
Vedlegg
Besøksstrategi for Fulufjellets nasjonalparker



Vedlegg 1

Oversikt over bedrifter og prosjekter med aktiviteter i tilknytning  
til Fulufjellets to nasjonalparker (S og N)

Firma/prosjekter Aktiviteter/tjenester/produkter Bruk av nasjonalparken

Sentrum handel Dagligvarehandel, turistinformasjon, snøskuterutleie og 
velkomstfunksjon.

Benytter ikke parken.

Østby Utmarkslag Utvikling av hyttefelt. Benytter ikke nasjonalparken.

GNIST-prosjektet Jobber med å løfte frem geologisk arv i Indre Skadinavia, og 
potensialet dette har for reiselivsnæringen.

Benytter Fulufjellet N og Fulufjället S.

SITE Destinasjonsutvikling i Sälen, Idre, Trysil og Engerdal. Ukjent.

Lund samfunnshus Samfunnshus, arrangementslokaler. Benytter ikke parkene.

Villa Fregn Blant annet overnatting, servering, guidet vandring, hesteskyss, 
fiske- og bjørnesafari.

Ukjent.

Nordic Footprints Jakt- og fisketurer Benytter Fulufjellet S.

Sälens vandrarhem Overnatting. Utarbeidet kart og turer i en app for de som vil 
oppleve den sørlige delen av Fulufjellet S.

Berører Fulufjellet S.

B&B Turistgården Särna Overnatting. Ukjent.
Renbiten AB Foredling, butikk & café, opplevelser. Brukes ifm. foredrag og matservering.
Experience Grövelsjön Guiding, kurs. Benytter ikke parken.
Scandinavian Hiking Vandring, skiturer, kurs. Benytter Fulufjellet S.

Sälen Hund & Aktivitet Hundekjøring, friluftsaktiviteter, kurs og opplevelser for 
hundeeiere, familievennlig.

Benytter Fulufjellet S.

Rösjöstugorna Overnatting/camping, naturopplevelser, fiske, packraft. Bruker Fulufjellet S.
Njupeskärserveringen Matservering. Matservering i nærheten av Fulufjellet S.
Dalarna Outdoor Naturopplevelser, guiding, safari. Benytter Fulufjellet S.
Särna Camping Camping og guidede turer. Benytter Fulufjellet S.

Särna Hembygdsförening Ideel forening som bidrar med kunnskap om kulturhistorie i og 
rundt Fulufjellet.

Kunnskap om Fulufjellsområdet.

Norrsjön Gästgifveri & SPA Overnatting, skuterturer. Benytter ikke parkene.

Närvaro i naturen Inspirasjon, kunnskap, naturopplevelser, yoga, guiding. Benytter Fulufjellet S.

Särna Adventures Naturopplevelser, guiding, overnatting. Benytter Fulufjellet S.
Visit Dalarna Regionalt turistbyrå. Berører ikke parkene.

Fjälläventyr AB Benytter Fulufjellet S.

Årlig studietur med opptil 30 studenter og lærere. Benytter Fulufjället S og  Fulufjellet N.

Uvisst.

Destinasjon Trysil (DT) Benytter ikke parkene.

Peak Points Benytter Fulufjellet S.

Høyskolen i Innlandet avd. 
Evenstad

Norges miljø- og 
biovitenskaplige 
universitet (NMBU)

Fulufjellet AS
Hyttetomter, skitrekk, skistue, stisykkelløype, turistinformasjon, 
bjørnepeiling, overnatting, matservering, snøskuterutleie, 
velkomstfunksjon.

Ljørdalen Skuterklubb Utvikling av snøskuterløyper i Ljørdalen.

Trysil innehar merket for bærekraftige reisemål og det arbeides 
med merking i SITE-regionen.

Innovasjon Norge – merket 
for bærekraftig utvikling

Benytter parken én gang i året til gjennomføring av turen 
«Fulufjellsrøya» på strekningen Storbekkåsen – Brynflået. 
Ellers informerer aktøren om parken på deres 

Ingen snøskuterløyper innenfor Fulufjellet N.

Benytter ikke parkene.

Hundespannturer, skutersafari, fluefiske, gruppe- og 
konferanseaktiviteter og mountainbike.

Hundespannturer, truger, bjørneekskursjoner, grupper & 
konferanser.

PR, markedsføring, produktutvikling på sykkel, turistinformasjon 
i Trysil sentrum og på flere digitale flater.

