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Verslagen  >  Eindeseizoenstocht in Dovrefjell

Eindeseizoenstocht in Dovrefjell

Vijfdaagse huttentocht

Wegens de barslechte weersvooruitzichten voor Breheimen en Trollheimen trokken we eind augustus

2009 naar het noordelijker gelegen Trollheimen en het aanpalende Dovrefjell. Hieronder lees je het

verslag van onze vijfdaagse doorheen Noord-Dovrefjell. Het voorafgaandelijke luik in Trollheimen

vind je hier.

Verslag van kenneth, 20 november 2009.

VRIJDAG 28 AUGUSTUS

Start: Grøa
Eindpunt: Vangshaugen
Aantal uren op pad: 8 u
Hoogtemeters: 770 m
Aantal mensen: 4

Na een goede nachtrust kramen we rond half 9 de tent op. Omdat het
nogal kil aanvoelt buiten, besluiten we in de keuken van het sanitair
blok te ontbijten. Buiten zijn de eekhoorntjes druk bezig van boom
naar boom te springen. We houden vast aan onze planning en opteren
dus voor de route van Grøa naar Vangshaugen, een tocht van op
papier 8 à 9 uur. Een kwartiertje later dan voorzien, nemen we de
bus van 11u20 richting Grøa, waar we stipt om 12u aan gasthuis
Heimstad Gjestegiveri worden gedropt. 
We zijn nog maar net de bus uit of het begint zwaar te regenen.
Gelukkig duiken we meteen de bossen in, waardoor we de regen, die
algauw overgaat in wat gemiezer, nauwelijks voelen. Het eerste uur
doorheen het Grøadal gaat het gestaag bergop tot een maximale

hoogte van 450 meter, waarna het pad een tijdlang deze hoogte aanhoudt. Regelmatig zien we door het gebladerte
achter ons de gletsjers van Trollheimen.

Vlak voor de nederzetting Dalasetra duikt links van ons op indrukwekkende wijze het Jokkerdalen op. Waar we het
voorbije uur steevast door bos wandelden, komen we hier plots in een woeste steenmassa terecht. Enkele
overbodige staalkabels zorgen voor een probleemloze oversteek van het smalle dal.

Intussen horen we al een poosje het geraas van de rivier Serkja, die zich vanuit de bergen boven Dalasetra op
imposante wijze een weg baant naar beneden. Bij het naderen van de nederzetting krijgen we een glad en steenrijk
stuk onder de voeten. Pas na het oversteken van het brugje wordt het pad opnieuw makkelijker begaanbaar.
Bovendien wordt de vallei hier breder en krijgen we voor het eerst zicht op het langgerekte Grødalen, dat zich
kilometersver naar het oosten uitstrekt. Met zicht op de Serkja-waterval en de weinig overgebleven huizen van
Dalasetra houden we een eerste pauze. Een paar nieuwsgierige schapen komen zich algauw vergewissen van deze
vreemde bezoekers. In de verte zien we ook een aantal paarden vreedzaam grazen. Dalasetra heeft vandaag dan wel
geen permanente inwoners meer, de muurtjes die de inwoners destijds rond hun gronden bouwden, hebben de tand
des tijds toch mooi doorstaan.

Na een half uurtje laten we Dalasetra achter ons en trekken we verder zuidoostwaarts langs de oever van het
langgerekte Dalavatnet. Gelukkig geen zompige bedoening, maar een vlot lopend pad. Tot onze vreugde is ook het
zonnetje af en toe van de partij. In geen tijd bereiken we de nederzettingen van Storsetra en Prestsetra. Zoals de
naam al zegt (‘stor’ betekent groot), was Storsetra rond de vorige eeuwwisseling een levendige nederzetting van
boeren en veehouders. Nu getuigen nog slechts een handvol stenen huisjes van deze voormalige nederzetting. Enkel
de stenen muurtjes en – opnieuw – een aantal paarden herinneren aan het landbouwersbestaan van vroeger.

