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Forord
Hjerkinn Skytefelt er besluttet avviklet, og dette medfører endringer i rammebetingelsene for næringslivet
og samfunnsutviklingen.
I samarbeid med Lesja kommune har Dovre kommune iverksatt en kommunedelplanprosess som bl.a.
omfatter reiseliv og samfunnsutvikling. Oppdraget er utført av Norsk Turistutvikling A.S, Lillehammer.
Arbeidet er delt i to delrapporter:
● Delrapport 1:
● Delrapport 2:

Status og markedsvurderinger for Hjerkinn/Dovrefjellområdet
Strategi- og handlingsplan for reiseliv og samfunnsutvikling
Hjerkinn/Dovrefjellområdet

I tillegg er det gjennomført et betydelig prosessarbeid med intervju/samtaler med næringslivet og
befaringer av bygningsmasse og veier, med sikte på å engasjere/motivere regionens næringsliv i den
forestående endringsprosess. Fra Norsk Turistutviklings side er det lagt vekt på at innhold/vurderinger i
strategier/tiltak skal være gjennomførbare i et «etterbruksperspektiv».
Hos Norsk Turistutvikling A.S har det praktiske arbeidet vært ivaretatt av Lars Lundbakken, Torhild
Jørgensen Solbakken, Trine L. Haugen og undertegnede. De vurderinger som er gjort og de konklusjoner
som er trukket, er utført på et fritt og selvstendig grunnlag, og er derfor Norsk Turistutviklings ansvar.
Lillehammer, oktober 2002

------------------------------------------------Kjell O. Solbakken
daglig leder
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1. Rammebetingelser for næringsutvikling
En bedre organisering og utvikling av reiselivstilbudene på Dovrefjell vil kreve at næringslivet har de
nødvendige rammebetingelser, og at regionen har nødvendig apparat for utviklingsarbeidet. Det vil være
flere alternative løsninger og framgangsmåter for å styrke utviklingen av reiselivet/næringslivet på
Dovrefjell og i omkringliggende kommuner. Uavhengig av dette vil det videre arbeid kreve en samordning
av både produkt- og markedstiltak for å skape en felles markedsprofil for Dovrefjell.
Potensialet for å kunne utvikle markedsmessig interessante næringsvirksomheter på Dovrefjell er etter
NTUs vurdering rimelig godt. Eksisterende virksomheter har i dag en betydelig omsetning av Forsvarets
tilstedeværelse i regionen. Dette vil være et segment som etter hvert faller bort og som ikke uten videre vil
være lett å erstatte, da Forsvaret i stor grad benytter bedriftene i lavsesongperioder.
Etablering eller utvidelse av en nasjonalpark bidrar i seg selv ikke til at tapt trafikk erstattes. På kort sikt vil
det være vanskelig å erstatte den tapte trafikken.
På Hjerkinn er det planer om å tilbakeføre et skytefelt til delvis å bli en nasjonalpark. Naturinngrepene og
skadene i naturen er ikke ubetydelige, noe som kan åpne for en litt endret tankegang når det gjelder vern av
området.
Eksisterende næringsliv i området uttaler at de har mye natur som kan brukes, men for å kunne konkurrere
i markedet, trenger en å ha «prikken over i’en», som i denne sammenhengen er Snøhetta. Snøhetta har
stor symbolverdi for bedriftene i profileringen av området. Det er derfor viktig at tilgjengeligheten
opprettholdes, slik at de fleste brukergrupper kan bruke Snøhetta som en attraksjon. Et annet moment er at
dagens turister har flere og kortere ferieopphold, noe som krever god tilgjengelighet til opplevelser og
attraksjoner.
Norsk Turistutvikling A.S
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Næringslivet vil ikke alene være i stand til å møte de skisserte utfordringer, og vil trenge drahjelp fra flere
hold. Reiselivsnæringen i området har neppe den nødvendige økonomiske ryggrad eller evne til å ta tak i
utfordringene uten bidrag/bistand fra andre aktører. For noen bedrifter ligger det et betydelig inntektstap i
at Forsvaret trekker seg ut fra området, og omstillingen kan således bli en krevende prosess.

Forholdet til eksisterende infrastruktur
Med tanke på den fremtidige næringsutvikling i området, vil det være et krav fra det eksisterende næringsliv
at ingen bygninger eller anlegg saneres før det er endelig avklart hva en vil ha behov for, for å nå de
næringsmessige målsettinger for området.
En eventuell fjerning av anlegg/infrastruktur må inngå i en næringsmessig totalplan for området, slik at det
avklares hva som bør gå inn i den framtidige satsing, og hva en ikke vil ha behov for.

1.1

Forutsigbarhet
En viktig rammebetingelse for næringslivet er forutsigbarhet og trygghet for at rammebetingelser har en
varighet som gjør det verdt å foreta investeringer og tenke langsiktig.
Rammebetingelser med langsiktige perspektiver er nødvendige for å gi næringslivet muligheter til å tenke
langsiktig, foreta lønnsomme investeringer og gi trygghet for eventuelle nye investorer.

Norsk Turistutvikling A.S
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1.2 Langsiktige rammebetingelser for bruk av nasjonalpark
og verneområder
Bruken av friluftsområdene er basert på Friluftsloven og de rettigheter den gir til alminnelig fri ferdsel.
Dette gjelder også i realiteten organisert aktivitet og næringsvirksomhet.
Det bør settes opp et rammeverk for bruk av nasjonalparken og de vernede områdene til kommersiell
virksomhet. Det er etter NTUs vurdering bedre å få satt den kommersielle virksomheten i system og inn i
et rammeverk fra starten av i stedet for å basere seg på eventuelle dispensasjoner. Dette betinger at det er
rammebetingelser som det vil være mulig å drive kommersiell virksomhet under.
Når det gjelder naturvern og tilrettelegging, kan det lett oppstå konflikter. Turismen krever ofte mer tilrettelegging enn det friluftsutøvere og naturvernere foretrekker. Inngrep i forbindelse med turistutvikling kan
føre til redusert naturkvalitet og dermed redusert verdi når det gjelder naturopplevelser. Men tilrettelegging
kan også bidra i positiv retning, ved f.eks.;
●
●
●
●
●
●

styring av ferdsel/trafikken
der det er gode stier og tilrettelegging med klopper, bruer m.v., bruker de aller fleste disse stiene
spredning av trafikken i tid og sted
å bidra til at brukerne ikke utøver uheldig oppførsel
informasjon/opplæring i bruk av naturen på en naturvennlig/positiv måte
med god informasjon og gode opplevelser vil en også få flere «ambassadører» for bruk av naturområder/nasjonalparker.

I utgangspunktet er ikke kommersiell turisme nødvendigvis mer naturfiendtlig enn uorganisert bruk av
naturen. Men dette avhenger i stor grad av måten det legges til rette for kommersiell turisme på, og hvilket
volum en legger opp til.

Norsk Turistutvikling A.S
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Markedsundersøkelser viser at den naturbaserte turismen er blant de markedssegmentene som har størst
vekstpotensial, og det er også en viktig grunn til at reiselivsnæringen ikke bør forbruke naturen. Norges
Turistråd - som et fellesorgan for profileringen av norsk reiseliv - har i de senere år i stadig større omfang
profilert ulike former for naturbasert reiseliv som «spydspisser» i det internasjonale markedet.
Bærekraftig utvikling av utmarksbaserte aktiviteter innebærer også at de er bærekraftige rent økonomisk.
Dette vil også være en forutsetning for å kunne drive mest mulig på naturens premisser. Dårlig økonomi
gir ofte feil utgangspunkt for beslutninger, som kan gå på bekostning av naturen. Det er i seg selv
vanskelig å tjene penger på kun å vise fram naturen.
Det bør legges vekt på å utvikle utmarksbaserte produkter som passer inn i de rammene naturen gir,
samtidig som innhold, organisering, kunnskap og kvalitet bør ligge på et høyt nivå. Gode kvalitetsprodukter tilbudt små grupper til en høy pris gir de beste muligheter for å kunne drive bærekraftige
utmarksbaserte aktiviteter både ut fra natur og økonomi.
Det bør etableres soner for ulik bruk av områdene, og innføres en autorisasjons-/sertifiseringsordning som
gir rett til drift av kommersiell aktivitet i nasjonalparken og verneområdene. De tiltak som kan tillates, må
tilpasses og nyanseres etter hvor en befinner seg i området, og hvor sårbart området er.

1.3 Tilgjengelighet
Tilgjengeligheten til de turmål og attraksjoner som har størst markedsmessig appell må opprettholdes på en
slik måte at de er tilgjengelige for de fleste, og ikke bare for en elite av godt trente mennesker.
Tilgjengelighet er en forutsetning for å kunne drive innenfor reiseliv og turisme, ikke bare tilgjengelighet til
bedrifter, men også tilgjengelighet til naturressurser som en viktig del av produktet. Snøhetta og områdene
rundt Snøhetta er en svært viktig del av dette produktet for mange aktører innen reiselivsnæringen.

