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Når vinteren er på hell og snøen vert erstatta 
med mogop (geitfivel), dovrevalmue, reinrose, 
snøklokker, fuglesong og yrande dyreliv, pas-
sar det perfekt med ein tur langs E6 mellom 
Dovre og Oppdal på utkikk etter ein stor og flott 
moskusokse.
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Vi startar turen på Dovre stasjon (485 m.o.h.), ein 
jernbanestasjon på Dovrebanen. Dagleg stoppar det 
eit tog i kvar retning Dovre–Oslo S. 

Stasjonen på Dovre vart opna i 1913, mens Dovrebanen 
hadde opningsseremoni 17. september 1921. Det ligg 
ei dramatisk historie bak opningsdatoen, den tragiske 
Nidareid-ulykka. Eit ekstratog for gjester frå opninga 
av Dovrebanen kolliderte med eit nordgåande tog 
ved Ila, der seks personar mista livet. Mellom anna 
døydde arkitekten av Dovrebanen, Erik Glosimod, og 
telegrafdirektør Thomas Thomassen Heftye.

Tofte gard, Dovre kyrkje og pilegrimsferd
Med historia sterkt i minne tek vi fatt på turen og 
køyrer til tettstaden Dombås som ligg lengst nord for 
Gudbrandsdalen. Turen tek om lag 13 minutt på E6.
Frå bilvindauget kan ein få med seg den berømte og 
mykje omtalte norske kongsgarden med dei store og 
kraftfulle bygningane, Tofte gard. På 1700-talet var 
garden mykje brukt til overnattingsstad for pilegrimar, 
i dag er garden freda og ikkje open for publikum. I 
området ligg òg Dovre kyrkje, ei korskyrkje frå 1736.
Med allierte krigsgraver, sovjetisk krigsminnemerke 
og gamle gravminne er det absolutt å anbefale å ta 
turen hit. Du kjem hit ved å køyre inn på Kongsvegen, 

fv. 491. Frå denne kyrkja er det mange som startar 
pilegrimsferda frå Dovrefjell til Kongsvold fjeldstue.

Trollstove, fjellstove og tradisjonsrik mat
Vi køyrer 584 meter frå Dombås langs E6 og tek av til 
høgre. Vi stoppar på Frichgarden for ein matbit. Her 
har dei alt ein treng, pluss litt til: kafeteria med norsk 
tradisjonskost for ein svolten turist, leikerom, tråd-
laust Internett, stellerom for barn, handikaptoalett, 
irsk pub med storskjerm, kiosk, konditori, Husfliden, 
turistkontor, bibliotek og ein blomebutikk. Her finn du 
òg Trollstua. Trollstua har stort utval av troll, suvenirar, 
keramikk, mineral, gull, sølv og tinn med meir.

Gode og mette etter eit herregardsmåltid tek vi fatt 
på turen mot nord og til Oppdal. Dovre ligg i Oppdal 
fylke mens Oppdal ligg i Sør-Trøndelag. Til saman 
grensar desse to fylka til ni nasjonalparkar. No klør 
kroppen etter å oppleve Dovrefjell. Vi følgjer E6 og dreg 
til Hjerkinn, som er det høgaste punktet på Dovrefjell, 
nærare bestemt til Hjerkinn Fjellstue & Fjellriding AS 
som vert drive av tolvte og trettande generasjonen 
og er den eldste familiebedrifta i Norge. Målet er å 
oppleve moskus og den yrande fjellnaturen på nært 
hald. Fjellstova ligg 1000 meter over havet. Frå Dombås 
til Hjerkinn tek det om lag 33 minutt, du følgjer E6 mot 
Trondheim i om lag 27 minutt, tek til høgre og inn på 
fv. 29, deretter svingar du tre gonger til venstre. No 
ser du skysstasjonen Hjerkinn Fjellstue liggjande på 
høgre sida, med dei flotte trebygningane som går i eitt 
med naturen.

Moskus og fjellriding
Sesongopninga der  er i juni, staden er delvis open frå 
februar til april om ein bestiller plass på førehand, 
mens det er stengt i mai på grunn av lemming. 

Dovrefjell nasjonal-
park, Knutshøene, 
Drivdalen og 
Vinstradalen er kjende 
for sitt rike plante- 
og dyreliv. Mange 
sjeldne planter trivest 
her, mellom anna 
mogop. Han finst 
berre på Dovrefjell 
i Himalaya. Han er 
freda og blømer i 
april–mai.
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Eventyr og safari

Moskusoksen er av 
geiteslekt og veg om lag 
300–400 kilo. Moskusane 
er sosiale dyr som lever i 
flokk. Dei er planteetarar 

og angrip sjeldan  
menneske om dei ikkje 

vert provoserte. Anbefalt 
avstandsgrense er på 200 

meter, då er ein som regel 
trygg. Kjerneområdet til 

moskusen er Kaldvelldalen, 
Stroplsjødalen, 

Nystugudalen og 
Stølådalen.
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Oslo

Dovre

KVAR: 
Dovre i Gudbrandsdalen ligg i Dovre 
kommune, nord i Oppland fylke. Medan 
Oppdal kommune ligg i Sør-Trøndelag.

