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Noen utdrag fra boka  

Utdrag fra innledningen: 

Làhko Nasjonalparken ligger midt i Nordland, litt sør for Bodø.  Den ble opprettet 

14.12.2012 og offisielt åpnet 9.8.2013.  Parken ligger i et pitesamisk område og navnet 

betegner en fjellslette som er et slett, treløst platå i høyfjellet.    

Nasjonalparken har et areal på ca. 188 km2.  Av dette ligger 126 km2 i Gildeskål, 35 km2 i 

Meløy og 27 km2 i Beiarn kommuner i Nordland fylke.   

Området inneholder 150 km2 kalkstein. Dette er det største sammenhengende alpine 

karstområde i 

Skandinavia og 

landskapet er omkranset 

av høye fjell og breer.    

Over det meste av 

området ligger et fast og 

tørt jordsmonn, avløst av 

flate berg med ”skarpe”, 

hardere bergarter mellom 

den grå marmoren.  Man 

finner tunneler i fjellet 

hvor elver forsvinner fra 

overflaten for så å dukke 

opp igjen et annet sted. Man kan enkelte steder høre vannet renne under berget uten å se 

noe til det.   

Làhko er et spennende fjellområde å 

vandre i.  Fantastisk utsikt over fjell, 

vann, elver, underjordiske elver og 

grotter. Her finner vi disse spesielle 

bergformasjonene, former og mønstre,  

gjerne med fargerike blomster omkring, 

som reinroser, rødsildre, tuer med 

tiriltunge, flekkmure m.fl. Området er 

tilrettelagt for turer med sine T-merkede 

ruter fra Langvatnet til Navnløsvatnet og 

videre til Gråtådalen.  Lokale jeger- og 

fiskerforeninger har hytter i området som 

man kan leie.  Turistforeninga har hytte ved Fellvatnet som står åpen, likeså er det 

muligheter for overnatting i gammen i Kvitsteindalen.   

Mest kjent i området er vel Corbels Canyon mellom Lille Svalvatnet og Saravatnet hvor 

Svalvannselva renner. Likeså jordbrua mellom Saravatnet og Fiskvatnet, som noen kaller 

Corbels bru, men som de fleste lokalfolk bare kaller jordbrua.    Andre kjente 

steinformasjoner er Glomfjordløva (Sjøløva) som ligger på sørsiden av Nedre Navervatnet 

(utenfor nasjonalparken).  På nordsiden av Nedre Navervatnet finnes flere jettegryter.  

Etter TV-programmet ”Glomfjellets hemmeligheter” i Ut i Naturen har også Pluto (noen 



kaller den også Glomfjordhunden) blitt 

populær.  Denne steinen finner man 

på østsiden av Øvre Navervatnet.   

Dette er beskrevet i kapitlet Geologi. 

Det er grei adkomst til Làhko 

nasjonalpark både fra Navnløsvatnet i 

Meløy og fra Langvatnet i Gildeskål.  

Det står opplysningstavler på begge 

steder.  Se kapitel om Adkomst. 

 

Utdrag fra geologikapitlet: 

Pedestaler er flyttblokker som står 
på forhøyninger eller som navnet 
foreslår; på en pedestal. 
Flyttblokkene er fraktet med isen og 
lagt igjen etter at isen smeltet. Disse 
blokkene er vanligvis ikke av 
marmor, og de vitrer saktere. Men 
kalkgrunnen under blokka beskyttes 
mot nedbryting, mens det 
omliggende området blir nedtært.  

Pedestal - Disse blokkene beskytter 

underlaget fra erosjon, og blir stående på 

en sokkel av beskyttet kalk-marmor. 

 

Rennekarren       Trinnkarren 

Rennekarren er renner eller furer i marmoren som dannes der vann konsentreres i 

avrenning. De opptrer helst i grå marmor og på skråninger med helning over 25 grader. 

Trinnkarren er små groper som dannes på overflaten av et hellende berg, men ved 

slakere skråning enn rennekarren. Disse kan også observeres på knauser eller rygger. Det 

som skjer er at rennende vann løser opp de bratte kantene i bakkant av trinnkarren, mens 

vannet er stillestående i den flate bunnen. Gropene er typisk desimeter brede og dype, har 

nesten flat bunn og bratt bakkant. Trinnkarren er typisk for karstlandskapet i Làhko og det 

er svært gode forekomster i grå marmor ved Namnlausvatn, Nedre Naver, Konradvatn, 

Ruffeskuldra og ved Saravatn. 



Utdrag fra vegetasjon og planteliv 

I Làhko er det registrert godt over 200 arter, hvorav flere av 

disse er på den norske rødlista.   Den norske rødlista er en 

oversikt over arter som kan være truet av utryddelse, utsatt 

for utryddelse eller er naturlig sjeldne.  Arter som er 

registrert på rødlista er gjerne sårbare for både naturlige og 

menneskeskapte endringer.  