Norsk Turistutvikling A.S
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1.3.1. Snøheimveien
I denne rapporten er dette spørsmålet sett ut fra næringslivets behov, og hva de mener er nødvendig for å
kunne opprettholde et godt produkt til sine gjester og en forsvarlig økonomisk drift i framtida.
Konkurransen om turistene er stor, og alle reiselivsbedrifter og spesielt bedrifter som ligger i distriktene er
avhengig av å ha noe som er særegent, noe som profilerer området og bedriften og som er med å øke
konkurransekraften.
Det er svært mange områder som egner seg som både turmål og som områder for aktiviteter og opplevelser
utenom områdene inn mot Snøheim og Snøhetta, men Snøhetta er og vil være «prikken over i-en» i
produktutvikling og ikke minst markedsføring og profilering også i framtida - nasjonalfjell eller ikke.
Reiselivsnæringen krever at det også i framtida må være kjørbar vei inn til nasjonalparkgrensa mot
Snøheim, for å kunne transportere gjester, varer og utstyr. Et annet viktig argument for kjørbar vei er
sikkerhet ved ulykker både for mennesker og dyr ved bruk av området i tilknytning til organiserte
aktiviteter og opplevelser, f.eks. ridning.
For reiselivet bør det være kjørbar vei fram til nasjonalparkgrensa av flere grunner, bl.a.;
● tilgjengeligheten til nasjonalparken - og ikke minst Snøhetta - vil opprettholde trafikken av
individuelle tilreisende som har behov for overnatting og servering
● behov for å transportere egne gjester
● behov for å transportere varer/utstyr
● sikkerhet for mennesker, hester m.v.
● stillhet og ro ved Snøheim, samt et bedre visuelt inntrykk ved å få bilene bort fra Snøheim.
Veien fra Hjerkinn til nasjonalparkgrensa bør derfor opprettholdes og vedlikeholdes slik at den kan ferdes
med biler og busser. NTUs vurdering er at veien bør gå fram til nasjonalparkgrensa.
Den motoriserte ferdsel bør for øvrig reguleres både med hensyn til natur, miljø og næringsvirksomhet,
som omtales under pkt. 3.2. «Tilgjengelighet».
Norsk Turistutvikling A.S

Delrapport 2 Strategiprosess for Dovrefjell

6

1.3.2 Ringveien - fra Hjerkinn mot Grisungtjønninn og Grøndalen
Området er etter NTUs vurdering et svært attraktivt område for organiserte aktiviteter, turer og opplevelser
m.v.
Det er svært god utsikt fra veien og ut over store områder som bør være attraktivt som utsiktspunkt og
turmål.
Aktiv tilrettelegging for at disse områdene kan benyttes og være lett tilgjengelige vil også bidra til å
begrense trafikken lenger inn og inn i selve nasjonalparken.
Markedsmessig er det et stort behov for aktiviteter og opplevelser i områder som er lett tilgjengelige, som
det ikke tar lang tid å komme til og som ikke krever alt for mye av deltakere og utstyr.

Utsiktspunkt
Fra Hjerkinn Hus til Geitberget bør alminnelig motorisert ferdsel tillates til et utsiktspunkt. Utsikten over
Dovrefjell/Fokstumyra kan være ett av flere elementer for å få busser til å stanse på Hjerkinn.

1.3.3 Ringveien gjennom Grøndalen
Ringveien gjennom Grøndalen og bort til Snøheimveien opprettholdes og vedlikeholdes som en sykkelvei,
turvei, ridevei og som en sikkerhet ved skader og ulykker for mennesker og dyr. Det bør være mulig å
kjøre inn med traktor og/eller tilsvarende kjøretøy ved spesielle næringsmessige behov.

Ridning og sykling
Ringveien vil kunne gi et godt tilbud til ruter for ridning og sykling, da veien er opparbeidet til en viss grad.
Dette vil konsentrere trafikken og en hindrer at en slik aktivitet spres utover i området. Potensialet for både
turridning og sykling er stort både i Norge og i Europa ellers.
Norsk Turistutvikling A.S
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1.4 Stoppeffekt
Det må etableres et blikkfang eller et «fyrtårn» som kan stoppe trafikken over fjellet langs E6. Redusert
fart ved avkjøring er også viktig, samt undergang for å knytte sammen serviceområdet sør-øst for E6,
hytteområdet på samme side av E6 og sammenbinding med området rundt Hjerkinn Fjellstue. Det er viktig
med en god visuell profil mot E6 i begge retninger.
Det kan være aktuelt å se tilbake på Skisseprosjekt av 17. desember 1998, hvor arkitektfirmaet HSØ i
Trondheim foreslo et signalbygg på Hjerkinn.

1.5 Informasjon
Det offentlige må tilrettelegge for god informasjon, skilting og kunnskapsformidling til brukere av
nasjonalparken og de øvrige verneområder. Dette er en forutsetning for langsiktig bruk av områdene uten å
forringe naturen.
Det vil også stilles nye krav til næringslivet om bedre og mer målrettet informasjon og de tilbud som finnes
i området.

1.6 Lokal vernemyndighet og koordinering
Næringslivet bør ha lokale vernemyndigheter/nasjonalparkforvaltere å forholde seg til med hensyn til bruk
av nasjonalparken. På Hjerkinn bør det være et betjent naturoppsynskontor hvor både næringslivet og
turister kan søke faglig god informasjon og melde fra om skader, ulovlig oppførsel m.v. Ved en såpass
stor innfartsåre som Hjerkinn bør det også være naturoppsyn som er til stede og er synlig blant publikum,
både for å passe på og ikke minst for å veilede. En kan også tenke seg at den lokale nasjonalparkforvaltning har sin base på Hjerkinn. Dette er bl.a. et ønske fra næringslivet. Det er viktig at nasjonalparkforvaltningen tilføres de nødvendige ressurser, slik at de kan yte publikum en forsvarlig service.
Norsk Turistutvikling A.S
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1.7 Fylkeskommunale infrastrukturmidler
Fylkeskommunale infrastrukturmidler bør stilles til disposisjon for næringslivet i regionen for en avgrenset
periode på inntil 5 år. Næringslivet skal gjennom disse midler oppnå støtte til å gjennomføre tiltak eller
mindre prosjekter som kan sies å være av ikke-økonomisk karakter i den forstand at tiltaket vanskelig kan
oppnå bedriftsøkonomisk lønnsomhet isolert sett.

1.8 Statlig omstillingsfond
Som en kompensasjon for bortfall av Forsvarets virksomhet bør det opprettes et omstillingsfond. Midlene
stilles til disposisjon fra staten og forvaltes enten av en av kommunene i området eller fra et av SNDkontorene.
Fondet skal yte støtte til omstillingstiltak i de kommersielle bedrifter som finnes i regionen når skytefeltet
legges ned. Omstillingsstøtte bør fortrinnsvis gis til produktutvikling og knoppskyting i eksisterende
bedrifter, men bør vurderes for gode nyetableringer som ikke har noen tilknytning til området fra før.
Fondets virkemidler bør også følges opp med faglig veiledning for næringslivet.

1.9 Prøveprosjekter
I og med at det tar mange år før skytefeltet er endelig nedlagt, bør dette gi god anledning for å «prøve ut»
ulike organiseringsmåter, tiltak og måter å løse f.eks. tilgjengelighet på. Det er ingen som kan ha fasitsvar
på ulike løsninger før de er utprøvd, og det bør ikke være noe som tilsier at det haster med å ta avgjørende
og viktige valg for framtida.

Norsk Turistutvikling A.S
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2. Målsettinger og strategier
2.1 Visjon og målsettinger
2.1.1 Visjon
Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark skal oppleves som eksklusiv og skal bidra til å
få flere «ambassadører» for norsk natur og norske nasjonalparker.
Bruk og vern skal fungere sammen for å sikre en bærekraftig utvikling både for natur og
for lokalsamfunn.

Bakgrunn for visjonen er den unike naturen med spesiell og sjelden flora og fauna og mulighetene for å nå
et stort og mangfoldig publikum med kunnskap og inspirasjon. Regionens innbyggere og bedrifter skal
gjennom lokalkunnskap og skolering bidra til å oppfylle visjonen.

2.1.2 Målsettinger
Målsettingen for den framtidige utviklingen på Dovrefjell sett fra et næringsmessig synspunkt:
Nasjonalparken med Hjerkinn som innfallsport skal øke områdets attraktivitet, styrke og videreutvikle
eksisterende næringsliv og gi grobunn for nyetableringer. Nasjonalparken og tilliggende verneområder
skal gi muligheter for å utvikle lønnsomme og attraktive opplevelsesprodukter for både bredde- og
nisjemarked. God produktkvalitet skal være høyt prioritert og tilpasses målgruppenes krav.
Norsk Turistutvikling A.S
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Ved Hjerkinnhus/avkjøringen til Hjerkinn bør det være en attraktiv og aktiv «honningkrukke» for å:
● stoppe trafikk langs E6
● begrense trafikken inn i selve nasjonalparken ved at parken kan oppleves gjennom tekst, bilder,
lyd og film og utsiktspunkter inn mot nasjonalparken
● gi det brede lag av befolkningen inspirasjon til å bruke naturen mer i ferie og fritid
● gi kunnskaper som bidrar til at det blir flere«ambassadører» for natur- og miljøvern
● gi «smakebiter» på aktiviteter og opplevelser
● markedsføre og gi økt trafikk til bedriftene på Dovrefjell og i regionen
● gi informasjon om flere nasjonalparker.
Det skal vektlegges og tilrettelegges spesielt for den oppvoksende generasjon.

2.1.3 Næringslivets målsettinger for egen drift
Etter samtaler med næringslivsaktører i Dovre, Folldal, Oppdal og Lesja, vil en med utgangspunkt i dette
kunne uttrykke at målet for den framtidige utvikling på Dovrefjell bør være;
● å utvikle Dovrefjell som et helårs reisemål med særlig vekt på å tilby aktiviteter/opplevelser med
basis i naturens forutsetninger både sommer og vinter.
● å øke lønnsomheten innen reiselivsnæringen. Dette betyr økt trafikk til bedriftene/tilbudene og
styrking av overrislingen til andre næringer.
● å utvikle større helhet og bredde på produktene, slik at Dovrefjell øker attraktiviteten for flere målgrupper.
● å tilby gode kvalitetsprodukter som tilfredsstiller målgruppenes krav og forventninger.
● å få flere aktører til å ta del i utviklingen av Dovrefjell, som grunneiere, investorer mv.
● å heve/styrke egen kompetanse innen naturbasert reiseliv.
Norsk Turistutvikling A.S
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2.2. Premisser for å oppfylle målsettingene
Dersom strategiene skal ha noen mening, må det settes i verk en del tiltak for å nå målene og for å
gjennomføre strategiene. Mål, strategier og tiltak må være realistiske i forhold til det som er mulig å
utføre både ut fra naturvern, markedsmuligheter og økonomi. Strategi innebærer å gi avkall på noe
for å oppnå noe annet.
Det er viktig å få reiselivsaktører, annet næringsliv og de offentlige myndigheter til å foreta noen
konkrete veivalg om hvordan Dovrefjell/Hjerkinn skal utvikles og brukes, og hvordan man skal utvikle
reiselivet/næringslivet på Dovrefjell.
Strategivalgene blir da spørsmål om å gjøre de beste veivalgene. I praksis er strategiene en «oppskrift» på
hvordan en skal komme fram til vedtatte målsettinger så raskt som mulig. Forankringen og prosessen
rundt strategiene er derfor avgjørende for de resultater som er mulige å oppnå, både kvalitetsmessig og
bedriftsøkonomisk.
Et grunnleggende prinsipp i utviklingsarbeidet må være at en setter markedet i fokus og tar utgangspunkt i
ulike målgruppers behov, samt at all utvikling av aktiviteter og opplevelser skal drives i regulerte former.
Utfordringene for Dovrefjell, som mange andre steder, er å bedre oppslutningen fra bedriftene for en
felles organisering og skape/utvikle en bedre forståelse av å tenke helhet.
Hvordan markedet oppfatter at helheten er til stede, vil på mange måter avgjøre markedsmulighetene og
derved konkurranseevnen.

