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TUR D5   2-3 dager

Gulsildre ved Kongsvoll.  Foto: Trond Kristoffersen
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Gåvålia og tar opp i lia og fram til fjellstua. 

"Vårstigen", 4 t til Nedstavoll: 
Pilegrimsleden følges nedover dalen langs 
riksvegen fram til Gammelholet der 
"Vårstigen" tar opp i den bratte dalsida. 
Fjellstua lå opprinnelig her og ble flyttet til 
nåværende sted på 1700-tallet. Navnet 

"Vårstigen" kommer av at en på våren når isen 
på elva gikk og gjorde det umulig følge dal-
bunnen, måtte ta opp i fjellsida. Turen over 
"Vårstigen" er en flott naturopplevelse. Langs 
den gamle vegen har Oppdal historielag satt 
opp informasjonsplater. Turen er også en bota-
nisk opplevelse, så ta med bok om  flora. 
Turen avsluttes ved Nedstavoll eller fortsettes 
3 km videre fram til Hesthågån et par km sør 
for Drivstua. Denne siste strekningen er ikke 
blitt med på turkartet over Dovrefjell. Returen 
kan tas til fots samme veg eller det kan avtales 
skyss med fjellstua. 

Hver dag i sommersesongen går det ledete 
turer i nasjonalparken hvor du vanligvis kan 
oppleve å se moskus. 

Vinter: 
Vinters tid er fjellstua et fint utgangspunkt for 
mer tradisjonelle fjellskiturer. Skiterrenget er 
fint både øst- og sørover i Knutshøområdet og 
mot Hjerkinn og vestover mot de indre deler 
av Dovrefjell. Selve langturen fra Kongsvold 
vinters tid går til Snøhetta. 

Kart: 
1:50 000 Snøhetta og Hjerkinn, evt også 
Einunna og Folldalen eller turkart 1:100 000 
Dovrefjell.  

Ellen og Knut J. Nyhus/Erik Stabell 

Blomster- og 
pilegrimsturer 
fra Kongsvoll 
Helg på Dovrefjell 
a(a )c
Dovrefjell inneholder både villmark, et 
meget rikt biologisk mangfold og rike 
kulturminner, bl a fra mange hundre års 
ferdsel over fjellet. Ved siden av at 
Kongsvoll er et godt sted å starte og 
avslutte turer mot Dovrefjell, Orkelsjø-
traktene og Rondane både sommer og 
vinter, finnes her mange muligheter for 
fine nære turopplevelser. I løpet av en helg 
på tidligsommeren kan du f eks oppleve 
det rike plantelivet her og noen av de fin-
este delene av den gamle kongeveg (mer-
ket som pilegrimsleden). Fordi turer og 
utflukter kan tilpasses, egner et dagstu-
ropplegg seg for barn i alle aldre.

Noen av togene på Dovrebanen stopper på 
Kongsvoll, de fleste på Hjerkinn en mil leng-
er sør. Skyssmuligheter fra Hjerkinn kan 
ordnes av Kongsvold Fjeldstue, betjent, 
privat, når du tar kontakt om overnatting. 
Bergensekspressen (Trondheim - Bergen) 

har daglige ruter over Dovrefjell mens 
Trønderekspressen (Trondheim - Otta - 
Gjøvik - Oslo) går noen dager i uka. 

Blomsterturen er fin å starte opp gjennom 
den botaniske hagen som ligger rett ved 
Kongsvold og er anlagt og blir vedlikeholdt 
av Botanisk institutt ved universitetet i 
Trondheim. Her er merking og skilt som gir 
gode orienteringer om fjellbotanikken. Vi 
fortsetter turen på egen hånd oppover 
Knutshø med en god fjellflora som oppslags-
bok. Knutshø er viden kjent for sitt rike plan-
teliv. Her skal finnes over 400 planter. 

For kongevegturen har vi to alternativer i 
tilknytning til Kongsvold. Vi kan ta begge 
ved et lengre opphold.
 
"Malenestigen" - i Vinjes fotefar, 4 t: 
Turen starter fra Eysteinkyrkja på Hjerkinn 
fjellstue. Dit kommer vi ved å ta bussen til 
Hjerkinn etter frokost, eller Kongsvold  
Fjeldstue kan hjelpe med transport. Vi følger 
pilegrims-vegen over Hjerkinnhø. Vi tar en 
avstikker til Vinjestøtta som ble reist til 
minne om Vinjes ferd over Dovrefjell 
"sumaren 1860". Turen går etter merket sti 
i lett terreng. På toppen av Hjerkinnhø 
passerer vi "Porten", der det i forbindelse 
med kongeferden i 1860 ble satt opp en por-
tal for å markere skillet mellom det "sønnen-
fjelske" og "norden-fjelske" Norge. Turen 
går etter den gamle ferdselsvegen ned mot 

Kongsvold Fjeldstue.
Den gamle fjellstua er en av rekken med 
fjellstuer over fjellet mellom Oppdal og 
Dovrebygda. Fjellstue i dette området har 
det vært fra 1600-tallet. Fjellstua eies i dag 
av Miljøverndepartementet som fikk den som 
testamentarisk gave av Per Holaker ved hans 
død i 1973. Den drives av private som fjellstue 
med overnatting og kro. Her er også en biolo-
gisk stasjon under universitetet i Trondheim og 
en nasjonalparkutstilling. Anlegget framstår 
nå som et praktfullt ivaretatt fjellstueanlegg 
med 32 rom. Her er populært å feriere store 
deler av året eller å ha kurs og seminarer. 

Kongsvold Fjeldstue. Foto: Knut J. Nyhus

Flere opplysninger om fjellstua på internett:
www.kongsvold.no 