Het pad blijft ook na Prestsetra gestaag bergop lopen. Bij het naderen van de voormalige nederzetting Åkersetra
wordt het landschap weidser. We laten het pad dat in noordelijke richting naar het Reinåvatna loopt links liggen en
blijven de brede vallei volgen. De orangjerode kleur van de schrale vegetatie maakt duidelijk dat de herfst stilaan
haar intrede doet. De massale aanwezigheid van zwammen draagt hier alleen maar toe bij. Bovendien steekt nu ook
een kille wind op, wat de herfstige sfeer nog extra kracht bij zet. Hoe dieper we de vallei intrekken hoe weidser
het landschap achter ons wordt. Achter de beboste hellingen in het westen duiken nu besneeuwde toppen op.

Bij de meertjes Klokkarvatnet en Svartsnytvatnet bereiken we het hoogste punt van vandaag (750 m). Vanaf hier
gaat het zuidoostwaarts in de richting van Vangshaugen. Vooral het zicht naar het westen vanaf de oostelijke oever
van het Svartsnytvatnet is prachtig. We laten de grindweg, die hier dood loopt, links liggen en blijven het pad
volgen dat zich in bochten rond de talrijke meertjes wringt. We dachten hier een vlak pad aan te treffen, maar in
de praktijk blijkt dit toch een stuk accidentrijker.
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Volgens de kaart is er een mogelijkheid tot overnachting in de hut Alfheim (Lordehytte). Omdat het pad er toch min
of meer langs loopt, besluiten we daarheen te trekken. Met de rukwinden zijn we immers niet echt gewonnen voor
een kampeersessie. We forceren een doorsteek door een dicht berkenbos, een behoorlijk moeilijke onderneming,
temeer we nu toch al bijna 8 uur onafgebroken aan het wandelen zijn. Wanneer we de hut eindelijk bereiken, blijkt
er zowaar een privé-feestje aan de gang. Er zit dan ook niets anders op dan langs de grintweg door te stoten naar
de bemande hut van Vangshaugen, waar we rond 20u arriveren.

Tot onze verbazing is het bij de hut een drukte van jewelste en staan er veel meer wagens voor de deur dan ons lief
is… Met een bang hartje kloppen we aan bij de hut. We worden ontvangen door een vrouw die ons in bijzonder
gebrekkig Engels duidelijk probeert te maken dat er eigenlijk geen plaats meer is. Maar na wat over en weer gepraat
met collega’s arrangeert men toch een kamer voor ons, hoera hoera!

Na ons geïnstalleerd te hebben, vernemen we van de eigenlijke waard dat er hier morgen een trouwfeest
plaatsvindt, wat de drukte meteen verklaart. De meeste gasten zijn vanavond al hierheen gekomen en blijven hier
slapen. We nemen een verkwikkende douche en nestelen ons vervolgens in de gezellige bovenverdieping van de hut,
waar we bij het haardvuur van een wijntje en pindanootjes genieten.

Ons avondmaal, een ragout van paprika en soja, bereiden we noodgedwongen in onze kamer. Rond een uur of 11
vallen we ten slotte als een blok in slaap.

ZATERDAG 29 AUGUSTUS

Start: Vangshaugen
Eindpunt: Raubergshytta
Aantal uren op pad: 6 u
Hoogtemeters: 835 m
Aantal mensen: 0

Na een deugddoende nacht schuiven we rond 8u aan voor het ontbijt,
dat ons niet ontgoochelt: vers brood, een ruim arsenaal aan beleg,
een stevige portie havermoutpap en heerlijke koffie.

Een uurtje later laten we gepakt en gezakt de hut achter ons en
beginnen we onder een kraakheldere hemel aan de etappe richting de
Raubergshytta. 
Na een korte passage langs de zuidelijke oever van het Storvatnet
beginnen we aan de klim richting het 400 meter hoger gelegen
Fremmervatnet. Al snel komen we uit boven de boomgrens en
klimmen we verder omhoog langs de rivier Svøu. Gaandeweg krijgen
we een steeds weidser wordend uitzicht over de keten van meertjes

onder ons.