Norsk Turistutvikling A.S
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2.3. Strategier
Utviklingen av reiseliv og øvrig næringsliv på Dovrefjell må i hovedsak påvirkes gjennom positiv
tilrettelegging og aktiv bruk av virkemidler. Løsningene ligger ofte i et nært og konstruktivt samarbeid
mellom næringslivet og det offentlige. I dette bør det etter NTUs vurdering legges følgende føringer:
● Naturen bør ikke forbrukes dersom en skal tilrettelegge for en langsiktig og bærekraftig utvikling.
Planleggingen må ha både nåværende og framtidige generasjoner i tankene.
Utgangspunktet for en strategi- og handlingsplan er å finne fram til felles mål å arbeide mot. Her vil det
være mange hensyn å ta, som f.eks.;
●
●
●
●
●
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2.3.1. Øke Dovrefjells konkurransekraft
STRATEGI 1:
Øke områdets konkurransekraft gjennom produktutvikling, markedstilpasning og
samarbeid med vernemyndigheter.
Det er etter hvert blitt mange nasjonalparker, slik at konkurransen er absolutt til stede. Det er også til dels
stor og målrettet satsing rundt enkelte nasjonalparker. Dette betyr at;
● området må profileres sterkere,
● Dovrefjell utvikles som en helhetlig destinasjon med Hjerkinn som innfallsport,
● en benytter den unike muligheten som trafikken langs E6 gir til å synliggjøre, profilere, informere
og gi kunnskaper om det som Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark og evt. hva andre
nasjonalparker i Norge kan tilby.
Om et område markedsmessig sett har konkurransekraft, avhenger av en rekke forhold. Nedenfor er det
nevnt noen forhold som er med på å bestemme om Dovrefjell har konkurransekraft. Det er imidlertid
vanskelig å si hvilke forhold som betyr mest eller minst i denne sammenhengen.
● Variasjon i reiselivstilbudet.
● Markedsføringsmateriellets appell og budskap/presentasjon.
● Kvaliteten på anlegg og de mennesker som arbeider i bedriftene.

Norsk Turistutvikling A.S
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●
●
●
●

Om et område har en eller flere spydspisser rent produktmessig.
Områdets lokalisering i forhold til kommunikasjon og trafikkårer.
Hvilke budskap som går igjen i media.
En god organisering og et godt samarbeid i næringen.

Om et område har høy konkurransekraft i noen markeder eller sesonger, trenger området ikke å ha høy
konkurransekraft i andre markeder eller sesonger. Dette vil være avhengig av hvilke områder en skal
konkurrere mot i en gitt situasjon.
Det viktigste for å styrke konkurransekraften er å gjennomføre de strategier og tiltak som er skissert, drive
profilmarkedsføring og målrettet markedsføring mot aktuelle målgrupper. I et langsiktig perspektiv er det
viktigste at produktet samsvarer med budskapet i markedsføringen og at det innfrir de forventninger som
blir skapt. Produktet må være klart til å innfri forventningene før produktet markedsføres.
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2.3.2. Definere og målrette markedsstrategi, produktutvikling og salg
STRATEGI 2:
Skape en helhetlig profil for Dovrefjell og arbeide for en felles markedsstrategi
og satsing mot nye målgrupper.
I hvor stor grad en lykkes med en satsing avhenger av om produktutvikling skjer i samsvar med ulike
målgruppers forventninger og krav, hvordan en klarer å kommunisere budskapet mot målgruppene og ikke
minst nå fram med budskapet.
Suksesskriterier her er å;
● utvikle markedsorienterte og salgbare produkter tilpasset definerte målgrupper i både «breddemarked» og «nisjemarked»
● målrette markedsføringen til definerte målgrupper
● samordne markedsføring og profilering for området for å få større slagkraft i markedet
● skape aktiviteter og opplevelser på flere nivåer når det gjelder tid og innhold. Aktiviteter og opplevelser av kortere varighet er viktig på Dovrefjell mot mye av trafikken på E6 som kun har tid til
kortere stopp, og som en introduksjon og interessevekker (markedsføring) for gjenkjøp/merkjøp.
Aktivitetene og opplevelsene må utvikles innenfor en vedtatt profil.
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2.3.3. Organisering og kvalitetssikring av produktene
STRATEGI 3:
Arbeide for at alle næringsaktører på Dovrefjell skal sertifiseres og virksomhetene
godkjennes.
Det skal utvikles og tas i bruk et system for kvalitetssikring.
Godt organiserte og kvalitetsmessig gode produkter som hele tiden videreutvikles på en markedsorientert
måte, gir grunnlag for langsiktig næringssatsing. På Dovrefjell er det viktig med;
● informasjonskonsepter av høy kvalitet
● god og tilstrekkelig kunnskapsformidling til publikum/brukere for å sikre naturvennlig bruk av
området
● utvikling av mest mulig organiserte aktiviteter og opplevelser
● organisert tilgjengelighet til spesielle områder
● god kompetanse/gode holdninger hos næringsdrivende mht. naturbasert reiseliv
● kvalitetssikring av produktene - produkter, bygninger og installasjoner skal være tilpasset fjellet,
naturen og miljøet
● utvikling av en sertifiseringsordning for å drive organiserte aktiviteter, opplevelser, transport og
annen reiselivsrelatert næring i/omkring nasjonalparken/områder med vernestatus
● en økning av bedriftslederes og ansattes kompetanse gjennom kursing og gjennomføring av
kvalitetssikringsprogram, med stor vekt på å drive i pakt med sårbar natur.
Norsk Turistutvikling A.S
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2.3.4. Soneinndeling
STRATEGI 4:
Arbeide for at Dovrefjell-regionen inndeles i soner, og definere hvilke næringstiltak/
aktiviteter som kan utøves i de forskjellige soner ut fra hensynet til sårbarhet og
vern.
En viktig strategi for reiselivsnæringen vil være å inndele områdene i soner.
Målsettingen med en soneinndeling er å;
●
●
●
●
●

skape gode rammebetingelser for næringslivet
redusere eller hindre brukerkonflikter
styre trafikken og få avtakende trafikk dess mer sårbare områdene er
klargjøre mulighetene, næringsaktørene vil lettere se hvor eventuelle ideer kan realiseres
etablere et godt samarbeid mellom vernemyndigheter og næringsliv.

For å anskueliggjøre dette, har NTU som en modell benyttet en «pyramide» som viser de forskjellige
soneinndelinger. Samtidig symboliserer pyramiden hvor stor andel av markedet som en antar vil oppsøke
de forskjellige soner. Det en kan kalle breddeprodukter som mange vil ha interesse av, lokaliseres til sone
1 og 2, og nisjeprodukter legges både til sone 2 og 3. De produkter som rettes mot de smaleste nisjene i
markedet, legges i sone 3.
Dette vil også passe godt sammen med verneinteressene og hvilket vern som legges inn i de forskjellige
soner. Trafikken vil avta med økende sårbarhet i naturen. På denne måten bør det være mulig å verne
områdene gjennom aktiv bruk og styring av trafikk.
Norsk Turistutvikling A.S
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Det er i pyramiden nedenfor lagt inn en rekke symboler som skal gi et bilde av hvilken type aktivitet en kan
tenke seg i de forskjellige soner. Symbolene gir ikke en uttømmende forklaring på aktiviteten i sonene,
men antall symboler sier noe om aktivitetsnivået.

Sone 3

Sone 2

Sone 1

STOP
Velkomé

Erfaringer i tilknytning til nasjonalparker viser at 70 % av trafikken er fornøyde med å «oppleve» nasjonalparken gjennom et informasjons- og opplevelsessenter, hvor en på kort tid kan oppleve nasjonalparken til
ulike årstider gjennom en «rundreise» ved hjelp av multimedia og moderne presentasjonsmedier. En god
tilrettelegging i sone 1 vil derfor etter vår oppfatning være god vernepolitikk.
En kan anslå at dersom 70 % er fornøyd med de opplevelser de får i sone1, vil fordelingen på sone 2 og
sone 3 være henholdsvis 20 % og 10 %. Videre vil kanalisering av trafikk være et viktig tiltak for å styre
ferdselen til trygge områder i forhold til «blindgjenger-risiko».
Norsk Turistutvikling A.S
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NTU foreslår følgende soneinndeling (forslaget er også markert på kartskisse bakerst i rapporten):

Sone 1:
Denne går langs med hovedferdselsårene over hele Dovrefjell, mot Folldal og mot Oppdal.
Sonen dekker et nærmere spesifisert område på begge sider av hovedårene.
Store deler av sone 1 har ingen vernestatus, men den har noen naturreservater som må
behandles som sone 3.
Det legges vekt på følgende forhold: Kultur, historie, kunnskapsturisme og tradisjonelt
reiseliv.
Sonen er lagt så bred at det meste av trafikkstøyen fra E6 sannsynligvis fanges opp
innenfor sonen.

Sone 2:
Denne dekker de områder som ligger fra sone 1 og innover mot de mer sårbare områdene.
Sone 2 omfatter ikke de mest sårbare områder, og vil være tilgjengelig for ulike typer
aktiviteter.
Deler av sonen vil ha en eller annen vernestatus.
Aktiviteten i sone 2 vil bygge på naturopplevelser, hovedsaklig for «breddemarkedet».
Det vil også være en del nisjeprodukter i sone 2, men da mot spesielle målgrupper/nisjer i
markedet.
Norsk Turistutvikling A.S
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Sone 3:
Sone 3 vil bestå av de mest sårbare områder hvor det finnes relativt strenge restriksjoner
både på ferdsel og bruk, og hvor antall besøkende er relativt lite.
Den aktivitet som finnes i sonen bygger på naturopplevelser for «nisjemarkedet».
Sonen har stort sett status som nasjonalpark.

