
 

 

ÅRSMELDING 2013  

 

Láhko nasjonalpark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oppsyn 

Fjelltjenesten fikk oppsynsansvaret for parken i juni i år, dette er et område som vi har hatt 

en viss aktivitet i hele året fra før, dels som grunneieroppsyn og dels rovviltregistrering på 

oppdrag for SNO. 

Det er i år utført 11 oppsynsturer i parken samt deltagelse på en befaring med 

fylkesmannen, nasjonalparkstyret og kommunene. 

Oppsynet deltok også under den offisielle åpning av parken på Glomfjellet, her med felles 

stand med SNO. 

                                    

 
Her fra åpning av parken. 

 

 

 

 

Grensemerker og skilt 

 

Det er etter bestilling fra forvaltninga satt opp 5 løveskilt. 

  



 
 

På Sundsfjordsia ble det satt ett løveskilt nordøst for Daumannsvatn og ett ved T-merket sti 

inn i Fellvaslia. 

Her vil det i tillegg bli satt opp et skilt sør for Daumannsvatn hvor stien til Sundvann krysser 

parkgrensa. 

 

På Glomfjellet ble det satt opp 3 løveskilt. 

Et skilt på T-merket sti mot Lille Glomvatn og et på T-merket sti Nord for Sandvatn. 

Det ble også satt opp et skilt på veien ned mot Nedre Navarvatn. 

 

Motorferdsel 

Det er ikke registrert brudd på motorferdselloven, men overgangen til nytt 

forvaltningsregime etter at parken ble opprettet gjorde nok at røde kors sin merking av 

løypene ikke var helt etter forskrift, da dette ikke var omsøkt, oppsynet forventer at dette 

kommer på plass til årets sesong. 

Barmarkskjøring – dette vil bli fulgt opp i de kommende år, her har både reindrifta og røde 

kors meldt inn behov for kjøring i parken. 

 

 

 

Forsøpling  

Ingen spesielle problem registrert. 



Befarte Gildeskål jff`s fjerning og opprydding av uthus/do ved Sundvassfossen, her så det 

greit ut, noen takplater og annet ikke brennbart jernskrot var klargjort for uttransport. 

 

 

Registrering av rovvilt 

 

  

                                         
                                        Bildet viser jervdrept simle ved lille Glomvatn. 

 

Det ble i år ikke registrert ynglende jerv i parken, dette selv om vi hadde en ganske stor 

aktivitet av jerv i området Kvitsteindalen-Gråtådal. 

Det så ut som aktiviteten forsvant mot Beiardal/Blakkådal. 

 

 

 

Det ble ikke registrert hekkende jaktfalk eller fjellvåk i parken, den nærmeste registrerte 

kongeørnlokalitet er Ruffedalen som ligger like utafor parken i Langvassdalen/Ruffedalen nr. 

her var det ikke hekking av kongeørn i år. 

Den lave aktivitet av rovfugler skyldes nok flere år med fravær av smågnagere. 

Det registres i midlertid en oppgang på ryper. 

 

 

 



Ferdsel 

Det ble observert mye ferdsel fra Navnløshøgda og fra parkeringa på damanlegget, stort sett 

var dette dagsturister som skulle besøke turmål oppsatt på høyden 687 øst for Kråvatn. 

Ferdselstellere bør settes opp på de mest brukte stier inn i parken. 

 

                              
                             Bilde fra Vegdalen, en av mange gamle færdaveier. 

 

    

Befaringer - møter 

Oppsynet hadde et møte med forvalter hos fylkesmannen, dette for å samkjøre aktiviteten 

som oppsett av skilt og tavler før åpning av parken. 

 

 

 

 

Skjøtsel-/tilretteleggingsstiltak  

 

                                  
Infotavle oppsatt ved parkeringsplass på Glomfjellet, plakat for nasjonalparken oppsatt etter 

at bilde tatt. Her er det samarbeid med Statskog sitt behov for grunneierinformasjon. 

 



 

                                
 

Infotavle satt opp på Sundsfjordfjellet, her er det et samarbeid med info for Lahko np. og 

Lanvassdalen/Ruffedalen NR. og Statskog med sin grunneierinformasjon. 

 

Gildeskål kommune arbeider nå med et prosjekt for å få veimyndighetene med på å skilte 

avkjøring til Lahko samt sette opp informasjon om parken, dette nede ved kystriksveien i 

Sundsfjord.      

 

Brudd på verneforskrifter 

Det ble gitt en advarsel for brudd på hundeloven. Ellers ingen spesielle brudd registrert. 

      

 

 

 

13.11.2013 

Stein Ove Johannessen 

Statskog-Fjelltjenesten 

 

 

 


