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Sjunkhatten nasjonalpark

I sykkelavstand fra Bodø by ligger Sjunkhatten 

nasjonalpark. Sjunkfjorden og Mistfjorden er 

en del av nasjonalparken, og det varierte land-

skapet er prega av mange karakteristiske spisse 

 topper, avrunda fjell, elver og vatn, og rolige daler. 

Landskapet kjennetegnes som vilt og variert – og 

samtidig nært og tilgjengelig.

Sjunkhatten nasjonalpark er barnas nasjonalpark. 

Den ligger sentralt i Nordlands tettest befolka 

 region, med mange barn og unge i nærom rådet. I 

 tillegg er nasjonalparken lett tilgjengelig med mange 

og varierte innfallsporter med enkel atkomst. Det er 

utallige muligheter for turopplevelser både til lands 

og til vanns, vinter og sommer. Her vil mennesker 

med ulike funksjons- og mestringsnivå finne 

sine utfordringer. I barnas nasjonalpark står 

 opplevelsene i kø for små og store året rundt!

I skjærgården vest for Sjunkhatten ligger to store 

naturreservater, Bliksvær og Karlsøyvær. Like øst for 

Sjunkhatten ligger Rago nasjonalpark. Rago grenser 

igjen opp til de tre store svenske  nasjonalparkene 

Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet. Sjunkhatten 

nasjonalpark inngår dermed som del av et nesten 

sammenhengende ”belte” med verna natur fra 

Vestfjorden, over ”kjølen” og langt inn i Sverige.

Fra fjord til fjell 
i salten 
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Inn Nordfjorden. Keipen speiler seg i Nordfjorden (teK)
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Sjunkhatten nasjonalpark

NatuRoPPLeVeLSeR

Sjunkhatten er stedet for de gode dagsturene, men har 

også utfordringer til de som ønsker mer ekstreme frilufts-

utfordringer. Bestigning av Korsviktinden er en fantastisk 

naturopplevelse. turen fra Valnesfjord til Kjerringøy er 

for de sprekeste og det kreves gode kunnskaper om 

kart og terreng, solide bein og god kondisjon. Vinterstid 

er det populært å gå til erlingbu i Bodømarka, eller fra 

Fridalen i Øvre Valnesfjord til Sætervatnet.

De fleste stiene og nærturene er merket med skilt og 

 retningspiler. turkartet ”Sjunkhatten nasjonalpark – 

Barnas nasjonalpark” viser aktuelle turer, merka stier og 

skiløyper i hele nasjonalparken. I Øvre Valnesfjord er det 

oppkjørte skispor inn til Sætervatnet og over til Røsvik 

Det er også oppkjørt skiløype fra Hopen til skihytta 

erlingbu. 

området i Øvre Valnesfjord er delvis tilrettelagt for 

 mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
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Oppsetting av fjelltelt i Bogvassbotn (teK)

Barn i båt ved Sjunkfjorden (Ht) På ski opp Krybblia med Korsviktind bak (IS)

Klatring på Breitind (SR)
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Sjunkhatten nasjonalpark

LaNDSKaP og geoLogI

Stor variasjon i landskapet og mange vassdrag  preger 

området. Her finnes trange fjorder, et mangfold av vatn 

og våtmarksområder, fjellandskap og alpine  topper, 

dalbotner og morener. Østre del av området har flere 

nord-sørgående marmorbelter, med til dels mange 

 forekomster av karst og grotter. Karst er spesielle former 

i fjell med mye kalk. Formene er dannet av vær, vind 

og vatn som gjennom tusenvis av år har gravd ut de 

for underligste formasjoner. Du kan følge en bekk som 

plutselig forsvinner under jorda for på mystisk vis å 

dukke opp igjen litt lenger framme. eller du kan finne rare 

former i berget, og små og store grotter. Noen grotter 

kan du til og med ta turen inn i. 

Grotting i Singelhåla (IS) Nordlandsbåt på fjorden (Ht)

Sørfjorden og Langnesbu (teK)

7°

Sjunkhatten sett fra sør, ut Sjunkfjorden (teK)
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Sjunkhatten nasjonalpark

DYReLIV

Pattedyrfaunaen i området er representativ for deler av 

nordnorske fjell-, skog- og sjøområder. 

av store rovdyr er det bare gaupa som opptrer regel-

messig. Fjordområdene har gode bestander av oter og 

den kan også følge vassdraga til innlandet. av hjortedyr 

er det en god elgbestand, streifdyr av rådyr og tilfeldige 

besøk av hjort. 

Vårmarksområdene i Øvre Valnesfjord i Fauske og 

Vassvikheian i Sørfold har et rikt fugleliv. Spesielt er det 

gode bestander av lommer, med faste hekke lokaliteter 

for både stor- og smålom. Sangsvane har  hekket i 

nasjonal parken og har flere faste hekkelokaliteter i 

våtmarks områdene som grenser inntil nasjonalparken. 

Rovfugler som havørn, kongeørn, hønsehauk og fjellvåk 

er fast inventar i nasjonalparken, men forekomstene er 

spredt.

Storlom (gR)Kalvemerking (IS)

PLaNteLIV

Vegetasjonen i nasjonalparken er relativt fattig, men 

det er stor variasjon innen området. Langs marmor-

beltene i de østre delene finnes næringskrevende fjell-

planter som reinrose og fjellbakkestjerne. Skogene her 

er frodige høgstatudebjørkeskoger med rike lavsamfunn. 

Nasjonalparken ligger i et nedbørsrikt område og har 

oseaniske planter som rome og bjønnkam. Sivblom 

og kongsspir er to østlige arter som vokser i området. 