KORLEIS: 
Du kjem deg til Dovre med Fjordekspressen 
som går frå Bergen til Trondheim. Reiser 
du med ekspressbussane frå Oslo, Ålesund, 
Måløy og Ulsteinvik må du hoppe av ved 
Otta og ta deg vidare til Dovre derfrå.
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Fjellstova har i tillegg til overnattingsplass 
eit vell av aktivitetar sommar- og vinterstid 
i nasjonalparken. I resepsjonen får du eige 
turkart og informasjon om dei ulike vand-
ringane og aktivitetane som er i områda. 
Hovudprodukta til fjellstova er overnatting, 
camping og fjellriding der ein mellom anna 
kan vitje moskusane sitt rike på hesteryggen 
eller gå på ridekurs (aldersgrense 12 år). Vi er 
komne til månadene mars til mai der moskus-
safari på ski er det beste alternativet eller ein 
sledetur. Eit anna alternativ er hundekøyring.  

Vi skal vidare til Oppdal og tek oss berre tid 
til ei lita vandring for å strekkje litt på oss 
og går til Eysteinkyrkja om lag 500 meters 
gonge frå fjellstova. Eysteinkyrkja er ei lita 
kyrkje med plass til 100 personar, ho er ei 
populær kyrkje i pilegrimssamanheng og 
er open i sommarmånadene. Fjellstova kan 
ordne med nøkkel til kyrkja når ho er stengd. 
På turen ser vi utover dei snødekte viddene 
etter moskusoksane og villreinen. Får du ikkje 
auge på dei, treng du ikkje fortvile, for det er 
mykje mogleg at du får sjå dei frå vindauget 
når du køyrer på E6. 

Snøhetta
Eit lite tips før vi fartar vidare, er å ta turen til 
Tverrfjellet. Her ligg den berømte og arkitekt-
teikna utsiktspaviljongen «Snøhetta». Her 
kan du ta ein pust i bakken og nyte utsikta 
over Dovrefjell og Snøhetta. Men ver obs 
på at området er stengt for all trafikk frå 
31. oktober til slutten av mai, sidan villreinen 
trekkjer austover om vinteren og bruker heile 
området. 

Vårstigen – ein gammal kongeveg
Vi krusar vidare og set kursen mot Drivdalen. 
Vi køyrer mot sør og inn på E6. Vi held kursen 
mot Oppdal på E6 i om lag 32 kilometer og tek 
av til venstre ved skiltet Engan. Her finn vi 
Jettegryta i gjelet Måggålaupet. Måggålaupet 
er eit 100 meter langt elvgjel i elva Driva. Det 
er eit fantastisk syn når ein kikkar ned i jette- 
grytene som elva har grave ut sidan siste 
istida. I området er det mange fine turstigar og 
arrangerte fjellvandringar og moskussafari. 
Vi har eit anna mål for auge og køyrer nord-
aust, tek til høgre og inn på E6 og køyrer 14 km 
til Drivdalen. Her finn vi Vårstigen – ein seks 

kilometer lang kongeveg gjennom eit idyllisk 
rike med bjørkeskog, blomstereng og bratte 
dalsider. Her er det òg gode sjansar for å sjå 
moskus på vestsida av dalen. Det er plassert 
informasjonstavler som fortel historia som 
ligg bak kvar stad du passerer. 

Siste stopp Oppdal
Etter ein lang tur med både køyring og mykje 
frisk fjelluft toppar vi det heile med meir frisk 
luft og tek ein gondoltur til toppen av Hovden 
for å nyte den fantastiske utsikta over Oppdal. 
Banen er open kvar helg utanom sesongen 
som startar 1. juli. Om du ikkje skal vidare 
og ynskjer ei natt eller to på hotell i Oppdal, 
kan vi freiste med ein betre middag på Skifer 
Hotel Oppdal og ei avslutting av dagen i mjuke 
senger av topp kvalitet.

Takk for turen. Håper du har hatt ein flott 
tur og har fått oppleve plante- og dyrelivet 
på Dovrefjell.
 

 

Hundekøyring – forfriskande 
aktivitet på Dovrefjell.


