
6

NN
AA

JJ
OO

NN
AA

LL
PP

AA
RR

KK
EE

RR

Et variert landskap er nå vernet i fjell-
området som ofte kalles Gauldalsvidda.
Dette er et stort sammenhengende og 
relativt urørt fjellområde. Samtidig er
det på mange måter et kulturlandskap.
Rike seterdaler strekker seg fra bygdene
og inn i fjellet. Fjellet Forolhogna ligger
sentralt i området. Fjellområdene er
vernet som nasjonalpark, mens seter-
dalene har fått status som landskaps-
vernområder.

Verneområdene strekker seg med en arm
mot Rennebu og Berkåk, går langt sørover
mot Tynset, tar med seg seterdalene innafor
Vingelen og Dalsbygda, bl.a. de indre deler
av Vangrøftdalen og Kjurrudalen, og dekker
områdene vest for Hessdalen. 

Verneområdegrensa er trukket langt tilbake i
forhold til Budalen og de andre fjellbygdene
sør i Midtre Gauldal kommune. Så det er
kanskje bra at nasjonalparknavnet likevel
ikke ble Gauldalsvidda. Fjellområdet 
mellom Røros / Rugldalen og Kjurrudalen
er heller ikke blitt med som en del av 
verneområdene. Verneområdene dekker et
areal på 1514 km2, og består av nasjonal-
parken og 8 tilgrensende landskapsvern-
områder. Selve nasjonalparken er på 1062
km2. Verneområdene omfatter arealer i 
to fylker, Hedmark og Sør-Trøndelag, og 
sju kommuner, Rennebu, Midtre Gauldal,
Holtålen, Røros, Os, Tolga og Tynset. 

Da Forollhogna nasjonalpark ble vedtatt
vernet i regjeringa 21. desember 2001, var
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det 10 år siden forrige gang en nasjonalpark
ble opprettet i Norge. Og det skjedde som en
introduksjon til Fjellenes år i 2002. 

Gauldalsvidda er ingen høgfjellsvidde, men
Forolhogna rager likekevel med sine 1332
moh. Snaufjellet går fra 800 – 900 meters
høgde og når opp til fjellrygger på opp til ca
1250 m. På tur i området er nærmeste fjelldal
aldri langt unna. 

Poenget med å verne områdene er å ta vare 
på og unngå videre inngrep i et stort urørt 
fjellområde og ta vare på et særpreget natur-
og kulturlandskap i seterdalene. Videre 
utbygging av veger, bygninger osv. og 
etablering av virksomheter skal unngås, mens
det er ønskelig at tradisjonell seterdrift, beite
osv. videreføres på en aktiv måte som ivaretar

og viderefører natur- og kulturlandskapsverdi-
ene. Andre viktige mål med vernet er å ivareta
leveområdene for villrein og flere truete
dyrearter. Villreinstammen i området er landets
mest produktive. Riktig nok er den sterkt opp-
blandet med tamrein. Området er viktig for
mange typer friluftsliv for lokalbefolkninga
nær fjellområdet og generelt for befolkninga i
Midt-Norge.

Hele området som nå er vernet ligger innafor
det som mellom turistforeningene er avtalt
skal være Trondhjems Turistforenings (TT)
"arbeidsområde". Samtidig er det klargjort at
Gauldalsvidda skal være et område uten 
tilrettelegging med hytter og ruter. Tidligere
har det vært tanker om å knytte Trollheimen /
Dovrefjell / Rondane sammen via et hytte- 
og rutenett i Orkelsjøtraktene og over

FOROLLHOGNA NASJONALPARK 
Fra Røros til Berkåk 

Utsikt fra toppen av Forolhogna. Foto: Asgeir Våg

Kartet viser
Forollhogna
nasjonalpark
med tilknyttete
landskaps-
vernområder.
Kart: Statens
kartverk.
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Gauldalsvidda med tilrettelegginga i Sylan
og Femundsmarka. Men dette er ikke
aktuelle planer lenger. TT ønsker at
Forollhognaområdet skal være et spennende
område for dem som liker å utforske og
finne fram til muligheter på egen hånd og
ikke baserer seg på merka ruter og turist-
hytter. I deler av området står mange buer
åpne for overnatting og er et fint supplement
til teltovernatting. 

Gauldalsvidda er også et flott skiturområde.
Her er slakt og lett å gå i et variert fjell- og
dalterreng for dem som liker å strekke ut
litt. Også på vinterturer kan lokalkjennskap
til åpne buer være nyttig. 

I TTs årbok for 2000 / 2001, som også er
utgitt som boka "TUR-GLEDE – 104 turer i
Midt-Norge", er det beskrevet forslag til
turer i dette området. 

På Gauldalsvidda
er det mange
minner etter 
tidligere tiders
virksomheter. 
Her en gammel 
bu i Kjerrudalen.
Foto: Erik Stabell

«Pyramiden»,
egenartet og 
åpen rastebu i
området vest for
Forolhogna.  
Foto: Asgeir Våg
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