Bjørneprosjekt med årlig feltstudie i Fulufjellområdet.
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Vedlegg 2 
Tiltaksplan 2019–2024 for Fulufjellets nasjonalparker

Fulufjället S Gjøre entréene mer attraktive/ informative. 1 LStW
Naturvårds 
verket (NV)

2022-2024

Fulufjellet N Tilrettelegge/forsterke for økt ferdsel ved Storbekkåsen- Brynflået og Bråtafallet. 2 NP-styret NP-styret  MDIR 2019-2024

Fulufjellet N Etablere et startpunkt sør for Brattfjellet i tråd med merkevaren. 2
NP-styret, kommunen, grunneiere, 
Ljørdalen grendeutvalg

NP-styret MDIR 2022-2024

Fulufjället S og Fulufjellet N Erstatte gamle infoplakater og skilt med nye jfr. merkevarene. 2 NP-styret og LStW NP-styret og LStW IR og MDIR 2022
Fulufjället S og Fulufjellet N Ta fram en felles kommunikasjon splan for hele Fulufjellet. 1 Naturvårdsve rket, NP-styret LStW/NP- styret IR 2019-2023

Fulufjellet S 2022
Fulufjället S og Fulufjellet N Oppmerking av utvalgte grenseoverskride nde stier knyttet til fokusområdene. 1 LStW/NP- styret LStW/NP- styret IR 2022-2024
Fulufjället S Utbytting av gangbru og trapper lags Njupeskärssling an. 1 LStW SM 2023-2024
Fulufjället S Fornye naturstien langs Njupeskärsslingan. 1 LstW IR Sluttføres i 2023

Fulufjället S og  Fulufjellet N
Merke og beskrive kortere vandringsruter ved inngangene, for eks Storbekkåsen– 
Björnholmsstug an, Brottbäckstuga n–Skarvallen– Klorhön– Brottbäckstuga n

2 LStW/NP- styret SkM, MDIR 2022-2023

Fulufjället S og Fulufjellet N
Utarbeide infomateriell og kartbrosjyrer (på svensk, norsk, engelsk og tysk) tilpasset det 
helhetlige Fulufjellet, men i tråd med de respektive landenes merkestrategi og med et felles 
budskap for Fulufjellet.

2 Natur- vårdsve rket, NP- styret LstW/NP- styret NV, MDIR 2019-2022

Fulufjellet N
Navnsetting på skilt i og i randsonen til Fulufjellet skal være konsistent mellom brosjyrer, kart 
og skilt ute i terrenget.

2 NP-styret NP-styret 2022-2024

2 NV, MDIR Løpende.

Etablere stedstilpasset informasjon ved utvalgte besøksmål, jfr. kommunikasjonsplan 2 NV, MDIR 2022-2024LStW/NP-styret

LStW/NP-styret

2 NP-styret NP-styret NV, MDIR 2019-2024

Lokal overnatting 2022-2024

1
SkM, IR, 
MDIR, SM

2022-2024

LStW/NP-styret

LStW/NP-styret

Fulufjället S og Fulufjellet N Samarbeid med destinasjonsselskap om markedsføring 2 Destinasjonsselskap

Fulufjället S og Fulufjellet N 2 Reiselivsaktøre SkM, MDIR 2022-2024

Fulufjället S og Fulufjellet N 2
Destinasjonsselskap, reiselivsaktører, lokal 
overnatting

SkM, MDIR 2022-2024

Fulufjället S og Fulufjellet N 3 Reiselivsaktører, lokal overnatting LStW/NP- styret SkM, MDIR

LStW/NP-styret/SNO

LStW/NP-styret

LStW/NP-styret

NV, MDIR, IR

Verneområde Beskrivelse av tiltak Prio-ritet Hvem gjennomfører Finansiering

Fulufjället S og Fulufjellet N Gjennomgang og fornying av henvisningsskilt som leder besøkende i og til parkene. 1
Trafikkverket,  Statens vegvesen, 
kommunen

LStW/NP- styret

Fulufjället S og Fulufjellet N 3

Fulufjället S og Fulufjellet N

Fulufjället S og Fulufjellet N

Fulufjället S og Fulufjellet N

Fulufjället S og Fulufjellet N Samarbeid om informasjonsaktiviteter for lokalbefolkningen.

Rive varder som er satt opp i nyere tid ved lokaliteter som er svært utsatt for uheldig 
vardebygging.