Sone 4:
Denne sonen skal dekke de områder som det inntil videre ikke bør være ferdsel i på grunn
av Forsvarets virksomhet og faren for blindgjengere.
Opprydningsarbeidet skal foregå over mange år, og området vil gradvis kunne frigis etter
hvert som Forsvaret klarerer området fritt for blindgjengere.
Deler av denne sonen kan i framtida tillegges både sone 2 og 3.
Videre vil sone 4 omfatte områder med viktige/sårbare biotoper som ikke bør belastes med
for stor trafikk.

Kartskisse med soneinndeling er lagt som vedlegg bakerst i rapporten.
De grenser som der er tegnet inn, er å betrakte som et innspill fra NTU. Eventuelle justeringer vil måtte
foretas i samarbeid mellom næringsinteressene, oppdragsgiver og vernemyndighetene i en egen prosess.
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3. Tiltak
I den sterke konkurransesituasjonen som er innenfor deler av reiselivet, må den videre produktutvikling
skje med vekt på;
●
●
●
●

de ressurser som finnes i regionen, som natur, kultur, historie m.v.,
markedsutviklingen,
evne, vilje og lyst hos næringsliv og kommuner,
samarbeid/samhandling mellom vernemyndigheter og næringsliv.

3.1. Generelle tiltak for området
3.1.1. Handlingsplan for å motivere/engasjere bedrifter/næringsliv
Omstilling
Omstilling av eksisterende virksomheter er svært ofte vanskelige prosesser i bedriftene. Noen bedrifter vil
trenge omstilling som bryter vesentlig med den type virksomhet som har vært drevet før, mens andre kun
trenger å gjennomføre mindre tilpasninger. Erfaringer fra andre områder tilsier at omstillingsarbeidet bør
organiseres som et eget omstillingsprosjekt som gjennomføres etter en på forhånd utarbeidet handlings-/
framdriftsplan.
SND har en modell for omstilling av bedrifter som har vært utprøvd på bedrifter i Oppland, og som
sannsynligvis har overføringsverdi til Hjerkinn-regionen.
Norsk Turistutvikling A.S
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En handlingsplan for omstilling i bedriftene må inneholde;
● strategitiltak
● finansiering - hvordan skaffe nødvendige midler?
❍ omstillingsfond?
❍ infrastrukturmidler?
❍ bidrag fra næringslivet?
● organisering av omstillingsarbeidet
● hvilken ekstern fagkompetanse skal benyttes?
● prosjektledelse for omstillingsarbeidet
● hvordan etablere og vedlikeholde nettverk når det gjelder produktutvikling og salg/markedsføring?
● planer og tiltak for å tilføre bedriftene økt kompetanse.

3.1.2 Tiltak rettet mot økt kompetanse i bedriftene
Med skjerpede krav fra markedet, samt større konkurranse, erfares det særlig innen små reiselivsbedrifter
et behov for kompetanseheving for å styrke eksisterende driftsgrunnlag, og om mulig å oppnå en sesongutvidelse. Med andre ord er det snakk om å øke bedriftenes profesjonalitet gjennom å heve eiernes og
ansattes kunnskapsnivå.
Hvilke behov for økt kompetanse de forskjellige har, vil variere. Det bør derfor settes i gang en kursserie i
regionen hvor aktørene melder seg på de kurs som er aktuelle for den enkelte.
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3.1.3. Tiltak for å skape en klarere profil for området
Snøhetta og moskusen er de to profilene som er mest markerte på Dovrefjell og som NTU antar er mest
kjent i markedet, og disse bør benyttes som «symboler» og «bilder» i profilering og markedsføring av
området.
De viktigste profilene som satsingsområdene bør bygge opp under:
Dovrefjell - et eksklusivt produkt tilgjengelig for de fleste
●
●
●
●
●
●

Høyeste punkt på E6 mellom Roma og Nordkapp
Dovrefjell- selve nasjonalfjellet - hellig fjell - Snøhetta (symbolverdier)
Fauna - moskus, villrein, jerv, fjellrev, kongeørn
Fjellflora
Nasjonalparken
Landskapet.

Det historiske og kulturelle Dovrefjell
● Pilegrimsleden og Gamle kongeveg
● Eysteinkyrkja
● Fangst
● Gruvedrift
● Sagn - eventyr - myter - tilblivelsen av Dovrefjell
● Forsvarets virksomhet i skytefeltet.

Produktene finnes i naturen, men ikke alle de reisende har tid til å komme ut i naturen. Det må også være
mulig å kunne ta en kort «reise» i Dovrefjell/nasjonalparkområdet i et informasjons-/opplevelsessenter,
som er et «mottaksapparat» fra E6 på Hjerkinn.
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3.1.4. Innføring av en autorisasjon og sertifiseringsordning
Alle virksomheter som skal drive med aktiviteter, opplevelser, guidede turer, transport m.v., bør oppfylle
visse krav for å kunne drive sin næringsvirksomhet på Dovrefjell. Dette gjelder ikke bare i nasjonalparken,
men også i randsonene til nasjonalparken. Det bør lages et sett av kriterier som må oppfylles for å kunne
bli autorisert til å drive næringsvirksomhet på Dovrefjell.
I tillegg til at virksomheten får autorisasjon til å drive sin virksomhet i området, bør alle ansatte som skal
arbeide med transport, guiding, turer, aktiviteter m.v., dvs. alle som har med seg mennesker ute i naturen på
kommersiell basis, gjennomføre et kurs som fører fram til en sertifiseringsordning. Alle som er sertifisert,
får et merke som synliggjør at han/hun er kvalifisert for oppgaven. Dette gir trygghet for at informasjon
og kunnskaper som gis er korrekt og er viktig for å innarbeide en seriøs profil. Videre er det identitetsbyggende for alle som gjennomfører en slik ordning.
Dovrefjellrådet vil være en naturlig premissgiver for autorisasjon og sertifisering, men kan gjennomføres
av andre virksomheter ut fra de premisser som gis. Kriterier og premisser må være konkrete og
gjennomførbare i praksis. Næringslivet bør tas med på råd i arbeidet med kriterier for autorisasjon og
sertifisering.

3.1.5. Innføring av et kvalitetssikringssystem
Kvalitetssikring av produkter
Målsettingen er å sikre jevn og god kvalitet i bedriftene sett med gjestenes øyne, samt oppfylle Lov om
internkontroll. En nasjonalpark vil ha et kvalitetsstempel i folks bevissthet, og forventningene om kvalitet
vil også være rettet mot virksomheter som både opererer i nasjonalparken og i randsonene. Det er spesielt
viktig å innfri de forventninger som de besøkende vil ha til kvalitet på produktene.
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Økt konkurranse krever at bedriftene holder en jevn og god kvalitet over tid, og en kvalitet som stemmer
overens med det som er budskapet i salg og markedsføringsmateriell. I tillegg til de krav som stilles fra
markedet, er også bedriftene pålagt en rekke krav gjennom lover og forskrifter. Fra myndighetenes side
har kravene til bedriftene blitt betydelig skjerpet i de senere år - både ved en utvidelse av eksisterende
forskrifter og innføring av nye, bl.a. «Lov om pakkereiser» og «Lov om internkontroll».

Kvalitetssikring er å lage prosedyrer som kontrollerer at en holder det kvalitetsnivå
en har vedtatt å ha til enhver tid og som er signalisert til kundene på forhånd.
Det bør settes i gang et kurs i kvalitetssikring hvor en tar sikte på å gi bedriftsledere/-eiere grunnleggende
kunnskaper, samt at en innfører kvalitetssikring i den enkelte bedrift. Erfaringer tilsier at det er i arbeidet
med å innføre kvalitetsrutiner i egen virksomhet at bedriftene trenger impulser utenfra.
Det må legges spesielt vekt på den kunnskap og informasjon som ansatte formidler til besøkende med
hensyn til lokale kunnskaper og spesielt om nasjonalparken, hensyn som bør tas når en ferdes i naturen
m.v.
Arbeidsoppgaver:
● Kurs i kvalitet og kvalitetssikring, samt gjennomgang av driftsrutiner.
● Bistand for å innføre kvalitetssystemer i egen virksomhet eller grupper av like bedrifter.
Veiledning av enkeltbedrifter for å finne ut hva den enkelte bedrift har behov for for å opprettholde
en jevn og god kvalitet og påvise hva som må til for å oppfylle Lov om internkontroll.
● Opplegg/rutiner for oppfølging i bedriftene over tid.
● Kurs for ansatte i lokalkunnskap og kunnskaper om natur, flora, fauna m.v. som kvalifiserer for å
gi informasjon, og som gir den enkelte et bevis i form av et merke som signaliserer at en kvalifisert
til å informere og enklere guiding.
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Erfaringer viser at bedriftene har behov både for en teoretisk skolering i emnet «kvalitet» og en hjelpende
hånd i den praktiske innføring i egen virksomhet. I tillegg trengs det en oppfølging for å kontrollere om
de oppsatte rutinene fungerer i praksis i forhold til de krav som gjelder.

3.1.6. Tiltak for å skape en samlet markedsstrategi
Det er viktig å få utviklet en visuell profil for Dovrefjell som omfatter;
● felles logo for reisemålet
● skiltplan for Dovrefjell/Hjerkinn-området
● byggestil.
Det å kunne enes om en felles markedsstrategi for Dovrefjell, vil være helt avgjørende for om en
lykkes i den videre satsingen. Denne strategien må bygge på noen hovedprofiler som enkeltbedrifter
kan stille seg bak og benytte.
Det vil være mulig å samordne og målrette markedsføringen ved å samarbeide om markedsføringsverktøy
og distribusjon, ved;
● å profilere satsingsområder
● felles markedsføring mot utvalgte markeder og målgrupper
● tematisering av markedsføringen basert på profiler og satsingsområder, for dermed å foreta valg
av naturlige samarbeidspartnere på ulike temaer.
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3.1.7. Fokusering på intern markedsføring - synliggjøre profilen både i ord og gjerninger
For at Dovrefjells profil skal være «synlig og merkbar», er en avhengig av at bedriftseiere, servicemedarbeidere, hytteeiere og besøkende til Dovrefjell kan identifisere seg med profilen. Profilen og
profileringen avhenger av at menneskene som er på Dovrefjell identifiserer seg med «Dovrefjell-profilen».
Spesielt alle som har sitt virke på Dovrefjell må identifisere seg med profilen og utføre arbeidet ut fra det.

