
F a k t a  
 Rohkunborri nasjonalpark 

dekker et areal på ca. 571 
km

2
. 

 Nasjonalparken ligger i Bardu 
kommune i Troms fylke. 

 Sjeldne og trua dyrearter, 
fjellrev, jerv, gaupe, bjørn, 
jaktfalk og snøugle 

 Rike løvskoger med urskog, 
kalkrik fjellvegetasjon, alpine 
våtmarker med rikmyr, 
palsmyr og verdifulle 
ferskvannsmiljø. 

A k t u e l l e  l e n k e r  

www.dirnat.no 
www.norgesnasjonalparker.no 

 

 

 

 

     
 

 

Rohkunborri nasjonalpark er opprettet 

Et av de mest villmarkspregete områdene i Troms blir nasjonalpark. Vernet av Rohkunborri 
nasjonalpark sikrer en verdifull fjellnatur for fremtiden. 

 
Rohkunborri nasjonalpark i Bardu kommune er totalt 571 km

2
. Den inkluderer 

indre deler av Sørdalen og fjellområdene østover med fjellmassivet Rohkunborri 

og innsjøen Geavdnjajávri. Nasjonalparken grenser mot Vadvetjohka 

nasjonalpark i Sverige.  
 

Variert og sjelden fjellnatur   

Naturverdiene er spesielt knyttet til rike løvskoger med preg av urskog, kalkrik 

fjellvegetasjon, alpine våtmarker med rikmyr, palsmyr og verdifulle ferskvanns-

miljø. 

 

Dette er viktige leveområder for planter og dyr, og flere av artene finnes på den 

norske rødlista over trua og nær trua arter. Eksempler på dette er jaktfalk og 

snøugle. Nasjonalparken er leveområde for store rovdyr som jerv, gaupe og 

bjørn, som alle også er å finne på rødlista. Tidligere ynglet den kritisk trua 

fjellreven i området, og på svensk side er det registrert flere fjellrevhi. Det er 

derfor mulig at fjellreven på ny etablerer seg i området. 

Upåvirket av vannkraft 

Her er viktige ferskvannsmiljø med plante- og dyresamfunn som ikke er påvirket 

av vannkraftutbygging eller utsetting av fisk. I Sørdalen er det fisketomme vann 

med sjeldne krepsdyr som man ikke finner i innsjøer med fisk. Innsjøene øst i 

nasjonalparken har imidlertid svært gode fiskebestander. 

 

Våtmarksområdene er viktige både for vanlige og sjeldne fuglearter, for eksempel 

lommer, ender og vadefugler. 

 

Løvskogene har store mengder hekkende spurvefugler, og skogen i Sørdalen er 

viktig for fugl som trekker mellom kysten i Troms og Bottenviken. 

Fjellvegetasjonen er rik og har store mengder lapprose. 
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                                                                                                                         Sørdalen ved juvet Boldnoávzi. Foto: Hans Prestbakmo   

http://www.dirnat.no/
http://www.norgesnasjonalparker.no/


 

Direktoratet for naturforvaltning har sentrale, nasjonale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur. Det innebærer å bevare naturmangfoldet og 
legge til rette for friluftsliv og bruk av naturens ressurser. Direktoratet for naturforvaltning er en rådgivende og utøvende etat, underlagt Miljøverndepartementet. Vi 
har myndighet til å forvalte naturressurser, gjennom ulike lover og forskrifter som Stortinget har vedtatt. Ut over lovbestemte oppgaver har vi også ansvar for å 
identifisere, forebygge og løse miljøproblemer. Direktoratet for naturforvaltning samarbeider med andre myndigheter og gir råd og informasjon til befolkningen. 

 

 

Fjellmassiv og juv  

Nasjonalparken er det et mektig samspill mellom 
fjellmassivet Rohkunborri, skogkledde daler og 
våtmarker med innsjøene Geavdnjajav'ri og 
Eartebealjav'ri. 
 

 

Motiv fra Sørdalen. Foto: Heidi-Marie Gabler 

 
Sørdalen med juvet ”Boldnoåvzi” skjærer seg skarpt 

gjennom kaledonske bergarter. Dette er et 

imponerende naturhistorisk dokument over landskaps- 

dannelse etter siste istid. På begge sider av kløfta er 

det høyfjell med topper som rager 1500 m.o.h.  
 

 

Kulturminner fra steinalderen 

Dette er også et kulturlandskap med kulturminner fra 

yngre steinalder, tidlig metalltid, samisk fortid og nyere 

tids aktivitet.                                  

 

Norsk og svensk reindrift 

Den svenske samebyen Talma har rettigheter til 

området, som er viktig både som vår-, sommer- og 

høstbeiter. De norske reinbeitedistriktene Altevatnet 

og Gielas har også beitearealer i nasjonalparken.  

 

 

Gode fiskemuligheter. Foto: Øyvind Kanstad Hansen 

 

Viktig friluftsområde 

Nasjonalparken er godt egnet for friluftsliv med jakt og 

fiske. Nordkalottruta går igjennom området med 

mulighet for overnatting på hytter eid av Troms turlag. 

Området er også attraktivt for naturbasert reiseliv. 

 

 

Opprettelsen av verneområdet er en oppfølging av 

St.meld.nr.62(1991-92) ”Ny landsplan for nasjonal- 

parker og andre større verneområder i Norge”, Innst. 

S. nr. 124 (1992-93) og Inst. S. nr. 123 (1992-93).   

 

Inn mot Rohkunborri –massivet. Foto: Heidi-Marie Gabler 


