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Tverrfjellet parkeringsplass -forlengelse av forskrift for regulering av 
villcamping. 

 

Saksutredning: 

Dovre kommunestyre vedtok 15. juni 2020 forskrift for regulering av villcamping (overnatting) på 
Tverrfjellet parkeringsplass, PS 35/2020.  Forskriften ble vedtatt som en prøveordning, og med en 
varighet f.o.m. 01.07.2020 t.o.m. 01.07.2021. Forskriften ligger i Lovdata: FOR-2020-06-15-1439: 

Hjemmel: Fastsatt av Dovre kommunestyre 15. juni 2020 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet 
(friluftsloven) § 15. 

§ 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 (Snøheimvegen) 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. Grunneier av det aktuelle arealet 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 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 

https://lovdata.no/lov/1957-06-28-16
https://lovdata.no/lov/1957-06-28-16/%C2%A715


parkeringsplasser for dagsbesøkende. 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. 

§ 9. 

Forskriften skal gjelde fra 1. juli 2020 til og med 1. juli 2021. 

 

Statskog er grunneier på det aktuelle området, som leies ut til Norsk Villreinsenter Nord (NVS), og er 
en del av det tilrettelagte anlegget "Besøkssenter Villrein/viewpoint SNØHETTA". Forskriften kom på 
plass for å sikre Norsk Villreinsenter sine interesser og behov for parkeringsarealer på det leide 
området, samt for å minimere belastningen på toalettanlegg og ikke minst på naturen i nærområdet.  

Vedlagt dette saksfremlegget ligger dokumenter som viser saksgangen frem til og med vedtaket i 
kommunestyremøte 15. juni 2020. 

Evalueringsrapport fra NVS 

Norsk Villreinsenter har oversendt en kort evalueringsrapport vedr. overnattingsforbudet/forskriften 
på Tverrfjellet parkeringsplass, der de fastslår at innføringen av parkeringsforskriften har hatt tiltenkt 
virkning. 

I rapporten fremkommer det at antall bobiler som parkerte for overnatting ble kraftig redusert i 
2020, sammenlignet med tidligere år, og til tross for at det var minst like mange bobiler i området i 
2020 som tidligere år. Tiltaket bidro til vesentlig mindre belastning på toalettanlegget og til mindre 
forsøpling i nærområdet. Iflg. Villreinsenteret ble parkeringsforholdene enklere på store utfartsdager 
for dagsturister og besøkende til viewpoint SNØHETTA, ved at parkeringsplassen ikke var fylt opp 
med overnattende bobiler fra morgenen av. Den nye organiseringen av parkeringsplassen bidro også 
til dette. Villreinsenteret opplevde at de fleste bobilturistene hadde forståelse for overnattings-
forbudet, og man mottok få klager på ordningen.  

Villreinsenteret påpeker videre at Dovre kommunestyre i første behandling av forskriften den 3. mars 
2020 uttrykte ønske om at problemene med villcamping på Dovrefjell ble sett under ett, og at man 
tilrettela for bobilturistene i stedet for forbud. Villreinsenteret mener dette var en god idé, men 
registrerer at denne prosessen ikke er kommet i gang. De registrerer også at den pågående 
jordskiftesaken vedr. veien opp til Tverrfjellet parkeringsplass ikke er avklart, og de vil foreløpig ikke 
ta noen initiativ til å regulere parkeringen på veien. 

På bakgrunn av de positive erfaringene med forskriften fra sommeren 2020, ønsker Villreinsenteret 
en videreføring av gjeldende forskrift, enten som en forlengelse eller at den innføres som en 
permanent løsning. Som argumenter for videreføring anføres også den uavklarte situasjonen rundt 



jordskifte på tilkomstveien og den manglende overordnede gjennomgang av 
villcampingproblematikken på Dovrefjell.   

Vurdering: 

Bakgrunnen for parkeringsforskriften på Tverrfjellet parkeringsplass ble redegjort for i 
saksfremstillingen til PNU-utvalget den 15.12.2019 og gjentatt i påfølgende behandlinger i PNU-
utvalget og i kommunestyremøter. Som et resultat av diskusjonen rundt behovet/ønsket om å 
regulere parkeringen på Tverrfjellet parkeringsplass, samt at man så behovet for en overordnet 
gjennomgang av villcampingen på Dovrefjell, vedtok PNU-utvalget i sin innstilling av 12.05.2020 å 
foreslå å tidsbegrense varigheten av forskriften før endelig fremleggelse av saken for kommunestyret 
den 15.06.2020. Dovre kommunestyre vedtok deretter forskriften, gjeldende for tidsrommet 
01.07.2020 - 01.07.2021.  

Overnattingsforbudet på Tverrfjellet parkeringsplass i 2020-sesongen virker å ha fungert etter 
hensikten. Bobilovernattingen er sterkt redusert og presset på senterets fasiliteter og naturen rundt 
er mindre enn tidligere. Dog ser en at overnattingsforbudet på parkeringsplassen har medført noe 
uønsket parkering langs- og utenfor veien opp til parkeringsplassen. Denne situasjonen vil trolig 
endre seg når den tidligere nevnte jordskiftesaken om veien er løst. 

Det har heller ikke vært mange klager mot overnattingsforbudet. NVS har mottatt et par, og 
kommunen har mottatt én. Det antas derfor at forbudet ikke har vært til særlig hinder for at 
bobilturistene som har ønsket det, har kunnet oppsøke viewpoint SNØHETTA eller naturen i 
området.  

I prosessen frem mot gjeldende forskrift anførte kommunestyret i sin første behandling av saken et 
ønske om å se på villcampingen på Dovrefjell under ett, og at man ønsket tilrettelegging og ikke 
forbud. Det er foreløpig ikke iverksatt noen overordnet analyse av villcampingen på Dovrefjell. Det er 
foreløpig heller ikke gjennomført tilretteleggingstiltak for bobilturistene, utenom å henvise til de 
etablerte campingplassene for å sikre verdiskapningen lokalt. Imidlertid har lokale aktører på 
Hjerkinn, i et møte med kommunen 16.11.2020, diskutert muligheten for å etablere organisert 
bobilparkering i tilknytning til verkstedsområdet som Forsvarsbygg skal avhende. Et slik tiltak ville 
blitt ansett som positivt i forhold til villcampingproblematikken på Dovrefjell. 

Bobilturismen forventes å øke fremover, og det antas derfor at en opphevelse av forskriften om 
overnattingsforbud på Tverrfjellet parkeringsplass vil få minst like store negative konsekvenser for 
den tiltenkte bruken av området som før forskriften trådte i kraft.  

Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at PNU-utvalget vedtar forskriften mot motorisert 
villcamping på Tverrfjellet som en permanent ordning. Alternativt at forskriften forlenges med tre år, 
i påvente av en eventuell overordnet analyse og utredning av villcampingproblematikken på 
Dovrefjell, og i påvente av private tilretteleggingstiltak i nærområdet.  

Forslag til endret forskrift legges ut på høring med fem ukers høringsfrist før endelig vedtak i Dovre 
kommunestyre. 

Rådmannens innstilling:  

Kommunestyret vedtar: 

1. Forskriften mot motorisert villcamping på Tverrfjellet gjøres permanent f.o.m. 02.07.2021. 

 

 

 



Plan-, nærings- og utviklingsutvalgets behandling av sak 31/2021 i møte den 20.04.2021: 

Behandling 

Rådmannens innstilling ble enstemmig anbefalt vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar: 

1.Forskriften mot motorisert villcamping på Tverrfjellet gjøres permanent f.o.m. 02.07.2021. 
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