3.1.8. Organisering av reiselivet
Organisering av reiselivet er et stadig tilbakevendende tema i mange regioner i landet. En av årsakene til
dette er at en i for stor grad forsøker å velge en standardmodell uten at det tas tilstrekkelig hensyn til de
lokale forhold.
Det vil i dette tilfelle ikke være nødvendig med noen ny organisasjon, men mer et koordinerende organ for
å samordne markedsføringstiltak mellom alle virksomheter som;
● «tilhører» Dovrefjell
● vil ha innfallsport til nasjonalparken via Dovrefjell,
● ønsker å profilere seg mot Dovrefjell
● har nytte av nasjonalparken og de installasjoner som blir på Hjerkinn.
Det vil være naturlig å legge et slikt koordinerende organ til senteret på Hjerkinn.
Her må det bygges allianser mellom virksomheter i markedsarbeidet ut fra profil/tema og målgruppesatsing. Selv om det er forskjellige samarbeidspartnere, kan det koordineres fra ett ledd.
En må konsentrere markedsføringen om salgsrettede tiltak som gjør det enkelt for potensielle kunder å
bestille pakkeløsninger tilpasset ulike målgrupper. Profilmarkedsføring må også være et prioritert område.
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Arbeidsoppgaver:
●
●
●
●

Markedsføring og salg.
Ivareta det offentliges vertskapsrolle med informasjonsformidling til besøkende.
Internmarkedsføring.
Salg og booking - denne delen bør kunne finansiere seg selv på sikt.

Både produkt- og markedsaktiviteter må koordineres/samordnes med Dovre Næringsforening og øvrige
reiselivsorganisasjoner i regionen.

3.1.9. Tiltak for å rekruttere investorer i utviklingen av Dovrefjellområdet
Dovrefjell har - etter NTUs vurdering - behov for investorer utenfra i tillegg til aktører som allerede er på
Dovrefjell. Dette for å kunne videreutvikle Dovrefjell til et bedre ferie- og fritidsprodukt for lokalbefolkning, hytteeiere og turister, samt et inspirerende produkt for næringslivet. Det beste er om lokalt
næringsliv og lokale privatpersoner ønsker å investere på Dovrefjell. I den sammenheng er det viktig å;
● skape trygghet ved kapitalplassering
- det er liten sannsynlighet for at du taper kapitalen om du investerer på Dovrefjell
● beholde kapitalen i distriktet
● engasjere lokalt næringsliv og innbyggere i kommunene Lesja, Dovre, Oppdal og Folldal til å ta del
i utviklingen av Dovrefjell

kr.

● etablere utviklingsselskaper på Hjerkinn hvor lokal kapital inviteres til å delta.
For å få et «løft» innenfor en rimelig tidsramme, kan eksterne investorer bidra både med kapital og
kompetanse. Imidlertid er det viktig å finne investorer som representerer langsiktighet i sine engasjementer.
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For å ivareta/sikre langsiktighet i utviklingen av bygningsmassen på Hjerkinn, bør Dovre kommune i
samarbeid med de øvrige kommuner/næringslivet vurdere etableringen av et utviklingsselskap som;
●
●
●

tar hånd om bygningsmassen og gjennomfører utviklingsprosesser/etablerer samarbeid med
utdannings-/forskningsinstitusjoner,
etablerer samarbeid med investorer,
prosjektgjennomføring.

3.1.10. Pilotprosjekt - overvåkning av sårbare dyrearter for å unngå konflikter med
turisme
Slik vi har oppfattet vernemyndighetene, vil hensynet til villrein være viktig i forvaltningen av nasjonalparken. For å unngå konflikter i forhold til truede/sårbare dyrearter, bør mulighetene vurderes for å
etablere et pilotprosjekt hvor en fraråder ferdsel i de områder hvor sårbare dyrearter til enhver tid befinner
seg. Det vil være naturlig at det foreslåtte informasjonssenter gir publikum/guider informasjon om dette.
Dette kan bidra til å øke områdets attraksjonsverdi.
I tillegg til å være kompetansebyggende, kan et slikt «overvåkningsprosjekt» også representere kompetanse
som har overføringsverdi til andre områder.
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3.2. Tilgjengelighet
3.2.1 Snøheimveien
NTUs forslag til tiltak:
Veien stenges med bom ved Hjerkinn, og det kan kjøres fram til nasjonalparkgrensa med;
● minibusser/busser som går til faste tider for alle individuelle besøkende, tilpasset sesong/trafikkmengde
● reiselivsbedriftenes egne biler/busser etter eget løyve for transport av gjester, varer og utstyr
● turbusser med godkjent guide
● wiesel på vinteren.
All kjøring foregår i organiserte former, enten ved løyver eller ved at det er med guide f.eks. på turbusser.
I stedet for brøyting av veien på vinterstid - spesielt mot påsken, bør bruk av wiesel være et godt alternativ
både for turskigåere, brøytemannskap/brøyteberedskap og dyrelivet, samtidig som dette vil være et
opplevelsesprodukt i seg selv.
Forutsetninger for organisering av transport av individuelle besøkende med minibusser/busser er god
organisering og et klart utgangspunkt med god kapasitet på parkering av biler. Det må også være en
telefon som sikkerhet ved nasjonalparkgrensa, med telefonnummer til transportselskap, bedriftene m.v., i
tilfeller hvor noen må ha transporthjelp fram til Hjerkinn.

Fordeler med en slik løsning:
● Nasjonalparken oppfattes som mer eksklusiv når den ikke er fritt tilgjengelig med egne biler.
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● Det blir kontroll med trafikken langs veien, og det blir ikke parkerte biler og stopp langs veien eller
mange mennesker på denne strekningen - med tanke på villrein.
● Det blir langt færre kjøretøyer som frekventerer veien.
● Det kreves mindre parkeringsarealer ved nasjonalparkgrensa - kun en snuplass tilstrekkelig for
busser, samt noe parkering for reiselivsbedriftenes biler/minibusser og turbusser.
● Det blir lettere å drive organiserte turer fra Hjerkinn, og gir større inntektspotensial.
● Dess flere biler som står parkert på Hjerkinn, dess flere stopper og oppsøker senteret med
informasjon og aktiviteter/opplevelser - «trafikk avler trafikk».
● Det gir muligheter for å informere og guide alle som skal inn i nasjonalparken om de muligheter
som finnes og ikke minst gi informasjon om hva de ikke bør gjøre når de oppholder seg i nasjonalparken.
● Det vil redusere brukerkonflikter i forhold til turgåere/syklister/hester langs veiene, samt redusere
støvproblematikken.
Ulemper med en slik løsning:
● Lokalbefolkningen vil reagere når de ikke lenger kan kjøre egne biler inn slik de alltid har gjort.
● Det kan redusere tilgjengeligheten for eldre og handikappede.

Forutsetninger for at en slik løsning skal fungere:
● Det krever god organisering, tilrettelegging og informasjon, og tilbudet må være markedstilpasset
når det gjelder tidspunkter og intervaller for transport og ikke minst service.
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● Alle som transporterer besøkende inn i nasjonalparken må skoleres og ha de nødvendige
kunnskaper for å være en veileder og guide, og de må ha den rette serviceinnstillingen.
● Jegere kan kjøre inn slik som de gjør pr. idag - et oblat for rett til å kjøre inn kan følge med
jaktkortet.
● De som har beitedyr i området, får dispensasjon til å bruke motoriserte kjøretøy på veien inn mot
Snøheim i næringssammenheng.

Stenging av veien ved Hjerkinn
Stenging av veien eller at det blir for langt å gå fra parkeringsplass til Snøheim og videre mot Snøhetta, vil
føre til at deler av markedsgrunnlaget blir borte, og attraksjonskraften til området vil reduseres kraftig. En
kan ikke bruke Snøhetta i markedsføring/profilering dersom det produktet kun er tilgjengelig for noen få.
Dette hensynet er i NTUs forslag rimelig godt ivaretatt.
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Prøveordning
Det bør settes i gang et prøveprosjekt som går over 5 år for å teste om organisert transport som beskrevet
ovenfor vil fungere på en god måte. Prøveprosjektet evalueres etter 5 år.
Suksesskriterier for at regulert ferdsel med minibusser skal lykkes:
● god organisering
● markedsorientering til enhver tid
● pålitelighet med hensyn til tider
● fleksibilitet
● god service og informasjon til passasjerer
● autorisering av selskap og sertifisering av sjåfører
● god plass for sekker
● muligheter for å ta med sykkel
● telefon til transportselskap ved nasjonalparkgrensa
● tilstrekkelig markedsføring av tilbudet
● fornuftig billettpris
● god informasjon om tider og at transport kan stoppes ved reintrekk m.v.
Organisering av transport drives gjennom informasjons- og opplevelsessenteret eller leies inn gjennom
senteret. Minibussen kan drive ulike type leiekjøring, eksempelvis;
●
●
●
●
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ved befaringer på kurs, seminarer m.v..
transfer mellom Dovrefjell og jernbanestasjon på Dombås
guidede turer
bestillingsturer fra reiselivsbedrifter.
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3.3. Næringsutvikling i sone 1
Sone 1 er randsona til nasjonalparken og verneområdene. Som nevnt i kap. 3.2. bør sone 1 fungere både
for å stoppe mest mulig trafikk fra E6 for å gi informasjon, kunnskaper, og som en attraktiv sone for
opplevelser av nasjonalparken for å begrense trafikken inn mot selve nasjonalparken. Erfaringer viser at
70 % av de som kommer til en nasjonalpark, stanser fordi det er etablert en eller annen form for «honningkrukke» der. Dette kan være et nasjonalparksenter, opplevelsesparker eller f.eks. en sterk profilering av
stedet knyttet til festivaler, historiske/kulturelle hendelser, natur, stedets aktivitets- og opplevelsestilbud m.v.