Snøsøte (Gentiana nivalis) vokser mest på vanlig tørr, frisk 

og kalkholdig jord. Den har en intens blåfarge og åpner seg 

kun i solskinn. I overskyet vær lukker blomsten seg og er 

vanskelig å få øye på. Den er å finne i fjellet over hele 

landet. 

Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) eller bergsildre som 

noen kaller den,  er Nordlands fylkesblomst.   

Like etter at snøen er borte, dukker rødsildren opp som 

en av de første vårblomstene som blomstrer i fjellet.  

Dette skyldes at knoppene allerede blir lagd på fjorårets 

sensommer.   Den er en lavtvoksende plante og vokser i 

puter eller matter og blir kun 2-5 cm høy. 

Spesielle arter i Làhko 

Skjeggstarr (Carex nardina) er en sjelden fjellplante 

som vokser på tørre berg og vindslitte rabber på 

kalkrik grunn. I Láhko nasjonalpark er den funnet på 

Sokumtinden, Kjerringa og høyde 839 nord for Lille 

Storglomvatnet. Dette er også de eneste sikre 

funnstedene i Meløy og Gildeskål.  

     Foto: Trond Skoglund 

Utdrag fra fugleliv 

Làhko har et variert fugleliv, hvor både fjellvåk, fjelljo, heilo, sandlo og boltit hekker.  Av 

småfugler hekker bl.a. steinskvett, heipiplerke og lappspurv og blåstrupe.   

Heilo 

Finnes det noe triveligere enn å rusle i fjellet i frisk luft, 

skue utover vakker og vill natur, med fargerike blomster 

omkring og heiloen som tar imot deg med sine skrik og 

følger deg fra bergrabb til bergrabb? 

Heiloen har fått mange kallenavn, Fjellpipe, Fjelltit, 

Fjellplistra og ikke minst Fjell-vandrernes venn.  Det siste 

navnet tror jeg mange som vandrer i fjellet er enige i.   



Utdrag fra Samiske stedsnavn: 

La oss starte med Sokum i 

grenseområdet mot Bájttár – 

Beiarn.  Dette navnet kan komme 

av soakkevuobme som betyr 

bjørkeskog, og var skogen særlig 

tett, ble den beskrevet som suokkat 

vuobme – tett skog. Sokum burde 

da uttales med lang å-lyd, noe som 

det i dag ikke gjøres lokalt, men da 

Qvigstad i sin tid samlet inn disse 

navna, noterte han det navnet ned 

som Såhkam.    Sokumvatnet med Sokumtinden i bakgrunnen 

 

Utdrag fra Hytter: 

Det er forholdsvis mange hytter i 

nasjonalparken og i fjellområdene rundt.  

Her er ingen typiske ”hyttebyer”, men de 

er spredt ut over hele fjellet. Den første 

spede hyttebygging begynte ca. midt på 

20-tallet. Det var, som bildene viser, 

høyst beskjedne bygg.  Det var  

dårlige tider, arbeidsledighet, knapt 

penger til tobakk, men det var ”to” i 

karan.  Det var å forhandle seg fram til 

forskallingsbord fra anleggsdriften ved  

Svalvannshytta sto ferdig i 1937. Bildeeier: Anton.Larsen    Nedre Navervatn og Storglomvatn 

     
Tung transport for hytta kan bygges. Bildeeier: Anton 

Larsen 

 

 

 

 

 

 

Gammen i Kvitsteindalen 



Utdrag fra Friluftsliv: 

Med de gode adkomstmuligheter,  den faste berggrunn med utallige karstlandskaper stort 

sett over hele parken,   med de mange vann og  det relativt flate området, er Làhko et 

ypperlig område for friluftsliv.  Er man heldig å få låne en hytte av jeger og 

fiskerforeningene er man sikret 

adgang til sentrale deler av 

parken.  Fellvasstua ligger litt i 

utkanten, men er også et 

ypperlig utgangspunkt.  Men 

med telt og sovepose på ryggen 

er valgene ubegrenset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag fra Livet i ødemarken: 

Hvordan var så livet og hverdagen i ”ødemarken” som reingjeter og høster av naturens 

overskudd?   For å få litt mer innblikk har vi snakket med Evald Stenfjell som er aktiv 

reindriftssame i Snåsa. 

Våre to venner Per og Ola hadde to 

laftahytter.  De ble bygd i 1926 og 27 så 

de levde ikke hele livet i ei gamme. 

Gammen ved Seglvatnet brukte de nok.  

Som vi har skrevet på annet sted i boka 

var den betydelig større enn ”dagens”.  

Gammen hadde åpen ljore i taket med 

ildsted i midten bygd opp av stein. Ris 

ble lagt inn og det skulle gjøres 

skikkelig så det var godt å ligge på.   

Per og Ola. Bildeeier: Anton Larsen 

 

 

 

Boka selges i nærbutikker og bokhandler – pris kr. 380. 

Kan også bestilles på mail: bflaat@ymail.com – pris kr. 400 inkl. 
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