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Landskapet i Rohkunborri nasjonalpark stiger fra 

det dype juvet i Sørdalen til høye fjell med isbreer. 

Fjellmassivet Rohkunborri vokter over Stordalen 

med gammel bjørkeskog, spennende fugleliv og 

innsjøen Geavdnjajávri med stor-røya.

Fuglene trekker igjennom de skogkledde dalene 

eller blir her for å hekke. Enkelte innsjøer er rike 

på fisk, mens noen er fisketomme med innslag av 

sjeldne krepsdyr.

Kalkrik berggrunn gir opphav til fargerike botaniske 

hager på fjellet. Her er det villmark som bidrar til 

å ta vare på det biologiske mangfoldet. Området 

er også viktig for samisk kultur og reindrift, som 

 setter sitt preg på nasjonalparken.

Fra dypt juv til høye fjell
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Fjellmassivet Rohkunborri er et flott landemerke og har gitt navn til nasjonalparken (OS)

En vandring i Sørdalen går gjennom grønne enger av strutseving (HMG)
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NATUROPPLEVELSER

Straumdalen

Rohkunborri nasjonalpark er et flott område for friluftsliv 

både sommer og vinter. Skiturer om vinteren kan gjerne 

kombineres med isfiske.

Nordkalottruta fra Kautokeino til Sulitjelma går  gjennom 

nasjonalparken med muligheter for overnatting på 

Lappjordhyttene til Troms turlag, før du  fortsetter videre 

mot Abisko. En tur gjennom Sørdalen til Lappjordhyttene 

er en spesiell opplevelse, med utsikt ned i juvet Boldnoávži 

og opp på høye fjellmassiver med isbreer. 

Her er det mange gode fiskevann med både ørret, røye, 

lake, abbor og gjedde. Røyebestanden i Geavdnjajávri og 

Eartebealjávri er storvokst. Dette er spesielt attraktive 

fiskevann for sportsfiskere både om sommeren og om 

vinteren.

Nasjonalparken er godt egna for det enkle friluftsliv. 

Ta med deg telt, primus og fiskestang. Det er gode 

 muligheter for toppturer både sommer og vinter, samt 

alpin skikjøring.

Området har gode muligheter for småviltjakt, både etter 

lirype og fjellrype. Det er også muligheter for elgjakt. I 

Stordalen og rundt Geavdnjajávri og Eartebealjávri er det 

fine moltemyrer.

Nordlys (BK)Godt fiske i Geavdnjajávri (ØKH)
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Skitur nede i Sørdalskløfta (HMG)Hundkjøring over Geavdnjajávri (BK)
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LANDSKAP OG GEOLOGI

Nasjonalparken er et av områdene i Troms med mest 

villmark. I vest ligger Sørdalen med juvet Boldnoávži som 
skjærer seg skarpt gjennom det kaledonske restfjellet. 
Juvet er et naturhistorisk dokument over isavsmelting 
og landskapsforming. Smeltevannet fra issmeltingen på 
svensk side ble i en periode ledet gjennom dette passet 
og sprengte ut denne kløfta på vei nordover. Det vil si 
at den store svenske sjøen Torneträsk hadde utløp ned 
Sørdalen gjennom kløfta. På begge sider av kløfta rager 
høyfjell med isbreer over 1500 moh. Mot øst er det et 
mektig samspill mellom fjellmassivet Rohkunborri, skog-
kledde daler, alpine våtmarker og innsjøen Geavdnjajávri.

Nasjonalparken ligger på et berggrunnsgeologisk skille. 
I øst er det gammelt grunnfjell, mens det i vest er et 
yngre skyvedekke av glimmerskifer og kalkspatmarmor 
som gir grunnlag for det rike plantelivet i nasjonal-
parken. Grunnfjellet i dette området består i hovedsak 
av forgneiset granitt og syenitt. Under de  kaledonske 
skyvedekkbergartene ligger sedimentære bergarter 
(Dividalsgruppen) med leirskifre, silt- og sandstein.

Juvet i Sørdalen ble sprengt ut av kreftene i smeltevannet fra siste istid (HP)
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Rohkunborri i vinterdrakt (PT)
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DYRELIV

Fjellvåk (KOJ) Røyskatt (KOJ)

Snøugle (KOJ)Sjøorre (KOJ) Blåstrupe (KOJ)

Fjellrype (KOJ)

Nasjonalparken er leveområde for de store rovdyrene 
jerv, gaupe og bjørn. Kongeørn, fjellvåk, jaktfalk og tårn-
falk hekker i nasjonalparken, og snøugle har tidligere 
hekket sporadisk i gode smågnagerår.

Nasjonalparken har store verneverdier knyttet til   våt-
marker i bjørkeskogen og alpine våtmarker på rik berg-
grunn. Disse er viktig for våtmarksfugler som sandlo, 
svømmesnipe, myrsnipe og temmincksnipe. Smålom, 
storlom, sangsvane og de fire fjellendene: bergand, 
havelle, svartand og sjøorre hekker også i våtmarks-
områdene.

Avhengig av de naturlige svingningene, er det gode 
bestander av både lirype og fjellrype. Orrfugl finnes i 
skogen og storfugl kan ses på trekk.

