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Et av de første verneområdene i Norge!
Allerede tidlig på 1800-tallet oppdaget de første fugle-
interesserte personene Fokstumyra. Det rike fuglelivet 
var derfor godt kjent når byggingen av Dovrebanen over 
myra ble gjennomført i 1916-17. Dette inngrepet var 
negativet for flere sjeldne fuglearter, og var den direkte 
årsaken til fredning av deler av Fokstumyra i 1923. Dette 
var den første større naturfredningen i Norge. 

I 1969 fikk Fokstumyra status som naturreservat, den 
strengeste verneformen i Norge. Etter en utvidelse i 
2002 omfatter naturreservatet nå 18,2 km2.

Fokstumyra er et svært viktig fugleområde. Verneområ-
det er i første rekke en viktig hekkelokalitet, men også 
under fugletrekket vår og høst, benytter mange arter 
myra. Fokstumyra har også store verneverdier knyttet 
til insekter og annet dyreliv, planter, myrtyper og land-
skapsformer. Særlig iøynefallende er de langstrakte is-
tidsavsetningene (drumliner) som ligger som markerte 
rygger i terrenget.

Fokstumyra er internasjonalt viktig!
Fokstumyra er blant de få naturreservatene i Norge 
som er utpekt som Ramsar-område. Ramsar-avtalen 
er undertegnet av 163 land, og avtalen forplikter disse 
landene til å beskytte sine viktigste våtmarker. 

Fuglene kjenner ingen landegrenser. Internasjonalt 
samarbeid er derfor nødvendig for å sikre at artene kan 
gjennomføre årvisse trekk mellom hekkeplassene og 
vinteroppholdsstedene. I tillegg til livsviktige rasteplas-
ser langs trekkrutene, må også overvintringsområder 
og hekkeområder bevares. 

Fokstumyra er et av svært få høyfjellsområder i Norge 
som har fått Ramsarstatus. Naturreservatet fikk status 
som Ramsar-område i 2002. Norge har derfor ansvar 
for å forvalte Fokstumyra på en slik måte at de store 
naturverdiene bevares. Denne forvaltningen skal sikre 
det rike fuglelivet, de sjeldne plantene og de spesielle 
landskapsformene og det helhetlige våtmarkssystemet.

Et yrende fugleliv!
Hele 180 ulike fuglearter er observert på Fokstumyra. 
Dette er nær 1/3 av alle fuglearter som er sett i Norge. 
Til tross for sin beliggenhet høyt til fjells tiltrekker altså 
Fokstumyra seg et slikt imponerende antall ulike fugler. 
Den store variasjonen i naturmiljøet er en viktig årsak 
til dette. På Fokstumyra finnes myr, vierkratt, vann og 
fjellbjørkeskog i ulike varianter og sammensetninger. 
Dette skaper leveområder for både vanlige og sjeldne 
arter. Mange fuglearter som er oppført på lista over tru-
ete arter i Norge (Rødlista) finnes derfor her. 78 fuglear-
ter er påvist hekkende innenfor verneområdet.

På de åpne myrene jakter myrhauk og jordugle, mens 
trane og grønnstilk setter sitt preg på lydbildet. I vier-
krattene synger blåstrupe, sivspurv og løvsanger. Stor-
lom, toppand, krikkand og svømmesnipe kan du se på 
de store og små tjernene i området, mens bjørkefink, 
gjøk og rødstjert er faste innslag i bjørkeskogen. Er du 
ekstra heldig dukker det opp sjeldenheter som skjeand, 
stjertand, brushane, sivhauk eller svartrødstjert. Bruk 
kikkert og fuglebok flittig!!

Her er du naturens gjest!
Du er velkommen til å besøke Fokstumyra. For å ta vare 
på naturverdiene gjelder følgende regler:  

•	 Fra 1. mai til 1. august er det kun tillatt å ferdes 
på merket sti (se kart). I denne perioden kan du 
heller ikke fiske i reservatet eller parkerer langs 
Nysætervegen.

•	 Følgende er forbudt hele året:
- Camping (vogn, bobil, telt, kamuflasjetelt)
- Sykling og ridning
- Å skade/fjerne blomster, annen vegetasjon, 
  dyreliv eller fugler (inkl. egg)

•	 Guida turer langs stien skal avtales med oppsynet 
på Fokstugu gard.

•	 Hunder skal helst ikke medbringes i reservatet. Må 
du ha med hunden skal den holdes i bånd.

Oppsyn for reservatet: 
Laurits Fokstugu, tlf. 924 02 374 og 
Arne Johs. Mortensen, tlf. 480 73 752

Trane (Grus grus) Myrhauk (Circus cyaneus) Tårnfalk (Falco tinnunculus) Jordugle (Asio flammeus)

Gjøk (Cuculus canorus) Brushane (Philomachus pugnax) Småspove (Numenius phaeopus) Brunnakke (Anas penelope) Storlom (Gavia arctica) Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) Såerle (Motacilla flava thunbergi) Grønnstilk (Tringa glareola)