Sone 1:

Kultur, historie, kunnskapsturisme og tradisjonelt reiseliv

Sone 1 vil være de områder som ikke omfattes av vern, og ligger i aksen Fokstua-Kongsvold og mot
Folldal.
Det å stoppe trafikken og tilrettelegge for at store deler av markedet skal få en opplevelse av nasjonalparken, har som formål å;
● være regionens mottaksapparat i forhold til E6-trafikken over Dovrefjell,
● profilere Dovrefjell og omkringliggende områder,
● begrense den uorganiserte trafikken inn til nasjonalparken, da store deler av markedet er fornøyd
med den opplevelsen de får i sone 1,
● tilrettelegge for aktiviteter av kortere varighet både som en opplevelse i seg selv, men også som et
introduksjonstilbud av de aktiviteter og opplevelser som området for øvrig gir,
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● markedsføre tilbudene overfor et marked som allerede er på Dovrefjell, og som kan føre til at
oppholdet forlenges eller at de oppsøker produktene en annen gang,
● gi tilstrekkelig informasjon og kunnskap om natur, flora, fauna m.v. i nasjonalparken og i de ulike
verneområder slik at de nødvendige hensyn blir tatt ved ferdsel i naturen,
● gi barn og unge et forhold til nasjonalparker og verneområder på et tidlig stadium ved pedagogisk
tilrettelagt informasjon og gjennom lek og aktiviteter.
I sone 1 skal det tillates;
● motorisert ferdsel langs fjellveiene,
● utbygging av infrastruktur og oppføring av bygninger,
● det meste av kommersiell karakter, men innenfor vedtatte satsingsområder og retningslinjer.
I all utbygging og inngrep for øvrig må det legges vekt på og tas hensyn til;
● det estetiske
● natur og miljø.
Området må ha et senter/sentrum på Hjerkinn som stopper og tar imot trafikken, og som fungerer som en
«honningkrukke». Her må hovedfunksjonen være å gi informasjon, kunnskaper, opplevelser, introduksjon
av aktiviteter og opplevelser og ha «kassaapparat-funksjoner». Det skal også fungere som «porten» til
nasjonalparken, hvor også transport har sitt utgangspunkt.
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3.3.1 Et senter for informasjon, kunnskapsformidling, opplevelser og inspirasjon
Det må bygges et senter for informasjon, kunnskaper, aktiviteter og opplevelser. Informasjons- og
kunnskapsformidlingen må gjøres mest mulig «levende» ved bruk av bilder, lyd, film og lysbilder, og
aktiviserende ved bruk av konkurranser, oppdagelsesferder og aktiviteter. Opplevelsen som de besøkende
(både barn, ungdom og voksne) skal sitte igjen med etter å ha besøkt stedet, er at de har;
●
●
●
●

lært noe og fått inspirasjon til å lære mer
fått en opplevelse av at de har vært ute i naturen og opplevd naturen
fått inspirasjon til å bruke naturen mer i ferie og fritid
blitt mer opptatt av å verne om naturen, og ha forståelse for og respektere gjeldende regler.

Informasjon og kunnskapsformidling kan bygges opp rundt temaer som;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Nasjonalparken
Naturreservater og Landskapsvernområder
Flora
Fauna
Klimaforskning
Meteorologi
Geologi
Permafrost
Historie og kultur
Forsvarets virksomhet som har vært drevet på Hjerkinn
Gruvedriften, evt. kulturtilbud som kan utvikles
Gruvene - deler benyttes i opplevelses-/arrangementsammenheng
Evt. realisering av et pilegrimssenter.
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Informasjon og kunnskapsformidling om alle naturlige temaer bør være i senteret, men mer utdypende
informasjon bør konsentreres i områdene der ressursene er;
● ornitologi, meteorologi m.v. i området Fokstua
● botanikk ved Kongsvold.
For å utvikle kjerneområdet og spesielt sentrumsområdet, bør landskapsarkitekter/arkitekter engasjeres for
å få en helhetlig plan og utforming som kommuniserer den valgte profilen på en god måte.

Nasjonalparksenter
Målet må være at en del av «senteret» også blir et nasjonalparksenter og oppfyller de krav som stilles for å
bli autorisert. For å bli autorisert som nasjonalparksenter må senteret oppfylle et sett av kriterier som
gjelder innhold og aktivitet, profil, lokalisering, finansiering av drift, mål og målgruppe, kompetanse og
service.
St. meld. nr. 62 (1991-92) framhever informasjon om nasjonalparker som et viktig satsingsområde:
«Informasjon og holdningsskapende arbeid er en viktig del av naturforvaltningens
arbeidsområde og representerer en stor utfordring i arbeidet med forvaltning av
nasjonalparker. Departementet går inn for økt satsing på dette området....» og «......en
bør ta sikte på å dekke opp alle de viktigste nasjonalparkene enten med egne sentra eller
gjennom regionale sentra der det gis informasjon om flere nasjonalparker»
Hjerkinn bør etter NTUs vurdering være den beste lokalisering for et slikt senter dersom målsettingen er å
drive informasjon og holdningsskapende arbeid.
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Det er svært mange gode grunner for en lokalisering av nasjonalparksenter på Dovrefjell dersom
informasjon og holdningsskapende arbeid er et viktig satsingsområde:
● Hjerkinn er et trafikkmessig knutepunkt mellom øst, vest, nord og sør.
● E6 har stor trafikk gjennom store deler av året.
● Trafikken langs E6 representerer mange målgrupper og ikke minst det brede lag av befolkningen unge og gamle, nordmenn og utlendinger med mange ulike holdninger og interesser. Det er et
poeng å kunne treffe mange ulike målgrupper, og spesielt de som i utgangspunktet ikke har helt
spesielle interesser innenfor natur og naturvern for å øke forståelsen for naturvern og drive
holdningsskapende arbeid hos det brede lag av befolkningen. Sentra utenom store trafikkårer
oppsøkes ofte av mennesker med spesiell interesse for natur og naturvern og som kanskje har
tilstrekkelig med kunnskaper fra før. Men en treffer ikke de som har behov for mer kunnskaper og
som bør bearbeides med holdningsskapende informasjon og kunnskaper.
● Dovrefjell representerer spesielle kvaliteter i nasjonal sammenheng med hensyn til natur, flora,
fauna, historie, kultur mv.
● Selv om det er et nasjonalparksenter i Folldal som dekker Rondane og Dovrefjell nasjonalparker,
har dette senteret liten betydning for alle som kommer sør- eller nordfra - og som vil representere
store deler av trafikken inn til nasjonalparken. Selv om det i regionene allerede er utviklet flere
tilbud på dette området, så bør iNARDO være en aktør i utviklingen av et tyngre nasjonalparksenter
på Hjerkinn.
Miljøverndepartementet går inn for en økt satsing på dette området, og Hjerkinn vil etter NTUs vurdering
være et godt lokaliseringsalternativ for å kunne drive informasjons- og holdningsskapende arbeid overfor
det brede lag av befolkningen. Ved en målrettet satsing vil en også her kunne treffe barn og ungdom som
bør være en prioritert målgruppe med tanke på framtida.
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Nedenfor er det en skisse som ble laget i 1998, og som viser en god lokalisering av et slikt senter som
«blikkfang» mot E6.

Kilde: HSØ Arkitektkontor A/L, Trondheim: Oppdrag for prosjektgruppe for Hjerkinn - skisseprosjekt 17.12.98.

En god lokalisering av et senter som fungerer som et mottaksapparat, formidlingsenhet, «kassaapparat» og
markedsføring av det Dovrefjell og regionen har å tilby. I tillegg til lokalisering av senter, viser skissen et
gangveisystem som er nødvendig for å forbinde områdene på hver side av E6. Nærheten til eksisterende
bygninger på skytefeltadministrasjonen er også en styrke for den videre utvikling av området.
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Opplevelser
Eksempler på opplevelser som kan gis er;
● Tredimensjonal film som gir opplevelse av;
❍ hvordan det er å gå opp på Snøhetta og utsikten fra Snøhetta
❍ å være med på moskus-safari
❍ å være med på fugle-safari
❍ klatretur til Vest-toppen
❍ å være i nasjonalparken.
❍ villreinflokkene
● Film/lysbilder om værfenomener, skysystemer, klimaforskning m.v.
● Film/lysbilder om moskus
● Film/lysbilder om villrein
● Utdrag fra Peer Gynt om Dovregubben.

Kunnskapsformidling og informasjon for barn
Dovrefjell bør profileres på å ta informasjon og kunnskap tilpasset barn og ungdom på alvor. Alt for mye
av den informasjon og kunnskapsformidling som finnes på dette området i dag kan være både kjedelig og
for teknisk/avansert for å fenge denne målgruppen. Det bør være et prioritert område å lære barn og
ungdom mer om naturen, inspirere til et aktivt friluftsliv og øke forståelsen for å verne om naturen. På
denne måten kan en legge til rette for at framtidige generasjoner vil bruke naturen uten at den forbrukes, og
en vil skaffe seg flere «ambassadører» for å ta vare på natur og miljø.
En ting er å verne områder for framtidige generasjoner, men vi har også et ansvar for å lære oppvoksende
generasjoner å sette pris på disse områdene og å ta vare på dem. Svært mange av de som vokser opp idag
har lite forhold til natur og naturbruk. Dersom barn og ungdom lærer seg å sette pris på natur og utvikle
ferdigheter i friluftsliv, vil de også bli opptatt av å ta vare på naturen. Nasjonalparker og vernede områder
vil da ha betydning.
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Moskus-figurer
For å inspirere, må en gjerne gå veien om lek og morsom framlegging av informasjon og kunnskaper. Et
eksempel som kan bidra til dette er å utvikle en hann- og en hunn-moskus eller som en hel familie som
tegnefigurer for barn og ungdom. Dette vil også bidra til en sterkere profilering av Dovrefjell.
«Moskusene» kan benyttes;
●
●
●
●
●
●

i informasjonsmateriell, skilting og pedagogisk materiell tilpasset barn og ungdom
som maskoter
som suvenirer
i bøker - fortellinger, eventyr m.v.
i animasjoner
i tegnefilmer m.v.

