Norges nationalparker

Afsnittet er ikke oversat fra norsk, og de nyeste nationalparker efter 2000 er ikke med.
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1.

RONDANE

Norges første nasjonalpark
Rondane ble fredet allerede i 1962. Berggrunnen er fattig og vegetasjonn karrig.
Det meste av området preges av storslåtte, golde fjell, trange juv og dype botner.
Dyrelivet er fattig på arter- blant karakterartene er villrein, fjellrype, snøspurv
og steinsikvett.
Besøk. Fra E6 i guldbraandsdalen over mysuseter. Hovringen eller Grimsdalen.
Fra Atnadalen veg inn over Dørålen. Straumbu eller Vollom. Merkede
stier og turisthytter.
Areal : 580 km2 Oprettet:
1962
2.

BØRGEFJELL

Ødemark sfjell med mylder av elver og vatn
Parken ligger på grensa mellem Nordland og Nord-Trøndelag. Den vestlige
delen av parken har høye tinder med botnbreer og dype. Bratte kløfter. For
øverige preges parken av rolige landskapsformer og elver, vatn og tjern. Vätmarkene har et rikt fugleliv. Det er fast aktivitet av fjellrev og jerv
Besøk: Vanskelig stkomst. Den mest brukte innfallsveg fra nordvest gjennom
Fiplingdalen til Simskar. Veg fra Majavatn til Tomasvatn. Båt over
Namsvatnet. Få og enkle overnattingshytter. Liten tilrettelegging.
Oprettet:
1963
Areal : 1107 km2
3.

GUTULIA

Ursk og med majaesstetisk e grantrær
Nasjonalparken ligger i et høyerliggende urskogområde like sør for Femundersmarka. Furuskogen dominerer, men det finnes også gran og bjørkeskog. Her
står over 250 år gammel gran og furu på over 350 år.
Besøk: Veg inn til Gutulisjøen fra fylkesvegen Femundsenden-Elgå.
Areal : 19 km2
Oprettet:
1968
4.

ORMTJERNKAMPEN

Ursk og av gran
Ormtjernkampen er yår minste nasjonalpark. Den ble fredet for å visee hvordan granskogen var på Østlandet før øksa gjorde dine innhogg i urskogene.
Skogen ligger over 780 m.o.h. og er fjellskog, men nedre deler av den har
lavlandspreg. I parken ligger noen små fjell. Med Ormatjernkampen (1128
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m.o.h.) som det høvýeste.
Besøk: Fylkesveg mellom Vestre Gausdfal og Nordre Etnedal, videre veg til
Ormtjernsetrene. Liten tilrettelegning.
Areal : 9 km2
Oprettet:
1968
5.

ÅNDERDALEN

Nordnorsk k ystnatur
Ånderdalen på senja omkranses av storslåtte kystfjell. Urørte fjellbjørkeskoger
og myr dominerer parken, men det finnes også kystfuruskog. Kortvokste og
forvridde furutrær gir parkens preg av villmark.
Besøk: Rv. 860 til tranøybotn, derfra stier inn mot parke fra Storjord og
Gammelsæter. Liten tilrettelegging.
Areal : 69 km2
Oprettet:
1970
6.

GRESSÅMOEN

T ypisk trøndersk gransk og med ursk ogpreg
Nasjonalparken representerer en vanelig landskapstype på overgangen mellem
skog og fjell i Nord-Trøndelag. Granskogen har få spor etter hogst. Stor deler
av paarke domineres av snaufjell. Parken har gode fiskevatn med ørret og lake.
Myrenes fugleliv preges av vadere spesielt småspove.
Besøk: Vanskelig atkomst. Veg fra Myrset i Snåsa innover Lurudalen. Liten
tilretlegging
1970
Areal : 182 km2 Oprettet:
7.

STABBURSDALEN

V erdens Nordligste Furusk og
Stabbursdalen nasjonalpark ligger på vestside av Porsangerfjorden. Furuskogen, som står i nedre deler av dalen, har opptil 500 år gamle træer. Vestover i
nasjonalparken snevrer dalen seg inn i et gjel, for så å vide seg ut igjen i slske
lier og snaufjellsområder. Parken har stor grus- og sandavsetninger fra istida.
Stabburaelva er selve nerven i parken. Den er ei god lakseelv.
Besøk: E6 langs Porsangerfjorden til Stabbursnes, veg videre 5 km vestover
inn mot parken. Info-senter på Stabbursnes.
Areal : 98 km2
Oprettet:
1970
8.

ØVRE PASVIK

I Nordk alottens største ursk ogområde
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Nasjonalparken ligger på grensa mot Finland og Sovjetunionen. Området er en
vestlig utløper av den sibrirske taigaen og domineres av furuskog, vatn og
myrer. Flere østlige palantearter vokser her i sstore mengder, f.eks. finnmarkspors. Av specielle hekkefugler kan nevnes sidevans, sangsvane og lappugle.
Området har en fast bjørnestamme. Vassdragene er rike på fisk, særlig gjedde
og ador.
Besøk: Rv. 885 fra Kirkenes til Vaggatern i Pasvikdalen, videre skogsbilveg
servestover til Sortbrysttjern. Liten tilrettelegging.
Areal : 67 km2
Oprettet:
1970
9.

ØVRE DIVIDAL

V ariet villmark i nord
Parken ligger i indre Troms og byr på vekslende og typisk nordnorsk natur med
furu- og bjørkeskog, vatn, myr og fjell. I dalen finnes mange grusavsetninger
fra istida. Et stort antall tamrein beiter i parken. Alle våre ffire storrovdyr hat
tilhold her.
Besøk: Fylkesveg opp Dividalrn til Frihetsli, videre skogsbilveg. Merkede stier
og ubetjente turisthytter.
Areal : 743 km2 Oprettet:
1971
10.

