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Børgefjell nasjonalpark 

Børgefjell nasjonalpark ble vedtatt

vernet i 1963 som landets andre

nasjonalpark. Den ble utvidet første

gang i 1973 og i 2003 ble parken

utvidet til 1447 km2. Med det til-

grensende Austre Tiplingen land-

skapsvernområde på 44 km2 er det

totale vernede området nå på 1491

km2. Området ligger på grensen

mellom Nord-Trøndelag og Nord-

land fylker og berører kommunene

Hattfjelldal, Grane, Namsskogan og

Røyrvik. 

Utpreget villmarksområde

Børgefjellområdet er et utpreget

villmarksområde, for det meste av

høyfjellskarakter, rikt på vatn og

vassdrag, og av betydelig zoologisk

interesse. Området er et av de

største gjenværende villmarks-

pregede områdene i landet og er et

av de få stedene i landet hvor det

fremdeles finnes fjellrev. Av de

store rovdyrene våre er jerv og

gaupe registrert som ynglende i

Børgefjell, mens bjørn besøker

området jevnlig som streifdyr.

Børgefjellområdet har særlig stor

verdi for våtmarksfugler (ender,

vadere og andre) og for rovfugl og

ugler. Både i og utenfor nasjonal-

parken finnes flere viktige våt-

marksområder med et rikt fugleliv.

Fjellvåk er den vanligste rovfuglen,

men også en rekke andre sjeldnere

rovfugler finnes i området. I bota-

nisk sammenheng må Børgefjell

karakteriseres som relativt ordinært,

med et forholdsvis lavt antall arter.

Austre Tiplingen landskapsvernom-

råde er med på sikre et vassdrags-

landskap og er et viktig område for

fugl. 

Samene har holdt til i Børgefjell i

uminnelige tider som jegere, fiskere

og reingjetere. Området inneholder

derfor en rekke samiske kultur-

minner.

Børgefjell er blant de nasjonalpark-

ene hvor det er foretatt en forsiktig

tilrettelegging med tanke på å bedre

mulighetene for friluftsliv.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det sentrale fagorganet for naturforvaltning i Norge. DN ble opprettet i 1985 og er underlagt 

Miljøverndepartementet. Myndigheten til å forvalte naturressurser er gitt gjennom ulike lover og forskrifter. Utover lovbestemte oppgaver har direktoratet også ansvar 

for å identifisere, forebygge og løse miljøproblemer ved samarbeid, rådgivning og informasjon overfor andre myndigheter og grupper i befolkningen.

Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim  Tlf.: 73 58 05 00  www.dirnat.no

FOTO: OLAV STRAND, NINA


