
Láhku nasjonalpark 
 

Kongen i Statsråd vedtok 14.12.2012 opprettelse av Láhku nasjonalpark i  

kommunene Beiarn, Gildeskål og Meløy i Nordland fylke.  

 
Vernet av nasjonalparken bidrar til å nå målene i konvensjonen for 

biologisk mangfold om blant annet å integrere system av verne- 

områder. Láhku grenser inntil Saltfjellet-Svartisen  

nasjonalpark og ligger i nærheten til nasjonalparkene Sjunkhatten 

og Junkerdal, samt en rekke mindre verneområder i samme region. 

 

Spesiell berggrunn og rikt planteliv  

Láhku nasjonalpark omfatter det største sammenhengende        

området av alpin karst i Norge. Den spesielle berggrunnen med 

tilhørende rikt planteliv er hovedbegrunnelsen for verneforslaget. 

Botanisk er området svært interessant og huser særegne popula- 

sjoner av planter som grønnlandsstarr og nordlig tinderublom.   

Dette er sjeldne planter med svært begrenset og egenartet utbre-

delse. Genetisk kan slike utpostlokaliteter være avgjørende for 

framtidig overlevelse for en art. Flere av innsjøene i området har 

populasjoner av kransalger, og noen oppfyller også kriteriene for 

naturtypene kalksjøer og kransalgesjøer. Det er nasjonale interes-

ser knyttet til floraen i området, og Sundsfjordfjellet ansees å være 

viktig for biologiske verdier sett i en nasjonal sammenheng. Vern 

av området vil kunne bidra til å sikre disse verdiene mot uheldige 

inngrep og slitasje.  

Fakta 
Nasjonalparken dekker et areal på   
ca 188 km2. 
 
Kommunene Beiarn, Gildeskål og 
Meløy, Nordland fylke 
 

Aktuelle lenker 
 
www.dirnat.no 
 
www.norgesnasjonalparker.no 
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Fjellplatået med Svalvatnet og Sandvatnet omkranset av Svartisen og alpine former.  Foto: Lars A. Uttakleiv, Aurland Naturverkstad  



Verneforslaget omfatter i all hovedsak fjell-   

områder over tregrensen og laveste punkt er 

om lag 330 m.o.h.  

 
 
Opplevelsesrikt landskap 
Karstlandskapet med de mange karstformer, 

vann og vassdrag i kontrast til de omkring-

liggende tinder og breer utgjør hovedelemen-

tene i landskapsbildet. Vassdragene er preget 

av rik bunnflora, grotter, jordbruer og under-

jordiske elver. Vassdragene har stor geologisk 

verdi og opplevelsesverdi. Rundt og inntil 

Láhku nasjonalpark finner vi store vannkraft- 

utbygginger, kraftlinjer og veier, mens land-

skapet i nasjonalparken er urørt av tyngre         

tekniske inngrep. 

 

 

 

Historie og kulturminner 
Det er flere kulturspor innenfor nasjonalparken, 

både fra tidligere tiders jakt– og fangst-         

tradisjoner, samisk reindrift og nyere tids kultur-

minner. Noen av de samiske kulturminnene  

antas å være eldre enn hundre år. I dag inngår 

Láhku i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Det meste av 

ferdsel og bruk av området i den senere tid har 

vært knyttet til friluftsliv. 

 

Friluftsliv 
Området er et av de viktigste friluftslivsområder 

i regionen. Lokalt er det et av få større høyfjells-

områder som er lett tilgjengelig for befolkingen. 

Her finnes utleiehytter, og T-merkede stier går 

gjennom sentrale deler av Láhku. Det merkes 

også skiløyper vinterstid. De nordre delene av 

nasjonalparken er uten tilrettelegging.  

 

Direktoratet for naturforvaltning har sentrale, nasjonale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur. Det innebærer å bevare naturmangfoldet og legge til 
rette for friluftsliv og bruk av naturens ressurser. Direktoratet for naturforvaltning er en rådgivende og utøvende etat, underlagt Miljøverndepartementet. Vi har myndig-
het til å forvalte naturressurser, gjennom ulike lover og forskrifter som Stortinget har vedtatt. Ut over lovbestemte oppgaver har vi også ansvar for å identifisere, fore-
bygge og løse miljøproblemer. Direktoratet for naturforvaltning samarbeider med andre myndigheter og gir råd og informasjon til befolkningen.  

Corbelbrua. Foto: Mia Husdal 

Rosekarse. Foto: Trond Skoglund 


