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1 Forskrift om vern av Fulufjellet nasjonalpark i Trysil 
kommune i Hedmark fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 27.04.2012, med hjemmel i 
lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) § 34 jf § 35, § 62 og § 77. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.
 
§ 1 Formål
Formålet med Fulufjellet nasjonalpark er å bevare et stort 
naturområde som inneholder særegne, representative 
økosystem som er uten tyngre naturinngrep, herunder 
artsfattig fjellvegetasjon og artsrik barskog.

Videre er formålet med nasjonalparken å ta vare på:
 − et inngrepsfritt skog- og fjellområde som en del 

av et stort, helhetlig og særpreget økosystem i 
grensetraktene

 − storslåtte landskapsformer bl.a. med særpregede og 
blokkrike juv   

 − naturmangfoldet med et egenartet plante-, sopp- og 
dyreliv, herunder innslag av høyereliggende barskog 
med naturpreg, og med arter som; sjokoladekjuke og 
sibirkjuke 

 − kulturminner

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av 
naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv 
med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 2 Geografisk avgrensning
Nasjonalparken berører følgende gnr/bnr: 9/1, 9/6, 9/7, 9/12, 
9/14, 9/15, 9/29, 9/64, 9/85, 9/121, 9/122, 9/123, 9/124, 9/158, 
9/160, 9/348, 9/368, 9/427, 9/654, 9/655, 10/8, 11/4, 11/5, 11/25, 
11/40, 12/9.
Nasjonalparken dekker et areal på ca. 82,5 km2. Grensene 
for nasjonalparken framgår av vedlagte kart i målestokk 
1:70.000, datert Miljøverndepartementet april 2012. De 
nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Trysil kommune, hos 
Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning 
og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder 
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3 Vernebestemmelser
I nasjonalparken skal ingen varig påvirkning av naturmiljø 
eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en 
forutsetning for å ivareta verneformålet. 

Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet
Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder 
oppføring av varige eller midlertidige bygninger, anlegg 
og innretninger, gjerder, vegbygging, bergverksdrift, 
vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av 
masse, sprenging og boring, bryting av stein, mineraler og 
fossiler og fjerning av større stein og blokker, mineraler 
og fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, 
bakkeplanering, framføring av luft- og jordledninger, bygging 
av bruer og klopper, hensetting av campingvogner, bobiler 
og maskiner, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av 
stier og løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende. 

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a) Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som 
ikke fører til bruksendring. Vedlikehold skal skje i samsvar 
med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold 
omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b) Vedlikehold av merkede stier, løyper, bruer, klopper og skilt.

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som 
går tapt ved brann eller naturskade.
b) Ombygging og mindre utvidelser av bygninger 
c) Bygging av bruer og legging av klopper.
d) Oppsetting av skilt og merking av nye stier i henhold til 
forvaltningsplanen.
e) Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og 
oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk.
f) Bruksendring av eksisterende bygninger.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med 
lokal byggeskikk og tilpasses landskapet.

Plantelivet
1.4 Vern av plantelivet 
Vegetasjonen, herunder døde trær og busker, er vernet mot 
all skade og ødeleggelse. Planting og såing av trær og annen 
vegetasjon er forbudt.

1.5 Bestemmelsene i 2.1. er ikke til hinder for:
a) Beiting.
b) Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
c) Plukking av bær og matsopp.
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d) Plukking av vanlige planter til eget bruk.

1.6 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) Hogst av ved til buer, hytter og setrer som ligger i 
nasjonalparken.

Dyrelivet
1.7 Vern av dyrelivet
Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er 
vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av 
dyr på land og i vann er forbudt.

1.8 Bestemmelsene i punkt 3.1 er ikke til hinder for:
a) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
b) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende 
lovverk.

1.9 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort 
tidligere.
b) Kalking av vassdrag som er nødvendig for å reetablere eller 
hindre at en art dør ut. I forvaltningsplanen skal det fastsettes 
et referanseområde som ikke kan kalkes. 

Kulturminner
1.10 Vern av kulturminner
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse 
kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.

1.11 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.

Ferdsel
1.12 Generelt om ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, 
dyreliv og kulturminner.

1.13 Organisert ferdsel
Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for 
organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke 
blir skadelidende. Organisert ferdsel og ferdselsformer 
som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av 
forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i 
forvaltningsplan.

1.14 Sykling og organisert bruk av hest
Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier, samt 
traséer som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen.

1.15 Regulering av ferdsel
Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan 
Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller 
forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

1.16 Omlegging av stier
Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan 
forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking 
av stier og løyper.

1.17 Generelle unntak for ferdsel
Bestemmelsene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved 
gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i 
forbindelse med ambulanse-, politi-, rednings-, brannvern-, 
toll- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring 
av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av 
forvaltningsmyndigheten.

Motorferdsel 
1.18 Forbud mot motorferdsel
Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av 
luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken, er forbudt.

1.19 Bestemmelsene i pkt. 6.1. er ikke til hinder for:
a) Motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
rednings-, brannvern-, toll- og oppsynsvirksomhet, samt 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt 
av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke 
øvelseskjøring.
b) Forsvarets nødvendige lavflyging.
c) Motorferdsel for uttransport av syke/skadde bufe i 
medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal 
være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til 
oppsynet for verneområdet i forkant av kjøringen. 