Kassaapparat-funksjoner
Et informasjonssenter må i størst mulig grad være uavhengig av offentlig støtte til drift. Dette betyr at det i
slike sentra må være kassaapparat-funksjoner som gir inntekter til driften. Disse kan være;
● Transport inn til nasjonalparken.
● Guiding.
● Aktiviteter og opplevelser som formidles fra - og har tilknytning til - senteret.
● Litteratur om natur, flora, fauna, meteorologi, naturgeografi m.v. i form av håndbøker, pocketutgaver
m.v. som er beregnet på allmenn interesse og som er enkle å ta med.
● Bilder og plakater med motiver fra naturen, sagn og eventyr.
● Tredimensjonalt kart/tegning som viser veien fra Roma til Nordkapp med Dovrefjell som høyeste
punkt.
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●
●
●
●
●
●
●
●

Turutstyr av mindre format som er «kjekt å ha» når en er ute i naturen.
Suvenirer og brukskunst fra regionen.
Moskus-suvenirer.
Litteratur, effekter, maskoter m.v. rundt tegneseriefigurer av moskus.
Kart og turbeskrivelser (pakker) på tilrettelagte stier.
Suvenirer med Dovregubben som tema.
Reinskinn.
Utleie av sykler og evt. annet utstyr.

Her er det kreativiteten som må råde for å utvikle gode og salgbare produkter.

Servering
Kafé med servering av drikke, kaker og småretter med lokal tilknytning og lokale råvarer. Lunsjpakker
med mat, drikke og frukt tilpasset både barn og voksne kan selges, som de kan ta med på tur eller ut på
aktiviteter, utflukter m.v.
Satses det på middagsservering, bør et av serveringstedene på Dovrefjell drive dette, eller at det blir drift i et
felles selskap mellom drivere av serveringssteder på Dovrefjell.
En annen løsning kan være at dagens menyer fra hvert enkelt serveringssted settes opp i ryddige former på
senteret med bilder fra de ulike serveringstedene og karthenvisninger.
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3.3.2 Kunnskapsformidling/utdanning
Kompetanseheving bør være et satsingsområde, og bl.a. disse temaer bør være naturlige i en slik sammenheng:
● tilbakeføring av skytefelt til sivile formål
● revegetering av ødelagt landskap
● nasjonalpark og forvaltning
● forvaltning og bruk av nasjonalparker og verneområder
● naturvern
● holdningsskapende arbeid for naturvern
● klimaforskning og permafrost
● botanikk, ornitologi og flora og fauna generelt med tilknytning til høyfjellsnatur.
Et slikt kompetansesenter bør også bidra til at informasjon og kunnskaper kommer ut til det brede lag av
befolkningen på en pedagogisk og lettfattelig måte. Som nevnt under informasjon og kunnskapsformidling bør det være et prioritert område å lære og inspirere barn og ungdom til både å bruke og ta vare
på naturen.
Hjerkinnhus
Hjerkinnhus bør være basen for forskning, kompetanse og utdanning for kompetanseformidling, veiledning, guiding og aktiviteter i og i tilknytning til nasjonalparken.
Bygningene i skytefeltadministrasjonen vil med mindre ombygginger egne seg både til skole/kurssenter og
en kompetansebase for forskning, utdanning, kurs, seminarer m.v. Hjerkinnhus vil - sammen med et nytt
opplevelsessenter - bli et sentrumsområde.

Norsk Turistutvikling A.S

Delrapport 2 Strategiprosess for Dovrefjell

44
Det kan også etableres en høyfjellsskole som kan benyttes av kortere eller lengre perioder av forskere,
forvaltere, studenter m.v. En utvikling på dette området betinger at man etablerer samarbeid med aktuelle/
relevante utdannings-/forskningsmiljøer.
Tilbakeføring av skytefeltet til nasjonalpark/vernet område er også et fagtema hvor det ligger forretningsmessige muligheter for fag-/studieturer til området fra et globalt marked.
På denne måten vil sentrumsområdet være et mottaksområde for store deler av trafikken til Dovrefjell og
nasjonalparken, og vil fange opp de som kjører E6 over Dovrefjell og som kommer fra Folldal. Som et
miljøvennlig transportmiddel bør en også arbeide for at NSB åpner opp for togstopp på Hjerkinn.
Ved oppføring av nye bygninger i kjerneområdet, bør det så langt som råd er være en enhetlig stil på
bygninger som bør være med å profilere Dovrefjell.

3.3.3 Aktiviteter og opplevelser
I sone 1 bør aktiviteter og opplevelser være av kortere varighet og stille små krav til utøvelse og utstyr, for å
kunne nå det brede lag av befolkningen og ikke minst de veifarende på E6 som er på rundreise eller
gjennomreise. Selv om aktivitetene blir kortvarige og «overflatiske», må en se på dette som markedsføring
for gjenkjøp og som en introduksjon av aktiviteter som kan inspirere til å gå mer inn i aktivitetene på et
senere tidspunkt.
Firmaer som har aktiviteter og opplevelser i sitt produktspekter, bør ha en base i sentrumsområdet på
Hjerkinn, for å få et bredt spekter av tilbud som beskrevet ovenfor. Dette vil være god markedsføring av
aktivitetene overfor markedet som ferdes langs E6 og vil bidra til å bygge opp et større marked for
aktivitetsleverandører på litt lengre sikt.
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Aktiviteter som kan være aktuelle, er:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ridning og turer med hest og kjerre/slede
Hundespannkjøring/hund og vogn
Utendørs «natursenter» for barn med opplæring, opplevelser og aktiviteter
Forslag til kortere sykkelturer (sykler må kunne leies)
Guidede turer av kortere varighet med temaer som flora, fauna m.v.
Guidede turer til nasjonalparken, til turmål for å se Snøhetta i kikkert mv.
Tur til lavvo, jordgamme, m.v., hvor et enkelt lite måltid kan inntas
Safari
Natursti
Fuglekikkertårn ved Fokstumyra
Kultursti langs gamle seteranlegg, fangstanlegg, fra gruvetida
Guidede turer langs pilegrimsleden, til Eysteinkirka
Arrangementer med utgangspunkt i historiene «Enig og tro til Dovre faller», Dovregubben m.v.
Konserter/kulturarrangementer i fjellhallen etter gruvedriften
Gjøre noe ut av at det er høyeste punkt på E6 mellom Roma og Nordkapp.

Aktivitetene må foregå til fastsatt tidspunkt, og påmelding skjer fortløpende.
For at dette skal fungere, bør det bygges opp en base hvor aktivitetsleverandørene har plass for utstyr, dyr
m.v.
Det er flere næringsdrivende som driver med hest og som har aktiviteter med hest som en del av produktspekteret. Det er viktig at disse synliggjør produktene i et sentrumsområde på Hjerkinn både for markedsføringen sin del og som en miljøskaper. Det kan derfor opprettes en base hvor de som driver med hest kan
leie plasser når aktiviteter skal skje i dette området og hvor det kan drives litt barneridning m.v.
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På den annen side er det viktig at hesten er en del av «bildet» i sentrumsområdet. Hester på beite nær
sentrum og kjøring med hest og slede/vogn er noen tiltak for å gjøre hesten til en miljøskaper.

3.3.4 Overnatting og servering
I sone 1 gjelder vanlige regler for etablering av overnatting og servering. Men i planprosessen bør det
legges stor vekt på reguleringsplanbestemmelser, slik at påbygg, nybygg m.v. blir best mulig stedstilpasset
og gir et helhetlig visuelt inntrykk.
Like viktig er det at tilbudene både bygningsmessig og innholdsmessig er slik de fleste vil forvente å finne
på fjellet. I tilknytning til nasjonalpark som assosieres med opprinnelighet og ekthet, må også tilbudene i
randsona stå for de samme kvaliteter.
I sone 1 vil det være aktuelt med;
●
●
●
●

kommersiell overnatting i fjellstuer, hytter, leiligheter, caravan m.v.
private hytter
tradisjonell servering.
et avsatt område for en villmarkscamp hvor lavvo/telt står oppsatt for utleie, eller hvor en kan sette
opp sitt eget telt.

I utviklingen av evt. ny infrastruktur er det viktig å legge kommersielle kriterier til grunn. NTUs erfaring
er at det i mange sammenhenger er mulig å finne gode produktløsninger uten at det nødvendigvis
investeres mye. Enkle og kreative løsninger kan ofte inneha god kvalitet og gi særegne opplevelser for
publikum.
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3.4. Næringsutvikling i sone 2
Naturopplevelser for «breddemarkedet»
Sone 2 består av de områder som ikke omfattes av nasjonalparken. Sone 2 bør ha som formål å gi naturopplevelser til det brede lag av befolkningen, dvs. breddeprodukter på flere nivåer både når det gjelder krav
til utøver og varighet på aktiviteter.
Her bør det være aktiviteter og opplevelser som kan gjennomføres uten noe særlig krav til utøvere og som
ikke trenger planlegging eller forberedelser fra gjestenes side. Men det kan også være en del aktiviteter
som krever forberedelser og forhåndsplanlegging fra gjestenes side.
Dette betinger at en del aktiviteter foregår til bestemte tider og at det ikke er påmelding lang tid på forhånd.
Det betinger også at for aktiviteter som krever utstyr eller bekledning, må dette kunne leies.
I sone 2 bør det tillates;
● privatkjøring på enkelte veier/strekninger
● regulert motorisert ferdsel for næringslivet langs veiene for gjester, varekjøring og som sikkerhet
ved uforutsette hendelser
● persontransport med buss og hest og kjerre på sommeren
● persontransport med wiesel og hundespann på vinteren
● varetransport med snøscooter
● baser for organiserte aktiviteter og opplevelser
● organiserte opplegg og turer med ridning, hundespannkjøring, fotturer, skiturer
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● opprettholdelse og bruk av OP-hytter langs Ringveien
● opprettholdelse og bruk av eksisterende setrer og andre hytter
● servering.
En slik løsning krever god organisering av sonen for å hindre brukerkonflikter og styre trafikken til
ønskede områder.