Sivblom er ofte vanskelig å oppdage, men for et trenet 

øye kan denne sees på myrområdene i Øvre Valnesfjord. 

Røsslyng (teK)

Smalsoldogg (teK)
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Sjunkhatten nasjonalpark

HIStoRIe og KuLtuRMINNeR

Innenfor nasjonalparken er det både forhistoriske kultur-

minner fra steinalderen, samiske kulturminner og kultur-

minner knyttet til nyere tids norsk bosetting. De eldste 

kulturminnene er hele 8-9000 år gamle. Noen skriver seg 

fra en samisk veidekultur forut for tamreindrifta.

ut over 15- og 1600-tallet skjedde den norske ekspan-

sjonen med etablering av gårder inne i fjordene og 

langs de store dalførene. De livnærte seg på jordbruk og 

fiske. Mange boplasser har ikke lenger synlige spor etter 

 bebyggelse, men vegetasjonsmønster og gamle tufter 

viser at folk har bodd her i eldre tid.

tre driftsenheter bruker i dag området til tamreindrift. 

Dette er det eneste stedet i Nordland hvor  representanter 

for den lulesamiske kulturen fortsatt driver reindrift. 

Reinen er sårbar for forstyrrelser, særlig på senvinteren 

og i kalvingstida om våren. Nyt synet av reinsdyra, men 

vis respekt og hold avstand. 

Karstformasjon i Øvre Valnesfjord (gR) Mistfjorden, sett fra Dyrlihumpan (teK)

Fiske på Halsvatnet (IS)
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Sjunkhatten nasjonalpark

Kort om 
Sjunkhatten nasjonalpark

Hvor: 
Bodø, Fauske og Sørfold kommuner, Nordland fylke. 

Slik kommer du til Sjunkhatten nasjonalpark:
Du kommer deg til området med Nordlandsbanen (tog) til Fauske og 
Bodø/ via fly til Bodø lufthavn/ via e6 og RV 80 til Fauske og Bodø/ via 
hurtigruta (riksveg nr 1) til Bodø.
Nasjonalparken har tre hovedinnfallsporter; Røsvik (Sørfold), Øvre 
Valnesfjord/Fridalen (Fauske) og Vatnvatnet (Bodø). I tillegg kommer 
flere andre innfallsporter.
For de som ønsker å besøke nasjonalparken med båt er det naturlig å 
starte fra Bodø by, Festvåg, Kjerringøy eller tårnvik i Bodø kommune 
eller Røsvik i Sørfold kommune.
Fra Bodø sentrum er nasjonalparkens vestre grense innen 
 sykkelavstand.

Informasjon om bl.a. overnattings- og servicetilbud:
NordNorsk Reiseliv aS: www.visitnordland.no, 
Visit Bodø: www.visitbodo.com, 

Hytter: 
Det er ingen åpne hytter i nasjonalparken og heller ingen turist-
foreningshytter. Bodø Jeger- og Fiskeforening (JFF) har to utleiehytter 
i nasjonalparken; innerst i Sørfjorden og i Heggvassbotten.

Tips:
en spesiell naturopplevelse får du ved å starte turen i innlandet, gå til 
kysten, fiske torsk eller sei, og så gå tilbake.

Kart:
Norge 1:50 000 2029-I, 2029-IV, 2030- II, 2129-IV og 2130-III
turkart Sjunkhatten nasjonalpark - Barnas nasjonalpark (1:50 000) 

Opprettet: 2010

Areal: 417,5 km2

Forvaltning og oppsyn:
området vil bli forvaltet av et interkommunalt styre
Statens Naturoppsyn, tlf. 90 06 10 33 

Nasjonalparksenter: 
Nordland nasjonalparksenter, Storjord i Saltdal, tlf. 75 69 24 00
www.nordlandnasjonalparksenter.no

Mer informasjon:
Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 00
www.fylkesmannen.no/nordland
ww.norgesnasjonalparker.no
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I en nasjonalpark 
er du naturens gjest

•  gå hvor du vil, på beina eller på ski. 

 alt som har motor er i utgangspunktet forbudt.

•  Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt. 

 Rydd opp etter deg, og ta med søpla hjem.

•  Du kan tenne bål, men husk det generelle 

 bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 

 15. april og 15. september. Vis hensyn når du 

sanker ved, tørrfuruer må ikke skades eller 

 ødelegges.

•  Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter 

til eget bruk. Vis hensyn til kulturminner,   

vegetasjon og dyreliv. ta ekstra hensyn i  

 hekke- og yngletida.

•  Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. 

Husk jakt-/fiskekort. Det er jaktforbud i deler 

av nasjonalparken. Ikke bruk levende fisk som 

agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk 

fra ett vassdrag til et annet.

•  Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang 

i perioden 1. april til 20. august.

Elveutløpet fra Hømmervatnet, Fridalen (teK)
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N O R G E S  
NASJONALPARKER 

www.dirnat.no

Norges nasjonalparker – vår felles naturarv

Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store 
naturområder – fra hav til fjell. For  naturens egen 
skyld, for oss og for kommende  generasjoner.

Nasjonalparkene rommer storslagen natur med 
variert dyre- og planteliv, fosser og breer, høye 
fjell, endeløse vidder, dype skoger, vakre fjorder 
og kystområder. I tillegg finner du kulturminner 
som viser hvordan områder ble brukt tidligere. 

I nasjonalparkene finnes et mangfold av mulig-
heter for gode og spennende naturopp levelser. 
Bruk den flotte naturen vår – på naturens 
 premisser. 

Velkommen til Norges nasjonalparker!


