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Fulufjellet nasjonalpark
Kongen i Statsråd vedtok 27. april 2012 opprettelse av Fulufjellet nasjonalpark. Med dette er et
større helhetlig område sammen med den tilgrensende nasjonalparken på svensk side sikret
for fremtiden. Fregn naturreservat , liggende i samme skogområde, tilhører samme verneplan
og ble også vedtatt.
Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat i Trysil kommune
utgjør totalt 86,4 km2. Nasjonalparken dekker fjellområdet mot
Sverige og grenser til den svenske Fulufjällets nationalpark.

Fakta
Fulufjellet nasjonalpark dekker et
areal på ca 82 ,5 km 2.
Fregn naturreservat er ca 3,9 km 2.

Målet med å opprette nasjonalparken er å ta vare på et stort,
sammenhengende og inngrepsfritt fjell- og skogområde.
Sammen med nasjonalparken på svensk side utgjør området en
stor og helhetlig økologisk og landskapsmessig enhet.
Lite påvirket natur
Langs fjellsidene og på høyder/topper finnes det både gran- og
furuskog, bekkekløfter og rasmarker med høye naturverdier.
Vegetasjonen i snaufjellet er derimot lite variert og området er et
eksempelområde på en ekstremfattig naturtype i fjell. Dette fordi
berggrunnen, som består av trysilsandstein, inneholder lite
næringsstoffer for planter.

Områdene ligger i Trysil
kommune, Hedmark fylke.
Grenser til Fulufjällets nationalpark i Sverige.

Aktuelle lenker
www.dirnat.no
www.norgesnasjonalparker.no

Kombinasjonene av variert topografi med store høydeforskjeller, blokkmark og gjel/
nedskjæringer gjør området Storgnollen – Steinknøsen – Furuknøsen
spesielt interessant. Her er det også registrert rødlista plantearter. Slottet, 1047 m o.h. er den
høyeste toppen i Fulufjellmassivet.

Friluftsliv
Fulufjellområdet er mye brukt som friluftslivsområde, spesielt av lokalbefolkningen, men
også av hytteeierne i Ljørdalen. Oppkjørte
skiløyper er det tradisjon for i området øst for
Ljørdalsgrenda. En av traseene går innom
nasjonalparken.

Nå — til Sveriges ti-års jubileum av
Fulufjällets nationalpark kan Norge stille med
tilsvarende nasjonalpark på den andre siden
av riksgrensen.

Bakgrunnen for verneplanarbeidet
Etter flere års planprosess ble Fulufjällets
nationalpark opprettet på svensk side av riksgrensen i 2002. Nasjonalparken omfatter et
areal på 385 km2. Formålet med opprettelsen
var å bevare et relativt stort, inngrepsfritt og
sammenhengende fjell– og skogområde med
særpreget vegetasjon og andre store naturverdier.
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Fra svensk side har det ved ulike anledninger
vært uttrykt ønske om at det skulle bli satt i
gang en planprosess i Norge med sikte på å
etablere et tilgrenset norsk naturvernområde
for å sikre verdiene som er knyttet til helheten
av Fulufjellet. Dette resulterte i at Fylkesmannen i Hedmark i 2004 fikk i oppdrag fra
Direktoratet for naturforvaltning å sette i gang
en planprosess med sikte på å
etablere et naturvernområde i Ljørdalen øst.

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.

