året. 



 
Forslag til forskrift: 
 
Forskrift om forbud mot overnatting i bobiler, campingvogner og tilsvarende innretninger 
(motorisert villcamping) på Tverrfjellet parkeringsplass og langs tilkomstveien til 
parkeringsplassen, på Hjerkinn i Dovre kommune, Oppland fylke. 
 
§1 Dovre kommune ønsker gjennom denne forskrift å regulere overnatting i bobiler, campingvogner 
og tilsvarende innretninger på parkeringsplassen, heretter kalt Tverrfjellet parkeringsplass, i enden 
av tilkomstvei til nedlagte Tverrfjellet gruver, på Hjerkinn i Dovre kommune.  
§2 Tverrfjellet parkeringsplass defineres som hele det planerte og arronderte arealet i den øvre 
enden av tilkomstveien. 
Tilkomstveien defineres som veistykket fra avkjøring Vålåsjøvegen, like vest for krysset mellom 
Snøheimvegen og Gruvevegen, og som går opp bakken til Tverrfjellet parkeringsplass.  
Grunneier av det aktuelle arealet, inkludert tilkomstveien, er Statskog. Parkeringsplassen på 
Tverrfjellet disponeres av Norsk Villreinsenter Nord og er etablert og opparbeidet som en del av 
Besøkssenter Villrein på Hjerkinn. Parkeringsplassen har installasjoner og opplegg for 
informasjonsformidling, samt et eget toalettanlegg beregnet på dagsbesøkende til anlegget, som 
også inkluderer utkikkspunktet viewpoint SNØHETTA.  
§3 Det innføres forbud mot parkering av bobiler, campingvogner og tilsvarende innretninger, der 
formålet er overnatting, på Tverrfjellet parkeringsplass og langs tilkomstveien, i tidsrommet mellom 
kl. 23.00 og kl. 08.00. Forbudet gjelder hele året.   
§4 Formålet med parkerings- og overnattingsforbudet er å forhindre den utbredte motoriserte 
villcampingen på det definerte området, som begrenser allmenn ferdsel og tilgang på 
parkeringsplasser for dagsbesøkende. Regulering av parkeringen langs tilkomstveien er nødvendig 
på grunn av stor trafikk og veiens beskaffenhet. Videre skal forbudet motvirke at området og naturen 
rundt påføres unødig slitasje, forringes og forsøples som følge av den motoriserte villcampingen.  
§5 Statskog, som grunneier, har gitt sitt samtykke til den aktuelle reguleringen. 
§6 Denne forskrift er hjemlet i Lov om Friluftslivet (friluftsloven) §15. 
§7 Forvaltningsorgan for denne forskrift er Dovre kommune. Sanksjonsmyndighet overføres til 
Norsk Villreinsenter Nord. 
§8 Overtredelser av bestemmelsene gitt i denne forskrift sanksjoneres med bortvisning eller med 
borttauing for eiers regning og risiko. 
 

Rådmannens innstilling: 

Plan- nærings- og utviklingsstyret vedtar: 
Forslag til Forskrift om parkerings- og overnattingsforbud på Tverrfjellet parkeringsplass og 
langs tilkomstveien til parkeringsplassen på Hjerkinn i Dovre kommune, Oppland fylke, slik den 
er utformet i saksutredningen, legges ut til offentlig ettersyn, med en høringsfrist på 8 (åtte) 
uker. 
 

Saksprotokoll i Plan-, nærings- og utviklingsstyret - 03.12.2019  
 

Plan-, nærings- og utviklingsstyrets vedtak: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 