De frodige løvskogene har mye spurvefugl og de sammen-
hengende områdene med eldre løvskog i Sørdalen er 
svært viktig for fugl som trekker mellom kystområder i 
Troms og Bottenvika.

Geavdnjajávri er en stor og dyp innsjø med naturlig dyre- 
og planteliv og fiskebestander som ikke er påvirket av 
utsetting av fisk eller reguleringer. 

I Sørdalskløfta og Jordbruvassdraget er det naturlige 
fisketomme vann med sjeldne arter som langhalet 
tusenbeinkreps, skjoldkreps og svarte zooplankton som 
vanligvis ikke forekommer i vann med fisk.
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HISTORIE OG KULTURMINNER

I nasjonalparken er det spor fra bosetting og  virksomhet 
fra slutten av eldre steinalder og frem til i dag. Det 
er kulturminner og kulturmiljø fra yngre steinalder, 
tidlig metalltid, samisk fortid og nyere tids aktivitet. 
Det har vært reindrift i området i lang tid, og land-
skapet er et samisk kulturlandskap. Her er det flere 
 fangstgravsystemer som kan ses i terrenget.

Reindrift er en viktig næring i nasjonalparken også i dag. 
Området er beiteland for norsk og svensk tamrein hele 
året og kalvingsland om våren. Ta hensyn til reinen når 
du er på tur i området.

PLANTELIV

Sørdalen, Stordalen og områdene rundt Geavdnjajávri 
har spesielt verdifull vegetasjon med flere sjeldne arter. 
Bjørk er det dominerende skogdannende treet i området. 
Rabbesiv, finnmarksrørkvein og greplyng er vanlig under-
vegetasjon i åpen skogbunn. 

I Sørdalen er det områder med høgstaude-bjørkeskog 
med skogstorknebb, mjødurt, skogsnelle, åkersnelle, 
setersyre og blåbær. Her er det også store arealer med 
gråor-heggeskog med store enger av strutseving i under-
vegetasjonen.

Østover mot Salvasskardet er det også innslag av kalkrik 
vegetasjon. Stordalen har en spesielt storvokst bjørke-
skog med urskogspreg og mange ulike arter i underve-
getasjonen. Vest for Hávgajávri er det også flere rikmyrer 
og palsmyrer.

Fjellet her er kalkrikt og har næringsrike reinrose-kant-
lyngheier, snøleier og høgstaude-enger. Karakteristiske 
arter her er reinrose, lapprose, fjellkurle, fjellsmelle, gul-
sildre, rødsildre, snømure, bergstarr, blårapp og svartaks. 

Fjellfiol (HMG)

Lapprose farger fjellet fiolett om våren (KMN)

Bergveronika (VK)

Reindrift er en viktig næring og identitet i nasjonalparken (BK)
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Kort om 
Rohkunborri nasjonalpark

Hvor: 
Bardu kommune i Troms fylke

Slik kommer du til Rohkunborri nasjonalpark: 
Med fly til Bardufoss eller Evenes. Buss og bil videre. Med bil: E6 
til Setermoen, kjør mot Altevatn og velg veien til Sørdalen eller 
Altevatnet. Alternativt E6 i Salangsdalen og ta av mot Bones

Informasjon om overnatting og servicetilbud:
Innset huskyfarm og Altevatn Villmarkssenter i vestenden av 
Altevatn. Lokale reiselivsbedrifter tilbyr overnatting i hytter og 
lavvugammer og aktiviteter ved Leinavatnet, samt transport på 
Altevatnet både sommer med båt og vinter med sledehunder eller 
snøskuter. Se www.visitbardu.no

Hytter: 
Lappjordhytta (DNT)
Altevasshytta (DNT)
Leinahytta (Statskog)
Per Ludvig-stua (Toppenhytta) (Bardu JFF) 
Maisastua (Bardu JFF)

Tips: Besøk Sørdalsjuvet, Jordbruelva, Havgavuopmi/Stordalen 
og Isdalen

Kart: Turkart Bardu 1:100 000 og Turkart Indre Troms 1:75 000 
utgitt av Midt-Troms Friluftsråd 2010

Opprettet: 2011

Areal: 556 km2

Tilliggende verneområder: Øvre Dividal nasjonalpark
Vadvetjohka nasjonalpark, Sverige

Forvaltning: Rohkunborri nasjonalparkstyre, tlf. 77 64 20 00, 
postmottak@fmtr.no

Oppsyn: Statens Naturoppsyn, tlf. 916 22 022

Mer informasjon: 
www.norgesnasjonalparker.no
www.nasjonalparkstyre.no 
www.bardu.kommune.no
www.inatur.no

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.

•  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. 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.

Trykk: GRØSET™

Storlom (KOJ)

ISBN (Trykt) 978-82-8284-049-1  ISBN (pdf) 978-82-8284-050-7

Layout: Guri Jermstad AS. Foto: Hans prestbakkmo (Hp), Oddgeir Sagerup (OS), Heidi-Marie Gabler (HMG), 

Bjørn Klauer (BK), Øyvind Kanstad Hansen (ØKH), pål Tengesdal (pT),Karl-Otto Jacobsen (KOJ), 

Knut M. Nergård (KMN) og Vilhelm Kjelsvik (VK). Forsidebilde: Sørdalen i høstdrakt (Hp)
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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!