RAGO

V år mest utilgjengelige nasjonalpark
Fjellområdet Rago har et vilt terreng med forrevne fjellrygger, dype kløfter og
blokkmark. Parkenes spesielle vassedragsnatur preges av fosser og elver som
renner utover blanke berg. Rago danner sammenPadjelanta, Saarek og Stora
Sjöfallet nasjonalparker i Sverige et vernet område på ca 5400 km2
Besøk: Vanskelig atkomst. Bilveg fra E& østover til Lakshola. Derfra sti
innover Storskogdalen og over fjellet fram til parken. Sti videre gjennom parken til riksgrensa. To åpne hytter. Liten tilrettelegning.
Areal : 167 km2 Oprettet:
1971

11.

FEMUNSDSMARKA

V illmark med glitrende vassdrag
Parken preges av istidas påviekninger med rolige landskapsformer og blokk-
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mark. Femundsmarka er kjent for sine furutræer og de mange vatn og vassdrag. Tamrein beiter i Femundsmarka, og noen moskuser har tilhold her deler
av året. På svensk side ligger store naturreservater og en nasjonalpark.
Besøk: Rutebåt på Femunden fra Sørvika, Jonasvollen eller Elgå. Turisthytter
og stier
Areal : 390 km2 Oprettet:
1971
12.

DOVREFJELL

Nasjonalsymbol siden 1814
I vestre deler av parken er fjella steile og vill. Snøhetta rager høyest med sine
2286 m.o.h. I øst er berggrunnen kalkrik og her finner vi Nord-Europas rikeste
plantefjell med plante som dovrevalmue, norsk malurt, og reinrose. Fuglelivet
er rikt. muskus og villrein er vanlig syn.
Fokstumyra naturreservat - en av de mest kjente fuglemyrene i Norge - ligger
ved E6 ca 20 km sør for nasjonalparken.
Besøk: Flere veger til parken E6 og Dovrebanen gjennom området. Infoutstilling ved Kongsvold Fjeldstue. Merket sti og ubetjent turisthytte.
1974
Areal : 256 km2 Oprettet:
13.

ØVRE ANARJÅKKA

En avsides og urrørt del av Finmark svidda
Nasjonalparken ligger i indre deler av Finmarksvidda og grense mot finske
nasjonalparken Lemmenjoki. Den består av svakt bløgende viddelandskap.
Vegetasjonen preges av lavrik bjørkeskog, noe furu i lavereliggende områder,
store myrer og mange vatn. Elva Anarjåkka renner gjennom parken. Et stort
antalltamrein har sine vinterbeiter her.
Besøk: Vanskelig atkomst. RV 96 fra karasjok til riksgrensa, videre søover
langs Anarjåkka til Bassevuovdde fjellstue, Helligskogen. Ingen tilrettelegning
Areal : 1399 km2

14.

Oprettet:

1975

JOTUNHEIMEN

Norges høyeste fjell
Jotunheimen preges av majestetiske fjellmassiver og isbreer. Landets høyeste
fjell - Galdhøpiggen (2469 m.o.h.) - ligger innenfor parken. Området har mange
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innsjøer, med Gjende som den største. Floraen er rik, og Jotunhemen innhar
høyderekorden for de fleste fjellplanter. I vest finnes mye villrein, og LomVågå-distriktet er tamrein.
Besøk: Lett atkomst fra mange kanter. Bårute på Gjende. Merkede stier og
turisthytter.
Areal : 1145 km2
Oprettet:
1980
15.

HARDANGERVIDDA

Nord-Europas størst høyfjellsslette
På Hardangervidda ligger Norges største nasjodalpark. Parekn har rolige
former i øst, men brytes opp av mer markerte fjell i vest. Hårtiegen (1690
m.o.h.) er med sin hatteform velkjent landemerke. Vidda har største villreinstammen i Europa. Den er ellers kjent for sine mange fiske rike elever og vatn
med fin fjellørret.
Besøk: Bilveg fra flere kanter. Stier og turisthytter.
Areal : 3422 km2
Oprettet:
1981
16.

REISA

Canyon med mek tig vassdragsnatur
Nasjonalparken preges av Rejsadalen - en canyon i Nord-Troms dannet ved at
Reisaleva har skået seg ned i fjellvidda. Parken har mange fosser, bl.a Mollisfossen (Høyde 269 m). Varjasjonen i berggrunnen er stor. Både plante- og fuglelivet er blant de rikeste i Nord-Norge. Tamrein fra Kautkeino beiter her.
Besøk: RV 865 fra Storslett til Bilto, videre skogsbilveg til sarelv.utleie av
elvebåt i Sarelv. Ubetjente turisthytte.
Areal : 803 km2
Oprettet:
1986

17.

SALFJELLET - SVARTISEN

Fra frodige fjeldaler til evig is
Nasjonalparken og fire tilgrensende naturvernområdr strekker seg fra Melfjordens fjordlandskap i vest over Svartisen til fjellområdene langs svenskegrensa.
Svartisen er Nord-Skandinavias største isbre (370 km2). Glormsdalen byr på
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glttslipt marmor, grotter og inderjordiske evver. Stormdalens fjellbjørkeskoger
har uvanelig høy planteproduksion. Klakrike områder er oaser for kravefulle
blomsterplanter - bl.a. finnes stoe reinroseheier med innslag av eksklusive arter
som lapprose.
Besøk: Mange innfallsveger E6 og Nordlandsbanen gjennem området. Turistbåter til breen over svarisvatner og Holandsfjorden. Merkede stier.
Ubetjente hytter.
Areal : 1840 km2
Oprettet:
1989
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