Op een hoogte van 900 meter vlakt de klim uit en komen we op het brede plateau tussen de Gammelseterhaugen
en Vanghøa terecht. Terwijl we steeds langs de zuidelijke oever van de Svøu blijven lopen, doemen in het westen
de besneeuwde toppen van West-Dovrefjell op. We passeren het Fremmervatnet en zetten koers naar het grotere
Rundvatnet, dat we links van ons laten liggen. Hoewel het zonnetje nog steeds haar best doet, krijgen we nu toch
een eerste buitje te verwerken, dat gepaard gaat met een stevige wind.

Langs twee kleinere meertjes, nauwelijks die naam waardig, gaat het verder bergop tot het riviertje dat de twee
grote meren Styggvatnet en Storvatnet met elkaar verbindt. Hier begint de wat steilere klim over een graat naar de
top van de 1486 meter hoge Styggløypet. Op de graat krijgen we een magistraal uitzicht over de route die we
vandaag reeds hebben afgelegd. De zon laat zich opnieuw zien en doet het Storvatnet in al haar glorie schitteren.
Ook het grote sneeuwveld op de top van de 1812 meter hoge Seterfjellet, even ten westen van ons, is best
indrukwekkend. Op de top voelen we pas echt hoe stormachtig de wind hier tekeer gaat. Bovendien is de lucht
zwanger van buien, twee factoren die ons ervan weerhouden een van de omliggende toppen te beklimmen. Zonde,
want zowel de reeds vermelde Seterfjellet als de wat oostelijker gelegen Råstu (1623 meter) lijken prachtige
uitzichtsbergen.

Vanaf de pas gaat het door een immens steenveld bergaf in zuidwestelijke richting. We passeren de afslag naar de
berg Råstu en vullen in het nabijgelegen meertje onze watervoorraad aan. Langs de meertjes Buatjønna en
Blekbuvatnet gaat het vervolgens verder westelijk, met een mooi zicht op de besneeuwde toppen van het nabij
gelegen Romsdalen. Na een korte klim komen we dan uiteindelijk bij de Raubergshytta aan, die er verlaten en stil
bij ligt. De hut blijkt zoals verwacht open en voelt nog warm aan van de vorige gasten.

De Raubergshytta blijkt een pareltje. De gezellige keuken en living geven uit op het zuiden en baden in het licht. We
installeren ons aan de tafel en sterken onze lijven met rijstpap en koffie. Buiten wordt het nu almaar guurder, met
een loeiharde wind en van tijd tot tijd een stevige regenbui. Vanuit het raam zien we hoe de thermometer slechts 2
graden celcius aangeeft.

In het gastenboek lezen we dat er recent nog muskusossen werden gespot in de nabijheid van de hut, wat ons
geregeld de verrekijker ter hand doet nemen. Helaas blijft deze speurtocht voorlopig zonder resultaat.

Uit de goed gevulde proviandkast kiezen we als avondmaal een soort soep met aardappelen uit, dat ons ten zeerste
weet te smaken. Geheel onverwachts krijgen we rond half 9 nog het gezelschap van een koppel Noren van een jaar
of 45. Ze zien er zichtbaar getekend uit door het gure weer en zijn wat blij dat ze de hut bereikt hebben.
Gisterenmorgen zijn ze vanuit de Aursjøhytta vertrokken voor een driedaagse, met een overnachting in de hutten
van Reinvassbu en Rauberg. Morgen staat voor hen nog een afsluitende tocht van zo’n 6 uur op het programma, al
zal die door de hevige tegenwind waarschijnlijk een pak langer duren. De man had er alvast niet zo’n goed oog in…

Rond half 11 zeggen we de Noren slaapwel en trekken we ons terug in onze kamer. Het loeien van de wind doet ons
beseffen dat we nog zo slecht niet zitten!

