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SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK 

 
I Statsråd 20. februar 2004 er Skarvan og 
Roltdalen nasjonalpark opprettet. 
Nasjonalparken er på ca 441,5 km 2 og 
omfatter areal i Selbu, Tydal, Stjørdal og 
Meråker kommuner i Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag fylker. 
 

 
Stormoen-området sentralt i Roltdalen. Fongen i 
bakgrunnen.  
Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 
 
Formålet med nasjonalparken er å ta vare på 
et tilnærmet urørt fjell- og skogområde typisk 
for regionen. Det er også et formål og verne 
om kulturminner og sammenhengen mellom 
disse, særlig de kulturminnene som er 
knyttet til kvernsteindrifta. 
 
I Skarvan og Roltdalen er store deler av 
området er inngrepsfritt naturområde (over 5 
km fra tyngre tekniske inngrep). Dette er 
blant de største i Trøndelag.  
 
Nord i området dominerer Skarvan-
massivet, mens området i sør-sørøst 
domineres av fjellrekka fra Fongen til Ruten. I 
NOU 1986:13 "Nasjonalparkplanen" 
understrekte Statens Naturvernråd at dette 
var den siste sjansen for å verne en stor, 
vegløs fjelldal. Dette skogsområdet peker 
seg ut som det området som i botanisk 
sammenheng har størst verneverdi. 
 
Nasjonalparkområdet inneholder et bredt 
spekter av kulturminner og –typer, 
Kulturminnene vitner om at området har  
 

vært utnyttet av mennesker fra ulike etniske 
grupper på forskjellige måter gjennom et 
langt tidsrom, for eksempel hustufter, 
jernvinneanlegg, samiske boplasser, 
dyregraver, kulturminner knyttet til kobber og 
kvernsteinsdrift, seterbebyggelse og 
ferdselsårer. Kvernfjellet i Selbu er det 
største kvernsteinsområdet i Norge. Stein fra 
området er sendt over hele landet og til  
utlandet.  
 
Setervollene ligger som lysninger innover 
hele Roltdalen. Mange av disse benyttes 
også aktivt i dag i forbindelse med beitebruk, 
jakt, fiske og friluftsliv.  
 
Fjellområdet har stor betydning for friluftslivet 
og er skånet mot moderne tekniske inngrep. 
Gode bestander av småvilt, og de gode 
fiskevatna gjør at området er mye brukt til 
småviltjakt og fiske. 
 
Nasjonalparken inngår i Essand 
reinbeitedistrikt. Området benyttes til vår, 
sommer og høstbeite.  
 

 
Kvernsteinsbruddene i Høgfjellet.  
Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 