1.20 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) Øvelseskjøring på vinterføre for formål nevnt i punkt 6.2.a.
b) Nødvendig transport av ved, varer, utstyr m.m. til buer og 
hytter i verneområdet. Transporten skal primært skje ved 
bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy.
c) Nødvendig transport av materialer til vedlikehold 
og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger. 
Transporten skal primært skje ved bruk av beltekjøretøy på 
snødekt mark eller luftfartøy.
d) Transport inn i verneområdet av saltsteiner. Transporten 
skal primært skje  ved bruk av beltekjøretøy på snødekt mark.
e) Bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 
terrenget eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort.
f) Nødvendig transport i forbindelse med vedhogst etter 
punkt 2.3.  Transporten bør primært skje ved bruk av 
beltekjøretøy på snødekt mark.
g) Oppkjøring av skiløype til riksgrensa på Brynflået og andre 
skiløyper i samsvar med forvaltningsplan. 
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Forurensning
1.21 Forbud mot forurensning
Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske 
midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

1.22 Støy
Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly 
o.l. er forbudt.

§ 4 Generelle unntaksbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra 
forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 
eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til 
vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.   

§ 5 Forvaltningsplan
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere 
retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, 
informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av 
Direktoratet for naturforvaltning.

§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten 
bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller 
oppnå den natur- og kulturtilstand som er formålet med 
vernet.

§ 7 Forvaltningsmyndighet
Miljøverndepartementet fastsetter hvem som er 
forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 8 Rådgivende utvalg
Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av 
nasjonalparken.

§ 9 Ikrafttredelse
 Denne forskriften trer i kraft straks.
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Tilstandsvariabel  Bevaringsmål Metode Tilstand Aktuelle tiltak

Død ved (DV) Skogen skal ha 
naturskogkarakter. DV 
skal utvikles gjennom 
naturlig dynamikk. Alle 
nedbrytningsstadier skal være 
representert.

Prøveflater i 
2 kartfestede 
arealer. 
Registreringer 
hvert 2. år.

God: Minst 4 objekter pr. dekar, 
begge nedbrytings-klasser (lite 
nedbrutt og sterkt nedbrutt) skal 
være representert. Middels: 2-4 
objekter pr. dekar.
Dårlig: Mindre enn 2 objekter pr. 
dekar.

Informere 
besøkende om 
verdien av død ved 
og bestemmelsene 
som gjelder for 
uttak av bålved.

Fremmedartsinnslag 
(FA)

Ingen forekomst av fremmede 
arter, dvs. arter og provenienser 
som ikke er naturlig 
forekommende i regionen.

Registrering 
og kartfesting 
av arealer med 
innslag av 
vrifuru.

God: Uten innslag av vrifuru.
Middels: Svakt innslag av vrifuru, 
ikke mer enn 1-2 % av skogarealet.
Dårlig: Mer enn 1-2 % av 
skogarealet med innslag av 
vrifuru.

Fjerne all vrifuru.

2 Bevaringsmål for Fulufjellet nasjonalpark

Naturkvalitet 1: Naturskogkarakter – død ved/fremmedartsinnslag

Status/beskrivelse
Så godt som all skog i nasjonalparken er barskog med samdominans av gran og furu. Arealene med de største skogfaglige 
naturverdiene er knyttet til de fjellnære områdene. Til sammen er det store arealer med naturskog av gran og furu, stedvis med 
urskogpreg og med et rikt artsmangfold. Det finnes spredte gamle furuer på opptil 350 år.

Forutsetning for god bevaringsstatus
Naturskogkarakteren opprettholdes, dvs. at skogen ikke berøres av hogst/skjøtsel eller ødelegges på annen måte.
Utviklingen og nedbrytingen skal utelukkende styres av naturlige prosesser.

Trusselfaktorer
• Hogst av ved til bygninger i nasjonalparken. Uttak til bålved.
• Vrifuru utvikler seg og spres.

Tabell 1: Bevaringsmål for «Naturskogkarakter»

Naturkvalitet 2: Økologiske funksjonsområder – hekkeområde for kongeørn

Status/beskrivelse
Den sårbare og forstyrrelsesfølsomme kongeørnen har én fast hekkeplass innenfor nasjonalparken.

Forutsetning for god bevaringsstatus
Unngå menneskelige aktiviteter eller forstyrrelser som ødelegger hekking.

Trusselfaktorer
Forstyrrelser som følge av ikke-motorisert ferdsel.

Tabell 3: Bevaringsmål for «Hekkeområde for kongeørn»

Tilstandsvariabel  Bevaringsmål Metode Tilstand Aktuelle tiltak

Hekkende kongeørn Kongeørn skal gjennomføre minimum 
1 vellykket hekking i Fulufjellet 
nasjonalpark hvert 2. eller 3. år.

Registrering 
av hekke-
suksess.

