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turistMagneten på Dovrefjell

Moskusfeet var en naturlig del av norsk fauna for 
30.000-100.000 år siden. Den overlevde ikke på 
den skandinaviske halvøy etter siste istid, og er i dag 
å betrakte som en innført art. Dagens stamme på 
Dovrefjell har sitt opphav fra 27 kalver og ettårin-
ger som ble satt ut i perioden 1947 til 1953. Siden 
den gang har bestanden vokst jevnt, og i mars 2012 
ble det telt 279 individer. I dag har Dovrefjell og 
Femundsmarka den eneste viltlevende moskusbe-
standen i fastlands- Europa, og moskus er en av de 
viktigste turistattraksjonene på Dovrefjell. 

Moskus har et kjerneområde på 340 km2 (figur 1) 
Ved hjelp av 10 automatiske tellere har vi telt om 
lag 13 000 fotturister inn i moskusområdet i løpet 
av sommeren. I tillegg til dette er det noen tusen 
biler som kjører inn Snøheimvegen hver sommer. 
For å få mer kunnskap om de besøkende gjen-
nomførte vi en spørreundersøkelse om moskus-
opplevelser sommeren 2010. Folk ble stoppet på 
Kongsvold, Grønnbakken og Hjerkinn og bedt om 
å svare på noen spørsmål om bakgrunn for besøket 
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Mål:
Prosjektets hovedmål er å stu-
dere effekter av ferdsel og 
tekniske inngrep på villreinen 
i Dovre-Rondane regionen. 
Den foreslåtte FoU-aktiviteten 
skal koble sammen den biolo-
giske og menneskelige dimen-
sjonen i problemkomplekset 
rundt avveiningen mellom 
bruk og bevaring. Prosjektet vil 
i utstrakt grad basere seg på 
stedfesta data, habitatmodeller, 
kartframstillinger, intervju- og 
spørreundersøkelser, enkle sce-
narioarbeider og GIS-modeller 
som til sammen vil gi forvaltere 
og politiske beslutningstakere 
et løsningssøkende verktøy i 
avveiningen mellom bruk og 
bevaring. 
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Figur 1. Kjerneområde for moskus omfatter tidligere Hjerkinn 
skytefelt og østlige deler av verneområdene på Dovrefjell.
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og om selve besøket. Det viser seg at majoriteten 
(2/3) av fotturistene har det å se og oppleve mos-
kus som et av hovedformålene med turen.

De besøkende benyttet ulike kanaler for å innhente 
informasjon om moskus før ankomst til Dovrefjell; 
31 % bruker brosjyrer eller turistinformasjon, 22 % 
bruker internett, 19 % snakker med bekjente, mens 
23 % oppgir «annet». Nesten 60 % var fornøyd 
eller brukbart fornøyd med informasjon og tilrette-
legging for å oppleve moskus. Nordmenn var gene-
relt mer fornøyd med eksisterende tilrettelegging 
enn det de utenlandske besøkende var. De besø-
kende etterspurte bedre og mer informasjon om 
moskus ved viktige innfallsporter og langs stiene i 
terrenget.

For å drive organisert virksomhet i Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark kreves det dispensasjon 
fra verneforskriften. I perioden 2010 til 2013 har 
12 operatører hatt tillatelse til å drive moskusgui-
ding, på visse vilkår. Det er blant annet krav om at 
rapport med oversikt over antall turer og delta-
gere, hvor turene gikk, samt observasjon av mos-
kus leveres inn etter hver sesong. Det viser seg at 
det er 3-4 operatører som står for mesteparten av 
guideturene. Antall turer og deltagere ligget relativt 
stabilt siden 2006 og utgjør henholdsvis 250-300 

Figur 2. Viser turrutene for de besøkende som hadde moskus som hovedformål med 
turen. Tykkelse og styrke på streken angir intensitet (N=152 respondenter).

turer og 3000 deltagere. Vi fant ut at omlag 30 % 
av respondentene i spørreundersøkelsen deltok på 
organiserte turer.

Spørreundersøkelsen viste videre at omlag 80 % av 
alle besøkende observerte moskus i løpet av turen. 
De som deltok på guidet tur så moskus i 94 % av til-
fellene, mens for de som gikk på egenhånd var ande-
len 71 %. I gjennomsnitt ble det sett åtte dyr per 
tur. De aller fleste besøkende fulgte T-merka stier i 
området og figur 2 viser hovedmønstret av bruk for 
de som ser etter moskus. Det er bare unntaksvis at 
folk går utenfor merka stier, og i slike tilfeller er det 
oftest korte avstikkere av stien for å komme nærme-
re moskus. Stitilknytning varierer noe mellom loka-
litetene. Folk som går inn fra Kongsvoll følger i stør-
re grad følger merka stier enn de som starter med 
utgangspunkt i Snøheimvegen. Langs Snøheimvegen 
foretar de besøkende korte stopp med bil og går 
korte turer ut i terrenget fra bilen.

Arealbruken for de som deltar på organiserte turer 
er relativt lik de som går på egenhånd, men de 
lengste turene gjennomføres alltid av de som går 
på egenhånd. De organiserte gruppene foretrek-
ker Kongsvoll og Grønnbakken som innfallsport, 
og beveger seg noe oftere utenfor merkede stier. 
Turlederne for moskusguiding har veldig god over-
sikt over hvor dyrene befinner seg til enhver tid, 
og legger opp turene etter dette. Vi konkluderer 
med at merkede stier har en meget sterk kanalise-
ringseffekt på de besøkende, og med enda bedre 
skilting og informasjon i området vil det i enda ster-
kere grad være mulig å lede folk til områder der 
muligheten for å se moskus er stor. De besøkende 
kan på samme måte ledes bort fra sårbare områ-
der i forhold til å ivareta verneverdiene i Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark.


