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Møysalen nasjonalpark

Nasjonalpark og
landskapsvernområde

Regjeringa har i Statsråd vedtatt å opp-
rette Møysalen nasjonalpark og Møy-
salen landskapsvernområde i Lødingen,
Hadsel og Sortland kommuner i Nord-
land fylke. 
Til sammen er et område på i alt 118 km2

vernet. Nasjonalparken på 51,2 km2 er
landets tredje minste nasjonalpark.
Områdene med færrest inngrep og størst
verneverdi er vernet som nasjonalpark,
mens områder med større grad av men-
neskelig påvirkning vernes som land-
skapsvernområde. 

Opprettelsen av nasjonalparken og land-
skapsvernområdet er en oppfølging av
nasjonalparkplanen (St.melding nr 62,
1991-92), som ble behandlet av Stor-
tinget våren 1993.

Storslagent og kontrastfylt
landskap

Lofoten og Vesterålen har et storslagent
og kontrastfylt landskap med markante
alpine fjellformer, frodige lauvskoglier,
kulturmark med bebyggelse og åpne
fjorder som det ikke finnes maken til i
Norge. Fjordene og de kystalpine ter-
rengformasjonene i området represen-
terer natur og landskapstyper som i liten
grad er vernet tidligere.

Sentralt i området ligger Møysalen med
sine 1262 moh. Navnet kommer fra den
karakteristiske formen på fjellmassivet.

Toppen er formet som to pigger som
stikker opp på hver side av en sal. Disse
er Lille Møy og Store Møy som ifølge
myten er to forsteina trolljenter. Selve
salen er da enten taket over møyenes sal
eller møyenes ridesal. 

Unntaket fra det sterke tindepreget i
området er østsida av Øksfjorden. Med
sine mer avrunda landskapsformer, står
dette i sterk kontrast til resten av om-
rådet.

Nord i området ligger fossen Trovangen.
Med et av Vesterålens høyeste fossefall
gir den et storslått inntrykk.

Området er det siste store området i regi-
onen Lofoten og Vesterålen som er lite
berørt av tyngre tekniske inngrep.
Området har verdi som plantegeografisk
typeområde for regionen, og det er leve-
og hekkeområde for flere rovfuglarter. 

Verdifullt utsnitt av
historien

Kulturminnene som finnes i området, er
typiske for regionen. På grunn av et tid-
lig opphør i drift og utbygging i området,
gir de et verdifullt utsnitt av historien
som mange andre steder er bygd ned
eller planert vekk. Den sterke blanding-
en av samisk og norsk kulturpåvirkning
gir området økt kulturhistorisk verdi. 

Dagens brukerinteresser i området er
små. Av næringsinteresser er det kun
beiteinteresser på vestsida, reindrifta og
til en viss grad skogbruket som har
betydning. Videre er det klart at området
har en verdi i reiselivssammenheng.
Områdets største næringsinteresse er
trolig reindrifta, og deler av området
regnes som et kjerneområde for denne.
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