3.4.1 Informasjon- og kunnskapsformidling
Informasjon i sone 2 bør være en videreføring av den informasjon som gis i sone 1. Her bør informasjon
- spesielt om flora, geologi, topografi m.v. - plasseres ute i terrenget der en kan koble informasjonen med
det en ser/kan se og langs naturstier som opprettes.
I sone 2 vil mange av stiene og aktivitetene benyttes av breddemarkedet, som vil være uensartede markeder
og målgrupper som ferdes langs E6. En god del av disse er ikke vant med å ferdes i naturen, og det kreves
derfor godt med skilting og informasjon langs stiene.

3.4.2 Aktiviteter og opplevelser
I denne sonen bør det tilrettelegges for aktiviteter og opplevelser for dem som ønsker å bruke mer tid på
aktivitetene. Dette vil da være mot målgrupper som har fått noe informasjon om området før de kommer,
og har bestemt seg for å bruke noe tid i området eller de som blir så fristet av tilbudene at de tar seg tid.
●
●
●
●
●
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●
●
●
●

Sykkelturer etter Ringveien, deler av veien og andre egnede veier/stier
Natursti - planteliv, mineraler, landskap, dyreliv
Safarier
Trening av fuglehunder

● Kultursti - gamle seteranlegg - fangstanlegg.

Ringvegen
Ringvegen omkranser ytre del av dagens skytefelt og er ca. 45 km lang. Fra Hjerkinn og opp mot
Vålåsjøhø er det noe stigning, deretter et variert terreng med svært mange utsiktspunkter, og området rundt
Grisungtjønninn kan framheves som et spesielt naturskjønt område. Styrken med Ringvegen er de store
naturvariasjonene og utsikten over det omliggende landskap. Sår i landskapet langs vegen bør revegeteres.
I tillegg til varierte naturopplevelser er mulighetene for å se moskus et viktig element ved produktet.
Tilbudene som kan utvikles på Ringvegen er etter NTUs vurdering egnet for kobling mot et informasjonssenter på Hjerkinn og kan være et godt «stopp-produkt» mot bilturister ved å tilrettelegge for bl.a.
sykkelutleie, guidetjeneste m.v.
Ringvegen er derfor svært egnet for;
● sykkelturer,
● rideturer,
● turgåing.
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Sykling
Ringveien bør tilrettelegges for sykling, med et sykkelkart over veier og stier som det kan sykles på. Det
bør tilbys utleie av sykler. Tilrettelegging med en viss infrastruktur som gapahuker, bålplasser m.v. på
deler av Ringveien vil bidra til å øke attraktiviteten, og føre til at en større del av sykkeltrafikken
konsentreres til de tilrettelagte områdene.
Sykkelrunden er forholdsvis lettsyklet og er således egnet for mange målgrupper og særlig barnefamilier.
Det bør settes sammen «sykkelpakker» av varierende lengde og vanskelighetsgrad med salg av kart,
informasjonshåndbøker, servering/matpakker og eventuelt overnatting i buer/telt/lavvo.

Runden er også godt egent for rideturer fordi det gir muligheter for å frakte inn mat og utstyr et godt
stykke inn fra begge kanter, for både mennesker og dyr, og ikke minst som sikkerhet for å frakte ut både
mennesker og dyr ved skader eller ulykker. Med baser ved OP-hytta før en kommer til Grisungtjønninn
og base i Svånådalen nært til veien inn til nasjonalparkgrensa vil dette gi godt grunnlag for å arrangere
attraktive og sikre rideturer.
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Tilrettelegging langs Ringvegen
OP-hyttene bør tilpasses bedre til omgivelsene rent bygningsmessig og benyttes som service og sikkerhet
overfor turister. I tillegg bør det etableres toalettfunksjoner på et nødvendig antall steder, samt tilrettelegging av enkle rasteplasser på naturens premisser, eksempelvis med bruk av stein. Oppbygde og sikre
grillplasser vil også redusere bruk av engangsgriller (redusere brannfare og søppel).
En lettfattelig guide som informerer om flora og fauna vil være en viktig del av produktutviklingen. I
tillegg bør det produseres et detaljert kart som viser utsiktspunkter, navn på fjell og daler, rasteplasser,
fiskeplasser, OP-hytter, spesiell flora, bergarter, topografi m.v.
Det bør også opparbeides stier for fotturer på samme runden, som også kan kombineres med andre stier
som opparbeides i området.

Stinett
Det bør opparbeides et stinett med utgangspunkt på Hjerkinn, som er tilrettelagt som rundturer eller stier til
spesielle turmål som fjelltopp, utsiktspunkt m.v. Det må være et stinett med varierende lengde og terrengtyper tilpasset flere målgrupper. Rundturer og turmål med utgangspunkt Hjerkinn bør ha en variasjon fra
1 time til heldagsturer på ca. 5 timer. Antall km og tidsbruk bør oppgis, og stiene må være godt skiltet.
Det bør settes opp informasjonsskilt om flora, fauna, topografi, geologi m.v. langs stiene.

3.4.3 Overnatting og servering
● Tilrettelegge for at aktivitetsleverandører kan få satt opp telt/lavvo/gamme el.lign. for å bruke til
overnatting og servering i sine aktivitetsopplegg.
● Tilrettelegging av teltplass hvor det er organisert med toaletter, søppelordning, bålplass m.v. for å
styre trafikken. En slik plass bør ligge i nærheten av nasjonalparkgrensa, slik at en kan styre noe
av teltslåingen til tilrettelagte plasser, og utenom de mest sårbare områdene. Det bør også være
1-2 teltplasser og rasteplasser langs Ringveien.
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3.5. Næringsutvikling i sone 3
Naturopplevelser for «nisjemarked»
Sone 3 vil være de områder som omfattes av nåværende nasjonalpark, samt områder i Grøndalen,
Svånådalen og rundt Einøvlingpiggen og Einøvlingsvatna, og framtidige områder som nasjonalpark.
Sone 3 bør ha aktiviteter og opplevelser hovedsaklig for nisjemarkedet - dvs. aktiviteter og opplevelser som
krever noe av utøverne og/eller at aktiviteten er planlagt fra utøverens side på forhånd. Dette gjelder både
individuelle og grupper. Det bør imidlertid foretas tiltak og tilrettelegging for å;
● styre trafikken,
● skilte og informere,
● styrke sikkerheten.
I sone 3 bør det tillates:
● drift av Snøheim, etter en «turistforeningsmodell» eller kun som serveringssted, turmål,
arena for aktuelle arrangementer, kurs, forskning, seminarer mv. med natur som tema
● varetransport inn til Snøheim (ref. Rondvassbu, Glitterheim m.fl.)
● transport av avfall ut av området
● naturvennlige, organiserte aktiviteter og opplevelser på kommersiell basis - guidede fotturer,
rideturer, skiturer, hundespann m.v.
● sykling langs eksisterende veinett
● opprettholdelse og bruk av OP-hytter langs Ringveien for overnatting/ly for vær, toaletter og søppel
● opprettholdelse og bruk av eksisterende setrer og andre hytter.
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3.5.1 Informasjon og kunnskapsformidling
● Skilting og merking
Her vil informasjon og kunnskapsformidling
være i form av skilting, merking og informasjon
av mer opplysende art, f.eks. hva en bør gjøre
eller ikke bør gjøre, hvor en bør gå, hvordan en
forholder seg dersom en er i nærheten av rein og
moskus m.v.

3.5.2 Aktiviteter og opplevelser
Aktiviteter her vil være aktuelt på individuell basis
og som organiserte grupper på kommersiell basis:
●
●
●
●
●
●
●

Fotturer
Guiding
Rideturer
Sykling langs Ringveien
Skiturer
Hundespannkjøring
Jakt

Det er viktig at stier vedlikeholdes, slik at turgåere holder seg til stiene. Dersom stiene blir vanskelige å
ferdes i, går turgåerne utenom. Dette fører ofte til at stiene blir bredere eller at det blir flere stier ved siden
av hverandre i et bredt felt. Det er bedre med litt tilrettelegging enn sår overalt i naturen.
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3.5.3 Overnatting og servering
Kommersiell overnatting og servering skjer i eksisterende turisthytter og telt.
Det kan være aktuelt å legge til rette for teltleirer noen plasser, slik at også denne virksomheten styres unna
de mest sårbare områdene.

Snøheim
Snøheim er en viktig ressurs og har en unik beliggenhet med utsikt inn mot Snøhetta og utover store
fjellområder. Kulturminnemyndighetene vil også bevare bygningene, da bygningene har høy verneverdi og
mener at anlegget bør bevares på stedet dersom den kan drives som turisthytte uten bilvei.
For næringslivet vil Snøheim først og fremst ha sin verdi som et flott turmål både for egne gjester og alle
andre besøkende på Dovrefjell. Målet er at folk kan komme innendørs ved dårlig vær både for trygghet og
sikkerhet og som et miljøskapende og trivelig serveringssted. En annen fordel som næringslivet ser, er at
en ved Snøheim kan ha et serviceapparat på toalettforhold og søppelhåndtering.
Snøheim vil i tillegg til Snøhetta bety mye for næringslivet i profilering og markedsføring av området.
Snøheim har også en god lokalisering for de som ønsker å ferdes Ringveien med sykkel, med hest eller
fotturer med en overnatting, og de som ønsker å gå fra Hjerkinn og inn til Snøheim og eventuelt tar
Snøhetta dagen etter. Med gode stier inn til Snøheim kan en både friste og oppfordre til å gå inn til
Snøheim.
På denne måten kan en får flere til å oppholde seg i området i flere dager. I dag er det svært mange som
bruker kun én dag i fjellet for å gå på Snøhetta. Flere gjestedøgn pr. gjest betyr større omsetning og
grunnlag for flere arbeidsplasser.
Snøheim kan også utvikles til å bli en viktig «base» for den kunnskapsbaserte næringssatsing på
Dovrefjell. Deler av kurs/møter kan avvikles på Snøheim som etter NTUs vurdering kan gi en god
«internateffekt».
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3.6. Næringsutvikling i sone 4
Sone 4 består av de områder i skytefeltet som blir stengt framover på grunn av faren for blindgjengere.
Det vil ikke bli aktuelt med noen form for næringsutvikling i denne sonen.
Etter hvert som områder frigis av Forsvaret, vil noen arealer gå inn i sone 2 og noe inn i sone 3.
I sone 4 kan det også være sårbart dyre- og planteliv som bør skjermes for generell ferdsel.
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