ZONDAG 30 AUGUSTUS

Start: Raubergshytta
Eindpunt: Grøvudalshytta
Aantal uren op pad: 5,5 u

http://picasaweb.google.com/kennethgijsel/AugSep2009TrollheimenDovrefjell#5377669822974259746


Hoogtemeters: 380 m
Aantal mensen: 2

Het gure weer van gisteren is zeker niet afgezwakt, wel integendeel.
De krachtige zuidwester voelt zich opnieuw in zijn sas en de
temperatuur flirt met het vriespunt. Wel jammer dat er vannacht
geen laagje sneeuw is gevallen. Dat zou pas mooie beelden hebben
opgeleverd…

Als ontbijt schotelen we onszelf een portie havermout voor, het
ideale voer in deze barre omstandigheden. Vervolgens maken we de
hut schoon en pakken ons materiaal bij mekaar.

Om kwart voor elf zwaaien we het Noorse koppel uit en stappen we
met wind in de rug in oostelijke richting. Het is de bedoeling dat we

vandaag in zuidoostelijke richting naar de Grøvudalshytta lopen, met onderweg een klim tot een hoogte van 1500
meter. Dat betekent wel dat we een groot deel van de tocht een krachtige zijwind zullen moeten trotseren. Mocht
het echter zwaar beginnen regenen, vormt de route doorheen het Geitådalen een comfortabeler alternatief.

Tot de splitsing nabij de berg Bollåthøa is de route gelijk aan deze van gisteren. Ter hoogte van de splitsing buigt
het pad in zuidoostelijke richting af. We lopen nu onder de berg Råstu door en bereiken vlot het Geitåvatnet. Langs
het duidelijke pad zien we alsmaar sporen van een grote hoefachtige. We denken uiteraard meteen aan een
muskusos, maar krijgen er tot onze spijt geen enkele in het vizier. Maar we klagen niet. Vier jaar geleden hadden
we al eens het voorrecht om een kudde van vijf exemplaren gade te slaan (drie volwassenen en twee kleintjes) nabij
het Styggedalen, een zijdal van het Stroplsjødalen. Het geloei dat toen ons tentje kwam aangewaaid, en de
lichtvoetigheid waarmee deze dieren over een steil sneeuwveld onze richting uitkwamen, zal ons altijd bijblijven.

Aan de oostelijke uitloper van het Geitåvatnet volgen we de wegwijzer in zuidelijke richting naar de Grøvudalshytta.
We komen aan de andere kant van de vallei terecht en winnen vervolgens snel hoogte. Na een klein knikje omlaag
en de oversteek van een rivier, waar Anneleen net niet de voeten droog weet te houden, gaat het opnieuw bergop.
De felle zuidenwind waartegen we nu moeten opboksen maakt de klim tot een helse onderneming. Vlak voor de top
houden we een welgekomen eetpauze aan een vervallen stenen hutje.

Na het bereiken van de top buigt de route opnieuw af naar het oosten. We duiken een valleitje in en klimmen
vervolgens opnieuw naar een hoogte van zo’n 1500 meter. Langs een schaars begroeide open fjell, op de kaart
aangeduid als Flya, gaat het richting het groene Grøvudalen. Hoog boven het Grøvudalen krijgen we een prachtig
zicht over de vallei en de sterk meanderende Grøvu. De vallei staat in schril contrast met de route die we achter de
rug hebben. Het stenige karakter maakt hier plaats voor groene berkenbossen, grasvelden en zelfs stranden.

Via een steil maar goed begaanbaar pad duiken we tussen een kudde schapen omlaag. Net voor het bereiken van de
Grøvudalshytta passeren we de pittoreske huisjes van Gammelsetra, die van een ver verleden getuigen. We stoten
meteen door naar de hut en stellen vast dat we opnieuw de enige gasten zijn!

We zijn een beetje verrast dat we de hut zo snel bereikt hebben. Op de ene kaart staat een richttijd van 6u
aangeduid, op een andere is zelfs sprake van 7u. Wij deden er slechts 5u over, inclusief een paar korte pauzes.

