
 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det sentrale, utøvende og rådgivende forvaltningsorganet innenfor bevaring av biologisk mangfold og friluftsliv og bruk av naturressurser, 

og er administrativt underlagt Miljøverndepartementet. 

 

 

Øvre Dividal nasjonalpark utvidet og  
Dividalen landskapsvernområde opprettet 
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Kongen i Statsråd har vedtatt å 
utvide Øvre Dividal nasjonalpark / 

Dieváidvuovddi álbmotmeahcci 
med 30 km 2 til totalt 770 km 2, samt 
å opprette Dividalen 
landskapsvernområde/ 
Dieváidvuovddi suodjemeahcci 
som utgjør ca. 19 km 2 i Målselv 
kommune, Troms fylke. 

  

Utvidelsen er en oppfølging av St.meld. 

62 (1991-92) ”Ny landsplan for 

nasjonalparker og andre større 

verneområder i Norge".  

 

Stort biologisk mangfold: 

Utvidelsen har betydelig naturhistoriske 

verdier, som i liten grad var vernet i den 

eksisterende nasjonalparken. 

Skakterdals-juvet har geologiske verdier 

og er et viktig naturdokument over isens 

bevegelser i slutten av siste istid, der 

Skakterdalsjuvet representerer et 

storslagnt sluttprodukt. Dalbunnen på 

begge sider av Divielva har et spesielt 

rikt biologisk mangfold knyttet til 

gammelskog av furu, men også til 

gammelskog av løvtre. Mange sjeldne 

arter av både lav, sopp og biller finnes 

her. 50 av dem er rødlistearter. Det er 

det beskjedne arealet i dalbunnen av 

Dividalen, med spredte fragmenter av 

gammel skog, som utgjør livsgrunnlaget 

for mye av dette spesielle biologiske 

mangfoldet. Her finnes også elveører  

med sjeldne biller. I 

tillegg lever det flere 

rødlistede fuglearter i 

området.  

Utvidelsen inkluderer 

et urskogsområde, 

”Finnbruene”, ved 

Øvre Divifoss, med 

imponerende 

jettegryter, og tilfører 

nasjonalparken nye 

inntrykksterke 

landskapselement. Området har arter og 

naturtyper med nasjonal og internasjonal 

verneverdi. Utvidelsen av Øvre Dividal 

nasjonalpark, og opprettelsen av 

Dividalen landskaps-

vernområde/Dieváidvuovddi 

suodjemeahcci, er derfor et viktig 

supplement til den eksisterende 

nasjonalparken. 

 

Øvre Dividal nasjonalpark ble opprettet i 

1971. Området har stort mangfold av 

planter og dyr i en av Nord-Norges mest 

varierte villmarker. Landskapet er variert 

med furu- og bjørkeskog, høgfjell, vann 

og myrer. Området har en rik fjellvege-

tasjon med bl.a. store mengder kantlyng 

og lapprose. Øvre Dividal er leveområde 

for flere av de store rovdyrene, og 

framfor alt er det jervens rike. 

 

Det er lang tradisjon for skogbruk i 

Dividalen. En skogsbilvei som går ca. 7 

km inn i utvidelsesområdet gir atkomst 

til sentrale furuområder. I tillegg har 

skogsbilveien vært viktig for friluftslivet 

i området gjennom mange generasjoner.  

Nasjonalparken er utvidet og det er 

opprettet et landskapsvernområde, for å 

sikre det rike og sjeldne artsmangfoldet. 

Landskapsvernområdet er kombinert 

med fredning av planter og dyr etter 

naturvernloven.  

  

Forskriften for Øvre Dividal nasjonalpark 

er revidert i forbindelse med utvidelsen. 

En viktig endring er at det åpnes for jakt i 

nasjonalparken på lik linje med områdene 

utenfor. Det vil si at det blir lov å jakte i 

nasjonalparken fra 10. september. 

Verneforskriftene for landskapsvern-

området følger også i hovedtrekk 

standardforskriften, men det er tatt 

hensyn til næringsinteresser i området 

ved at det er åpnet for at 

forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse 

til uttak av enkelttrær for småskala 

produksjon, og hogst av bjørkeved til 

eget bruk for lokalbefolkningen. Det er 

også tillatt med motorferdsel på 

eksisterende veg på sommerføre.  

 

Dette vernet vil ivareta de naturlige 

økologiske prosessene og bevare 

artsdiversiteten i nordlige boreale skoger, 

og oppfyller nasjonale og internasjonale 

målsettinger for bevaring av det 

biologiske mangfoldet. 


