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Sjunkhatten nasjonalpark/ Dávga suoddjimpárkka  
 
Regjeringa har i Statsråd 05.02.2010 vedtatt å 
opprette Sjunkhatten nasjonalpark, i Bodø, 
Fauske og Sørfold kommuner i Nordland fylke.  
Nasjonalparkens totalareal er på 417,5 km2, 
inkludert 39,8 km2 sjøareal. Av nasjonalparken 
er 144,9 km2 statlig grunn og 272,6 km2 privat 
grunn.  
 
Opprettelsen av nasjonalparken er en oppfølging 
av nasjonalparkplanen, St.melding nr 62 (1991-
92), som ble vedtatt av Stortinget våren 1993. 
 

  
Kinesknubben, Korsviktind, Sjunkhatten og Skeistind.Foto: Eldrid Nedrelo  

 
Sjunkhatten nasjonalpark favner et stort, 
sammenhengende og tilnærmet urørt fjellområde 
med omkransende fjorder. Landskapet er prega 
av breerosjon med spisse topper og avrunda fjell, 
dalbotner og morener. Området er rikt på elver 
og vatn, der viltre fjellelver særpreger 
landskapet. Området har store og varierte 
landskapskvaliteter av høy nasjonal verdi. Her 
finner man ett av de største gjenværende 
områdene i Nordland med få tekniske inngrep.  
 
Nasjonalparken har spredte lokaliteter som er 
verdifulle og interessante for bevaring av 
biologisk mangfold. Området er imidlertid 
dominert av artsfattige typer. Deler av området 
har betydelige karstforekomster, hvorav det 
såkalte skulderbeltet i Øvre Valnesfjord er særlig 

viktig. Dette området har en sjeldent høy 
grottetetthet og skiller seg klart ut som et av de 
mer betydelige grotteområdene i Norge.  
 
Sjunkhatten nasjonalpark kalles også Barnas 
nasjonalpark. Det vil bli lagt vekt på spesiell 
tilrettelegging og utvikling av tilbud basert på 
barn og unge.  Innimellom det alpine landskapet 
er det mange og varierte innfallsporter med enkel 
atkomst til Barnas nasjonalpark. Det er varierte 
muligheter for utøvelse av friluftsliv og området 
kan gi flotte naturopplevelser på sjøen, til fots og 
på ski. Området har også ei interessant 
kulturhistorie. Nasjonalparken ligger sentralt i 
forhold til Nordlands tettest befolka region, med 
korte avstander og lett tilgjengelighet.  
 
Næringsinteressene er relativt begrensa, med 
unntak av tradisjonelle næringer. Duokta 
reinbeitedistrikt ligger innenfor nasjonalparken 
og har beiteinteresser i store deler av området. 
Jordbruket har også beiteinteresser og det beiter 
flere tusen sauer innenfor nasjonalparken. Det 
meste av skogarealet står på svak bonitet med 
vanskelig tilgjengelighet. For øvrig er det et stort 
potensial for utvikling av nye tilbud innen 
reiseliv knytta til natur- og kulturverdiene som 
kjennetegner området. 
 

 
Utsikt mot nasjonalparken. Heggmofjellet i front. Foto: Eldrid Nedrelo 