De Grøvudalshytta bestaat eigenlijk uit drie hutten: een grote, een kleine en eentje dat dienst doet als WC en
opslagplaats. In de hoofdhut maken we snel een houtvuurtje om onszelf op te warmen en onze kleren te drogen.
Buiten geniet ik in mijn blote kont van een geïmproviseerde douche, gewoonweg zalig! Stilletjes hopen we dat we
vanavond helemaal alleen zitten.

Terwijl het buiten alsmaar guurder wordt, met af en toe een hevige regenvlaag, genieten we in de living van de
warmte van het houtvuur. Hoe zalig is het hier zitten! ’s Avonds smullen we bij het houtvuur van een portie
spaghetti met Kjøteboller.

Terwijl de duisternis geleidelijk invalt, horen we buiten de wind als een razende tekeer gaan. Enkel het geblaat van
de schapen weet af en toe het geloei van de wind te doorbreken.

MAANDAG 31 AUGUSTUS

Start: Grøvudalshytta
Eindpunt: Gammelsetra
Aantal uren op pad: 6 u
Hoogtemeters: 380 m
Aantal mensen: 0

Bij het opstaan zien we dat het buiten een stuk vriendelijker is
geworden. De hemel is dan wel niet blauw, maar toch blauwgrijs. Een
garantie op mooi weer is dit niet, want de barometer staat nog altijd
extreem laag (zo’n 995 hPa).

Ik steek nog wat hout in het vuur en maak een dampende kom
havermout klaar als ontbijt, op smaak gebracht met wat confituur.
Om het mooie weer niet te mislopen, zit er wat meer vaart in ons
handelen dan gisteren. We maken de hut proper en gooien onze
rugzakken op de schouders.

Onder een veelbelovende hemel nemen we om kwart voor 10 het pad
in noordelijke richting. Na druk overleg hebben we gisteren besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en
de route over de Åmotsdalshytta en de Snøhetta links te laten liggen. Het weer is dermate onvoorspelbaar dat het
ons een risico lijkt om, met nog slechts twee wandeldagen in het verschiet, deze lange en ruige tocht te
ondernemen. Een beetje jammer, want bij helder weer is deze route om van te smullen. Anderzijds waren we hier
al eens eerder, zodat we moeilijk van een gemiste kans kunnen spreken.

Na een paar minuten wandelen steken we via een brugje de rivier Grøvu over. Het pad loopt nu voortdurend langs
de oostelijke oever van deze sterk meanderende rivier. Het is hier aangenaam wandelen zonder noemenswaardige
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hoogteverschillen. Pas ter hoogte van de nederzettingen Kåsa en Myra wordt de vallei wat wilder. De rivier perst
zich nu door het gesteente en versnelt zichtbaar haar tempo. Intussen is het weer merkelijk slechter geworden en
het is zelfs wat beginnen regenen.

Net voor we de parking bij Hallen bereiken, gaat het even wat steiler bergop, om nadien opnieuw licht dalend de
huisjes bij Røymoen te bereiken. Hier verlaten we de grintweg en nemen we in oostelijke richting het pad richting
Åmotan en Gammelsetra. We klimmen tot een hoogte van zo’n 900 meter en houden vervolgens een tijdlang deze
hoogte aan. In tegenstelling tot hetgeen we verwacht hadden, is het pad behoorlijk accidentrijk. Het gaat
voortdurend op en neer, het pad ligt bezaaid met rotsen en de talrijke boomwortels maken het allemaal spekglad.
Ook de vele overhangende takken maken het er niet makkelijker op. Als gevolg hiervan vorderen we veel langzamer
dan gedacht.

