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Pärlugglors fjädrar är så mjuka att de kan 
flyga nästan helt ljudlöst. Med sin skarpa 
hörsel kan de höra en sork och dyka ner 
på den utan att sorken har en chans att fly. 

UPPTÄCK SVERIGES 
NATIONALPARKER
Nationalpark är det finaste ett naturområde 
kan bli. Tillsammans bildar Sveriges national-
parker en storslagen helhet av olika land-
skapstyper – från Söderåsens lummiga  
bokskogar till Sareks storslagna fjällvärld. 
Från Kosterhavets myllrande korallrev till 
Gotska Sandöns böljande sanddyner och  
Tivedens trolska skogar. 

Redan 1909 bildades Sveriges nio första 
nationalparker och de var också de första  
i Europa. Drygt 100 år senare är de 30.  
De tillhör vår mest skyddsvärda natur, vårt 
naturarv, där vi och kommande generationer  
kan njuta och förundras. Många av national-
parkerna har informationscentrum och lätt-
gångna vandringsleder. Du är alltid inbjuden, 
när som helst året runt. Välkommen!



234 hexagoner = 100% av sveriges yta
1% = 2,34 hexagoner
18% = 42 pluppar

1,5% = 3,5 hexagoner
9,8% =23 hexagoner
N2000=17% = 39,78

Nationalpark
Naturreservat och övriga 
 skyddade områden
Oskyddad natur

SKYDDAD NATUR I SVERIGE

1,6 procent av Sveriges yta  
har det starkaste naturskyddet 
nationalpark.

Cirka 13 procent av Sveriges 
yta är skyddad på annat sätt.

13  %
1,6  %

VARFÖR BEHÖVS  
NATIONALPARKER?
Nationalparker är små bitar av den natur som  
en gång täckte hela Sverige och det gör dem 
viktiga att bevara.

De ska trygga naturens mångfald och ge besökarna  
en möjlighet att njuta och koppla av i naturen. De  
representerar den mest värdefulla naturen i Sverige.

NATIONALPARKER I VÄRLDEN
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Abisko
Stora Sjöfallet*
Sarek
Pieljekaise
Sonfjället
Hamra
Ängsö
Garphyttan
Gotska Sandön
Dalby Söderskog
Vadvetjåkka
Blå Jungfrun
Norra Kvill
Töfsingdalen
Muddus/Muttos
Padjelanta**
Store Mosse
Tiveden
Skuleskogen
Stenshuvud
Björnlandet
Djurö
Tyresta
Haparanda skärgård
Tresticklan
Färnebofjärden
Söderåsen
Fulufjället
Kosterhavet
Åsnen

= Service
= Hjälpmedel
= Vandringsled

*Stora Sjöfallet
/Stuor Muorkke
**Padjelanta
/Badjelánnda
*** I eller i anslutning 
till nationalparken



GULDSTJÄRNAN är symbolen för Sveriges 
nationalparker. Den visar att det rör sig om 
den finaste och mest sevärda svenska naturen. 

NATIONALPARKER 
FÖRR, NU OCH  
I FRAMTIDEN
Sverige var år 1909 först i Europa med att  
bilda nationalparker. Då som nu var tanken 
att orörd natur ska bevaras för kommande 
generationer, men också att nationalparkerna 
ska vara inbjudande för turism och friluftslivet.   

Tidigare skapades nationalparker delvis utifrån 
naturromantiska ideal. Nu baseras urvalet på interna-
tionella, vetenskapliga krav på vad som är skyddsvärd 
natur och intressanta sevärdheter.  

En skillnad mot tidigare är storleken. Nya national-
parker ska vara stora, orörda områden som visar upp 
ett typiskt svenskt landskap. 

I de flesta nationalparker får naturen sköta sig själv. 
I några nationalparker finns betesdjur för att hålla 
markerna öppna och ängar slås för att bevara det gamla 
odlingslandskapet. 

Marken i nationalparker ägs av oss alla, av staten. 
Regering och riksdag fattar beslut om att inrätta  
nya nationalparker. Urval och förberedelser görs av 
Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelser och 
andra lokala aktörer.

Det är viktigt att lokalbefolkningen deltar i arbetet att 
bilda nya nationalparker. De är vårt gemensamma arv 
som ska tas om hand på bästa sätt för oss och kommande  
generationer. 



Du hittar information 
om sevärdheterna i varje 
nationalpark på plats.  
Om du vill uppleva mer  
är det bra att ta med 
fågelbok, flora och kikare.

I många nationalparker 
finns iordninggjorda  
eldplatser där det går  
bra att grilla så länge  
det inte är eldnings-
förbud. 

SMÅ SAKER FÖR EN 
STÖRRE UPPLEVELSE

Om du vill vara säker på att välja rätt 
kläder kolla väderprognosen innan du 
åker på www.smhi.se eller www.yr.no

Om du ska besöka en nationalpark  
i fjällen kan det vara bra att vara  
extra förberedd. Information om 
utrustning, lavinrisk och liknande  
finns på www.fjallsakerhetsradet.se

TIPS INNAN  
DU GER DIG UT
Några timmars promenad längs stigarna i  
en nationalpark kräver oftast ingen särskild  
utrustning, annat än bekväma skor och lagom 
varma kläder. Kliv ut och känn dig som hemma.

Blåhaken kallas ibland Nordens 
näktergal och du kan få syn på den 
i fjällbjörkskogen i norra Sverige.
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ALLA NATIONAL-
PARKER I SVERIGE

Mer information om våra nationalparker 
WWW.SVERIGESNATIONALPARKER.SE

1. ABISKO 
2. STORA SJÖFALLET/ 
 STUOR MUORKKE 
3. SAREK  
4. PIELJEKAISE  
5. SONFJÄLLET 
6. HAMRA  
7. ÄNGSÖ  
8. GARPHYTTAN 
9. GOTSKA SANDÖN 
10. DALBY SÖDERSKOG  
11. VADVETJÅKKA  
12. BLÅ JUNGFRUN  
13. NORRA KVILL  
14. TÖFSINGDALEN  
15. MUDDUS / MUTTOS 
16. PADJELANTA/  
 BADJELÁNNDA 
17. STORE MOSSE 
18. TIVEDEN 
19. SKULESKOGEN 
20. STENSHUVUD 
21. BJÖRNLANDET 
22. DJURÖ 
23. TYRESTA 
24. HAPARANDA  
 SKÄRGÅRD 
25. TRESTICKLAN 
26. FÄRNEBOFJÄRDEN 
27. SÖDERÅSEN  
28. FULUFJÄLLET 
29. KOSTERHAVET 
30. ÅSNEN

Ansvarig för Sveriges 
nationalparker.

naturvardsverket.se

LYSSNA PÅ  
BROSCHYREN
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