Tilrettelegge for økt ferdsel til Slottet, Storfura og stien fra Storbekkåsen til Brynflået.Fulufjället S

Fulufjellet N 2022-2023

Gjøre fasiliteter tilgjengelige og kanalisere til fokusområder

Gjennomførings-periodeSamarbeidsaktører

Bidra økonomisk og med kunnskap om nasjonalparken e i vertskapskurs og guidkurs.

Sertifisering av reiselivsaktører

Årlig gjennomføre Fulufjellssemin ar og grenseoverskridendebedriftsbesøk

Formidle informasjon om Fulufjellet nasjonalpark N gjennom naturum Fulufjället.

2022-2024

NP-styret LstW SkM 2020-2022

2022-2024LStW/NP-styret

2
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Vedlegg 3 
Planlagte tiltak for de utvalgte fokusområdene

Utskiftning av klopper og trapper på Njupeskärsslingan.
Legge til rette for rullestol frem til Njupeskär.
Fornye naturstien på Njupeskärsslingan.
Gjøre Old Tjikko mer tilgjengelig.
Skilte og merke løype mot Old Tjikko.
Forbedre løypa Fallet rundt ved henget ved fossen.
Utarbeide målpunktinformasjon ved Old Tjikko og Rösjöarna.
Flytte grillplassen ved Rösjöstugorna for å skåne kulturverdier.
Bytte til skilt med ny profil.
Merke løyper etter ny profil.
Bidra til at informasjon om Fulufjellet N blir formidlet gjennom    Fulufjellets besøkssenter.

Fornye innfallsporten ved Brott- bäcksstugan.

Tilpasse informasjonen til ny profil og med et felles budskap.
Bytte til skilt med ny profil.
Opprette rundvandring Brottbäcks- inngangen – Skärvallen – Brottet.
Opprette målpunktinformasjon ved Skärvallen og Brottet.
Restaurere bygningene ved Skärvallen.
Etablere et informasjonspunkt/start- punkt sør for Brattfjellet med fokus på gammel granskog 
og lokal kulturhistorie.
Markere opp den gamle stien i Brattfjellet som går opp Trongholroa til svenskegrensen.  

Fornye innfallsporten ved Göljån nord og sør.

Tilpasse informasjonen til ny profil og med et felles budskap.
Opprette målpunktinformasjon ved Tangsjöarna og Altarringen.
Bytte til skilt med ny profil.
Merke Alterringen-løypa

Tilrettelegge Slottet og Storfurua som besøksmål.

Fornye/etablere en natursti ved Bråtafallet.
Erstatte gamle infoplakater og skilt med nye jfr. merkevarene.
Fornye innfallsporten ved Morbäckssä- tern.
Tilpasse informasjonen til ny profil og med et felles budskap.
Opprette målpunktinformasjon ved Tangådalsstugan.

Fornye innfallsporten ved Björnholms- stugan.

Tilpasse informasjonen til ny profil og med et felles budskap.
Opprette målpunktinformasjon ved Brynstensbrottet.
Bytte til skilt med ny profil.
Løypemerke Brynstigen.
Utarbeide en landskapsplan/mulig- hetsstudie ved Storbekkåsen.
Legge til rette for vandring fra Storbekkåsen til Björnholms- stugan. Erstatte gamle infoplakater 
og skilt med nye jfr. merkeva rene.
Opprydding/fornying av gamle skilt/infomateriell.
Se over veiskilt mot innfallsportene.
Opprusting av innfallsporter og informasjonspunkter utenfor fokusområdene.
Fornye innfallsporten ved Görda- len.
Opprusting av informasjons- punkt Ugglan.
Opprusting av informasjons- punkt Lomkällan.
Bidra økonomisk og med kunnskap om nasjonalparkene i vertskapskurs og guidkurs.
Fulufjell-seminar og grense- regionale bedriftstreff.
Sertifisering av turistbedrifter.
Utarbeide et planleggingsdokument for naturveiledning i Fulufjellet nasjonalpark.
Samarbeide med destinasjonsselskapene om markedsføring av Fulufjellet.

Fokusområde 1: 
Njupeskärsentrén – Rösjön

Fokusområde 5: 
Morbäckssätern – 
Tangådalen

Ikke knyttet til 
fokusområder

Fokusområde 2: Brattfjellet 
– Bergådalsstugan – 
Brottbäcksstugan – 
Skärvallen

Fokusområde 4: Bråtafallet 
– Bergådalen – Slottet

Fokusområde 3: 
Göljåentrén – 
Tangsjöområdet– 
Altarringen

Fokusområde 6: 
Storbekkåsen – 
Björnholmsstugan
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