Pas na het dwarsen van het Djupdalen begint het allemaal wat vlotter te gaan. Het pad loopt nu geleidelijk bergaf
door een berkenbos dat wordt opgefleurd door een roodkleurig gras. Ter hoogte van de Alm Lundlia komen we op
een smalle aardeweg terecht die eerst omlaag kronkelt en vervolgens abrupt omhoog gaat richting het Linddalen.
Geregeld krijgen we zicht op de indrukwekkende watervallen die de regio Åmotan naambekendheid deden
verwerven. Over een brugje komen we op de grintweg terecht die in oostelijke richting het Linddalen binnenloopt.

Na een tiental minuten stappen bereiken we de omheinde hutten van Gammelsetra, misschien wel het oudste
berghuttencomplex van Noorwegen. De met gras begroeide houten hutten zijn werkelijk een lust voor het oog. Ook
binnen is het een en al gezelligheid, hoewel de kleine raampjes nauwelijks licht binnenlaten. Bovendien is het
plafond zodanig laag dat het voortdurend opletten is om niet met het hoofd ergens tegen te stoten.

Binnen in de hoofdhut treffen we een eenzame Zwitser aan die zich al volledig geïnstalleerd heeft. Na een korte
kennismaking nemen wij onze intrek in de aanpalende hut. We trekken droge kleren aan, drinken iets warms en
steken het houtvuur in gang. Buiten is het alweer gaan regenen, wat de drang om de hut te verlaten tot een
minimum herleidt.

In de vooravond verwelkomen we twee doorweekte Duitsers die van de Loennechenbua komen, een oude stenen hut
op een viertal uur hier vandaan. Ze nemen hun intrek in onze hut en schuiven mee aan bij het houtvuur. Net voor
valavond klaart het weer uit en strekken we nog even de benen. Even flirt ik met de gedachte om de 1213 meter
hoge Svarthaugen te beklimmen, maar de invallende duisternis doet me vroegtijdig op mijn stappen terugkeren.

Terug bij de hut zorg ik voor een verfrissend slaapmutsje in de vorm van een heerlijk warme douche. Zalig!

DINSDAG 1 SEPTEMBER

Start: Gammelsetra
Eindpunt: Gjøra
Aantal uren op pad: 3,5 u
Hoogtemeters: 370 m
Aantal mensen: 0

Onze rust werd bij het ochtendgloren verstoord door de schelle biep
van het rookalarm, dat het blijkbaar nodig achtte om elke 2 minuten
van zich te laten horen. Pas na het ontmantelen van de batterij werd
het weer rustig.

Een uurtje later zie ik door het raam dat de wolken hebben plaats
gemaakt voor een mengelmoes van zon en wolken. Hét sein om
Anneleen wakker te maken en het ochtendlijke tempo wat op te
drijven. Op deze laatste dag wil ik op de top van de Svarthaugen
absoluut een uitzicht hebben. Laaghangende wolken horen in dat
scenario uiteraard niet thuis.

Het mooie weertje zorgt ervoor dat we eindelijk nog eens buiten kunnen ontbijten. Zalig na de regen en de wind
van de voorbije dagen! Even na negenen laten we het huttencomplex achter ons en vatten we de klim naar
Svarthaugen aan, waarbij we een hoogteverschil van zo’n 300 meter dienen te overbruggen. We klimmen boven de
hut uit en krijgen snel een mooi zicht over het oostelijk gelegen Linddalen met z’n fonkelende meren. Ook het
zuidelijk gelegen Reppdalen laat zich van haar mooiste kant zien.

Eenmaal boven de boomgrens komen we opnieuw in een serieus windveld terecht. De wind stuwt ons nu als het ware
vooruit, al kost het ons enige moeite om overeind te blijven. Zoals al uit de kaart viel af te leiden, is de ‘top’
eigenlijk een breed plateau. Rechts voor ons zien we aan de oever van het Svarthaugvatna een hutje liggen. Kan
het idyllischer?

We passeren het meer en buigen vervolgens westelijk af naar de 1177 meter hoge top. Hier krijgen we een
uitgestrekt 360° panorama, met voor ons het Drivadalen (of Sunndalen) en de pieken van Trollheimen en achter
ons de glooiende bergen van Dovrefjell. In het westen pronken dan weer de gletsjers van het Romsdalen.

