
 

    
 

 
 
 

 
 

GEIRANGER – HERDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE 
 
Regjeringa har i statsråd i 08.10.2004 
vedteke å opprette Geiranger – Herdalen 
landskapsvernområde. Landskapsvern-
området omfattar eit totalareal på 498,0 km2 
med 452,0 km2 landareal. Området ligg i 
Stranda og Norddal kommunar i Møre og 
Romsdal fylke. Opprettinga av verneområdet 
er ei oppfølging av nasjonalparkplanen 
(St.meld. nr 62 (1991-92) som vart vedteke 
av Stortinget 1993. 
 

 
Skageflå.  Foto: Øivind Leren 
 
Formålet med å opprette landskapsvern-
området er å ta vare på eit særprega og 
vakkert fjord- og fjellandskap med eit rikt og 
variert plante- og dyreliv. Vidare er det eit mål 
å ta vare på viktige kulturlandskap, der 
fjordgardar, setermiljø og kulturminne utgjer 
ein vesentleg del av landskapet sin eigenart.  
 
I Geiranger-Herdalen finn ein svært store 
landskapsmessige og biologiske variasjonar 
over korte avstandar. Liene og fjella stig bratt 
opp frå fjordane i området, og dei mange 
fossane og vassfalla gjev området eit 
særpreg. Langs fjordane finn vi mange 
fråflytta gardar som utgjer eit heilt spesielt 
landskapselement. Hus og noko innmark  
 
 

 
vert halde vedlike, slik at ein har ein 
dokumentasjon på den gamle busetnaden  
 
og drifta i området. Området omfattar dei 
særmerkte fjordane Geirangerfjorden og 
Sunnylvsfjorden. Terrenget stig til over 1850 
m.o.h., og dei inste delane av området har 
høgfjell med tindar, eggar og brear. 
 
I landskapsvernområdet er det eit rikt plante- 
og dyreliv. Langs dei sørvendte liene finn ein 
varmekjære lauvskogar med eit rikt dyreliv. 
Den spesielle sommarfuglarten 
mnemosynesommarfugl har eitt av dei 
viktigaste leveområda sine her til lands i 
Geiranger og langs Geirangerfjorden. Havørn 
og kongeørn hekkar i området. Lengst aust i 
landskapsvernområdet har villreinen i 
Ottadalsområdet kalvingsområde. 
 
Det er ikkje utført større vassdrags- 
reguleringar i området. Seterdrift, 
utmarksbeite, vedhogst, jakt, fiske og 
friluftsliv er døme på tradisjonell bruk som 
har sett sitt preg på området. 
 
Verneområdet er med i planarbeidet for 
søknaden om verdsarvstatus (UNESCO si 
liste over verdas naturarv) for ”Vestnorsk 
fjordlandskap”. 
 

Mnemosynesommarfugl. Foto: Dag Holtan. 