God: Én vellykket hekking 
hvert 2. eller 3. år.
Dårlig: Ingen vellykket 
hekking i løpet av hvert 2. 
eller 3. år.

Aktuelt 
hekkeområde 
sjekkes årlig 
med hensyn til 
hekkesuksess.
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Vedlegg 3
Samletabell for aktuelle tiltak i Fulufjellet nasjonalpark i perioden 2022 - 2026
Sist endret: 11/26/2021 

Vedlegg 3
Samletabell for aktuelle tiltak i Fulufjellet nasjonalpark i perioden 2022 - 2026 Sist endret: 26.11.2021

Verneområdenavn og 
naturbase-id Tiltakskategori             Kort beskrivelse av tiltak Prioritering Finansiering

Samarbeids-
aktører

Hvem 
gjennomfører 
tiltaket?

Gjennomføringsperiode                
(20xx-20yy) 

Intervall 
(eventuelt)

Kostnadoverslag 
(kr) Merknad/kommentar

1 Fulufjellet Overvåking
Overvåke forekomsten av død ved i to prøveflater, 
jf. bevaringsmål i vedlegg 2. Registreringer hvert 
2. år.

Bestillings- 
dialog (BD)

Nasjonalparkstyret 
(NP-styret), Statens 
naturoopsyn (SNO).

NP-styret i 
samarbeid med 

SNO.
Løpende Hvert 2. år

2 Fulufjellet Overvåking
Registrering og kartfesting av arealer med innslag 
av vrifuru, jf. bevaringsmål i vedlegg 2. 

BD.
Statens naturoppsyn/ 

NP styret
SNO Løpende

3 Fulufjellet Overvåking
Registrering av hekkesuksess for kongeørn ved 
aktuelle hekkelokaliteter, jf. bevaringsmål i 
vedlegg 2.

Høy BD 
NP-styret, SNO og 

private
SNO/private Løpende Årlig

4 Fulufjellet Kartlegging

Kartlegge og utarbeide en oversikt over 
eksisterende bygninger, anlegg og innretninger 
innenfor nasjonalparken med opplysninger om 
bygning- og anleggstype, størrelse, eksakt 
beliggenhet, samt lage bildearkiv. 

Høy BD

Forvaltningsmyndigh
eten i samarbeid med 

grunneiere, Trysil 
kommune og SNO.

SNO 2020-2024

5 Fulufjellet Kartlegging

Lage og gjennomføre planer for 
brukerundersøkelser og systematisk telling av 
besøkende til nasjonalparken for å følge ferdsel, 
ferdselsmønster, ferdselsformer og 
utviklingstrender. 

Høy BD NP-styret
NP-styret og 

private.
2016-2017 Hvert 10. år.

Siste gjennomført i 
2016.

6 Fulufjellet
Kartlegging og 
overvåking

Grov registrering av ferdsel og ferdselsutvikling. BD SNO og NP-styret SNO Løpende Årlig

7 Fulufjellet Informasjon Sette opp grensemerker og verneskilt. BD
Fylkesmannen og NP-

styret
SNO og private 2022-2024

9 Fulufjellet Vedlikehold
Vedlikeholde og eventuelt bytte ut 
gamle/ødelagte/slitte informasjonsplakater og 
informasjonstavler.

BD NP-styret og SNO SNO Løpende

10 Fulufjellet Informasjon
Distribuere eksisterende informasjonsbrosjyrer 
om Fulufjellet nasjonalpark til aktuelle aktører.

BD Statskog
SNO og NP-

styret
Løpende

11 Fulufjellet Tilrettelegging
Utarbeide plan for ansvar, vedlikehold og drift av 
veien til innfallsportalen til nasjonalparken ved 
Storbekkåsen.

Høy Statskog NP-styret og Statskog Statskog 2022-2024

Er påbegynt, men 
tilkommet mer 
aktivitet. Må ta en ny 
runde med veieier.

12 Fulufjellet
Informasjon og 
tilrettelegging

Utforme informasjonstavler i samsvar med ny 
profil og lokale interesser.

Høye BD NP-styret
NP-styret og 

private.
2022-2024

Må ses i sammenheng 
med en besøksstrategi.

13 Fulufjellet Tilrettelegging
Opparbeide hoved-innfallsportal til 
nasjonalparken.

Høy BD NP-styret og Statskog
NP-styret og 

private.
2022-2024

Må ses i sammenheng 
med en besøksstrategi.

14 Fulufjellet Informasjon
Utarbeide en felles norsk-svensk brosjyre om det 
helhetlige tilbudet i Fulufjellet med hensyn til 
stier, løyper, overnatting, etc.

Høy
BD og 
Länsstyrelsen 
Dalarna

NP-styret og 
Länsstyrelsen Dalarna

NP-styret og 
Länsstyrelsen 

Dalarna
2022-2024

Må ses i sammenheng 
med en besøksstrategi.

15 Fulufjellet
Informasjo og 
tilrettelegging

Lage en helhetlig informasjons- og skiltplan for 
nasjonalparken som en del av en besøksstrategi.

Høy BD NP-styret NP-styret 2022-2024

Må ses i sammenheng 
med en besøksstrategi.
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