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VEDR. NY VERNEFORSKRIFT FOR DOVREFJELL-SUNNDALSFJELLA 

NASJONALPARK – HØRINGSUTTALELSE 

 

 

Vi viser til oppdraget Fylkesmannen i Oppland har fått om å innlemme hele eller deler av 

skytefeltområdet i eksisterende verneområdet på Dovrefjell. 

 

§ 3. Punkt 1.2. 

På tross av dette begrensede oppdraget, finner man det formålstjenlig å skjerpe 

bestemmelsene om drift av turisthytter og utleie av private hytter/stølshus (punkt 1.2). 

Forskriften har i dag en klar presisering om at ”vernebestemmelsene ikke er til hinder for drift 

av turisthytter og utleie av private hytter/stølshus”. 

I og med at man lett blir i tvil om hva som er tillatt hvis det ikke tas inn slike presiseringer, 

mener vi at den eksisterende teksten i forskriften bør beholdes. 

 

Tillatelse til bruksendringer er viktig for fremtiden når man ofte ser at en endret, og mulig 

rentabel bruk, er det som skal til for å bevare/berge viktige kulturminner. 

 

For klarhetens skyld, synes vi derfor det er fint med endringen i punkt 1.3. 

 

§ 3. Punkt 5.2. 

Nytt punkt 5.2 likestiller turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger med 

kommersielle aktører.  

Dvs. at alle må søke om å få utøve friluftslivsaktivitet, også for eksempel fellesturer i 

turistforeningsregi.  

Vi er i sterkt tvil om en slik bestemmelse er forenlig med prinsippet om fri ferdsel i 

utmark/allemannsretten. 

Vi ber derfor om at den beholdes i opprinnelig form. 

 

Bruk av sykkel på stier i høyfjellet, og ikke minst på bløte underlag, er en unødig aktivitet 

som ikke har noen historisk forankring i det tradisjonelle friluftslivet i Norge. 

Vi er derfor enig i at dagens ordlyd beholdes.  

 

Generelt om ny forskriftsprosess. 

Kristiansund og Nordmøre Turistforening, DNT Oslo og Omegn og DNT karakteriserer den 

generelle situasjonen pr. dato for friluftslivet på Dovrefjell som bekymringsfull. 

Som illustrasjon, vedlegger vi kopi av vårt brev til MD dat. 
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Vedlegg: - Brev til Miljødirektoratet dat. 20.02.17 

 

 

Kopi til: DNT Oslo og Omegn 

  Den Norske Turistforening 

 




