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Forollhogna – det 
hele fjellet

1. Hovedprosjekt
Film og digitale fortellinger om det hele 
fjellet (natur – kultur – lokalsamfunn)

2. Delprosjekt Budalen og Storbekkøya
Bred lokal verdiskaping

3. Delprosjekt Fosskleiva og Fossgruva, 
Dalsbygda skole (kunnskap og opplevelser)

4. Delprosjekt
Gammel ferdselsled Nåvdalen - Soknedal



Hovedprosjekt: Film om det hele fjellet

• Hva er et fjell?

• En 10 min film om hele 
fjellet

• Produsert av Earth media 
og 
Norsk villreinsenter Sør

• Nettbasert

• Ferdigstilles desember 2020



Digital formidling

Så langt har vi produsert to 
utstillinger og ferdigstiller nå en film 
om Forollhogna «det hele fjellet»

Utstillingene er tilrettelagt for 
visning på skjerm

Utstillingene er nettbasert og kan 
leses via nettleser

Hver utstilling har egen url, eks:

Server.villrein.no/utstilling/kultursti







Eksempel: Utstilling

• Bruken av fjellet fortalt gjennom 
kulturstien ved museumssetra i 
Synnerdalen

• Flere tema og tidsakse fra romersk 
jernalder jernvinne i dag

• Utmarksslått / setring

• Ferdselsveger

• Skal stå på egne skjermer- ikke 
publisert – utsatt pga covid19

• Bruker: bilder, video, grafikk

• Server.villrein.no/utstilling/kultursti



Eksempel: Utstilling

• Bruken av fjellet fortalt gjennom 
kulturstien ved museumssetra i 
Synnerdalen

• Flere tema og tidsakse fra romersk 
jernalder jernvinne i dag

• Utmarksslått / setring

• Ferdselsveger

• Skal stå på egne skjermer- ikke 
publisert – utsatt pga covid19

• Bruker: bilder, video, grafikk

• Totalt ca 50 skjermoppslag 

• Server.villrein.no/utstilling/kultursti



Eksempel: Neste utstilling – digital fortelling

Digital fortelling knyttet til 

spesielle ferdselsveger og 
utvalgte steder rundt fjellet 
med spennende historier

• Ferdigstilles i 2021

Utførende:
Norsk villreinsenter Sør



Delprosjekt Budalen

- Turistinfo i sentrum Enodd

- Alternative turmål

- Tilrettelegging for besøkende

- Storbekkøya museumsseter;
Reparasjon av ovn (2021)
Oppføring av gapahuker (2021)
Film om jernfremstilling (2020)

- Lokale arrangement (2021)

Budal bygdeutvikling i samarbeid
med mange lokale aktører



Rogneskletten i 
Budalen

La deg imponere
av utsikten over 
Storbudalen og 

Forollhogna
nasjonalpark



Film om jernfremstilling i Budalen



Delprosjekt Kvikne: 
Nåvdalen – Sjusteinan -
Kongsvarden - Berkåk

Gjennomført 2020:

• Befaring med bl.a. arkeologer fra
Trøndelag fylkeskommune

• Kartfesting av traseen og innhenting
av mer kunnskap

• Etablert breiere samarbeid om 
tiltaket med Rennebu og Midtre 
Gauldal kommuner, Kvikne og 
Soknedal fjellstyrer, Trøndelag
fylkeskommune, SNO Forollhogna.

Planlagt ferdigstilling 2021:

• Informasjon, parkering, merking og 
tilrettelegging av traseen ved
startpunktene

• Start-/endepunkter kan etter hvert
strekkes til bygdene Kvikne, Innset, 
Berkåk, Soknedal 

• Publisering av turen i Outtt og 
nettsider til NP-styret (eventuelt
geocach), arranger vandring

Prosjektledelse: 
Eli Grete Nisja, nasjonalparkforvalter