Net onder de top vinden we een mooi plekje om te pauzeren. We vleien ons neer op de mossige ondergrond en
genieten van het zonnetje.

Rond half 12 beginnen we aan de afdaling naar het 1000 meter lager gelegen Gjøra. Halfweg bereiken we zonder het
minste probleem de hutjes van Nisjasetra, waar we een korte eetpauze nemen. Vanuit het westen zien we nu toch
wat dreigende wolken naderbij komen. De kans dat we het vandaag nog eens droog houden, lijkt mij dan ook eerder
klein. Desondanks houdt de zon ons de hele afdaling lang gezelschap. En eenmaal beneden breekt de zon zowaar
opnieuw helemaal door!

Om 12u40 staan we opnieuw aan de camping van Gjøra, waar we vier dagen geleden ook al eens waren. De camping
is op deze eerste september weliswaar nog open, maar blijkt niet langer bemand. We nemen ons een douche in een
van de openstaande hutten (voor de reguliere douches zijn jetons nodig) en deponeren een kleine bijdrage in de
postbus. Nadien installeren we ons op het terras en slurpen er onder een stralende zon van een deugddoende koffie.

Na een paar uurtjes relaxen zetten we ons opnieuw in beweging richting bushalte. We doen nog wat inkopen in de
supermarkt en springen vervolgens op de bus richting Oppdal. Een klein uurtje later nemen we daar de trein naar
Otta. Tijdens de treinreis trekt de hemel dicht en komen we in één grote miezerige drets terecht. We prijzen ons

http://picasaweb.google.com/kennethgijsel/AugSep2009TrollheimenDovrefjell#5377670303225053154


gelukkig dat we dit weertje vandaag te vlug af zijn geweest.

In otta gaan we meteen op zoek naar een camping. Na een zinloze omweg doorheen het kille centrum stoten we op
een pijl met een campingsymbool. We besluiten de pijl te volgen en komen na een tweetal kilometer langs een
industrieweg op de camping øya (‘eiland’) terecht. De camping straalt een zelden geziene marginaliteit uit en bezit
werkelijk geen greintje charme. De hutten staan ongeïnspireerd op een rijtje en de laatste update van het sanitair
blok dateert wellicht van de jaren 1970. Het mag een wonder heten als de camping het nog langer dan vijf jaar
trekt. Gelukkig wordt de marginaliteit ook weerspiegeld in de prijs voor een overnachting. 200 NOK, meer is de hut
echt niet waard.

Ons avondmaal valt deze keer dik tegen. De mix van patatjes en bonen kunnen de penetrante geur van de
aangebrande worstjes nauwelijks verhullen… Na nog een beetje lectuur duiken we om 22u uiteindelijk de bedstede
in. Morgen moeten we immers vroeg uit de veren om de trein van 5u45 richting Oslo te halen.

Conclusie
Dovrefjell is vooral het terrein van liefhebbers van uitgestrekte landschappen. Het piekige karakter van

Jotunheimen en West-Trollheimen ontbreekt hier wat. Zij die Dovrefjell voor het eerst bezoeken, raad

ik aan om vooral de regio rond de Snøhetta met een bezoekje te plezieren (de driehoek Reinheim –

Åmotsdalshytta – Snøheim is adembenemend mooi!). Daar heb je trouwens ook de grootste kans om

muskusossen tegen het lijf te lopen. Even ruig is wellicht de westzijde van Dovrefjell (de regio rond de

hut Reinvassbu).

Dovrefjell is makkelijk per trein en bus te bereiken vanaf Oslo en Trondheim.
Bivakkeren kan uiteraard overal in het park. Bij slecht weer kan je terecht in berghutten, die vrijwel allemaal ongesloten
zijn en vanaf midden augustus zo goed als verlaten zijn. Voor een overzicht van de hutten neem je best een kijkje op de
website van DNT, vervolgens doorklikken ‘mountain areas’ en ‘Dovrefjell’.

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.
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