
Veien til å bli en UNESCO-
godkjent geopark. 

Hyllestad 29.april 2017



• https://vimeo.com/76512607

https://vimeo.com/76512607


• Total of  10 080 km2
• 6 760 km2 sea
• Total of 13175 inhabitants

Leka:1705 km2 /574 pers.

Bindal: 1905 km2/1545 pers.

Sømna: 790 km2/2033 pers.

Brønnøy: 2098 km2/7859 pers.

Vega: 2921 km2/1238 pers.

Vevelstad: 661 km2/500 pers.

TROLLFJELL GEOPARK 



1. Geopark, et område av geologisk betydning og med en strategi for 
bærekraftig utvikling.

2. ”Geoparkenes formål er å bidra til en bærekraftig utvikling av naturarven 
ved å bevisstgjøre befolkningen om geologiens rolle i samfunnet”

1. For å oppnå status som en geopark bør man kunne vise hvordan de 
geologiske forutsetningene har påvirket biologisk mangfold, landbruk, 
bosetting, industriutvikling, samferdsel og kultur i området.

(fra snl.no og ngu.no)

Klarer vi å levere på UNESCO´s krav om å bli en geopark?



Hvorfor geopark? 

• Verdiskaping med basis i geologi

• Et potensiale for vekst innen reiseliv

• Ivareta geoarven

• Bærekraftig utvikling – grønn vekst

• Identitetsskapende





TROLLFJELL GEOPARK – COMMUNITY PARTICIPATION

• Forankring hos lokalbefolkning og næringsliv har vært viktig gjennom hele 
prosjektet. 

• Det har vært arrangert workshops om forskjellige tema som geologi, markedtenking, 
opplevelsesproduksjon. 

• Arbeidsgrupper der kommuner, bedrifter, skole har vært med. 

• Åpne møter for å fortelle gunnhistorien om geologien i geoparken. 





Viktig å jobbe med i forkant av søknad: 

• Geologi  - holder den mål?
• Utvikling av reiselivet

– Aktiviteter, konseptutvikling, pakker osv

• Tilrettelegging – interpretasjon, synlighet
• Undervisningsstrategi
• Delta i nettverk med andre geoparker
• Organisering og økonomi
• Masterplan
• Markedsplan, kommunikasjonsplan



GEOLOGI



BERGGRUNN – et gammelt hav og to kontinenter som kolliderte (Baltica 
(Europe) and Laurentia (North America). Dette skapte en fjellkjede like 
stor som Himalaya, som senere eroderte bort.

Eksempler på geosites:  Leka ofiolitt kompleks (med MOHO), Vega granitt, 
Heilhornet (Bindal batholith), Torget granitt, Bolvaer.

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRAKSJONER:



2. KVARTÆRGEOLOGI–Synlige spor fra is-tiden og endring av havnivå.

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



TORGHATTEN

• Det berømte hullet gjennom fjellet

• En av Norges mest besøkte turistattraksjon

• Ble nr. 2 i kåringen av Norges geologiske nasjonalmonument I 2010 (Leka ble nr. 1) 
Granitt inntrenging som kontinentene kolliderte

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



2. KVARTÆR GEOLOGI – Karst og marmor i Velfjorden

• Gammel og nyere steinbrudd

• Boreal regnskog

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



2. KVARTÆR GEOLOGI– Karst og marmor

• Engavatnet – innsjøen som forsvinner

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



3. THE STRANDFLAT– unique landscape gives a unique coastal culture

• Landskapsform som Nansen beskrev – a shallow platform between land and sea, 
from 100 meters over sea level to 100 meters under

• Enda ikke helt klart hvordan oppstått– Istid, platetectonics, bølger

• Unik i verden – tusen av øyer, holmer og skjær. 

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



3. THE STRANDFLAT– unikt landskap som har gitt unik kystkultur

• Vega World Heritage: Samspill mellom mennesket og natur, der ærfulgtradisjon og kvinnenes
rolle i Vegaøyan har spilt en viktig rolle.  

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



4. BERG KUNST – HISTORISK OG MODERNE

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



5. HISTORISK KVERNSTEIN, KLEBERSTEIN OG MARMORSTEINBRUDD

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



6. LANG MENNESKLIG EKSISTENS – MANGE ARKEOLOGISKE FUNN 

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MBPpRCF9vJxFtM&tbnid=pIvDsF0gvBqHAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.somna.kommune.no/severdig-i-soemna&ei=P4OdU8SmDYa5O4OngLgP&bvm=bv.68911936,d.ZGU&psig=AFQjCNH6C7dEchZs-9wh5ujCqgXW1RLR6w&ust=1402918038342856


7. NAVIGASJON OG MYTOGOLI – TROLLFJELL HER NORD

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



8. ULIKE NATURRESERVAT, FUGLEFREDNINGSORMÅDER (RAMSAR AREAS)

OG EN NASJONAL PARK – LOMSDAL -VISTEN

TROLLFJELL GEOPARK – ATTRACTIONS:



INTERPRETASJON



Utviklingsfase geosites i 
Trollfjell 

Torghatten

Engavatnet

En liten bit 
av Amerika

Kvernstein

Gullforekomst 

Leka 

Helleristninger 

Tidlig utviklingsfase  Etablert attraksjon Behov for fornyelse









TROLLFJELL GEOPARK – INTERPRETATION

• Webside, facebook

• Skilt

• Brosjyrer

• Smartphone app



TROLLFJELL GEOPARK – INTERPRETATION

• Guided turer

• Opne turer for publikum og for påmelding

• For example “Geologiens dag” i September,  National Geographic Explorer på Vega



OPPLEVELSER – KAJAKK, GROTTER – SYKLING

KLATRING - VANDRING

TROLLFJELL GEOPARK – TOURISM:



ET OPPLEVELSESKONSEPT:



Personas: VerdensarViktor
• Interesse: Kultur og historie, naturvitenskap, lage god mat, reiser i mange 

land, medlem av div bokklubber, DNT
• Matvaner: Lage gourmetmat hjemme for venner, spiser ofte på restaurant
• Behov: Samvær med kona uten stress. Spiser god mat. Behagelig 

overnatting. Besøker historiske og interessante steder. Fyller på med sin 
kunnskaper gjennom selvsyn. Forstå fenomener/institusjoner som for 
eksempel Unesco og hva som gir verdensarvstatus og geoparkstatus. 

• Opplevelser: Samvær med kona uten stress. Spiser god mat. Behagelig 
overnatting. Besøker historiske og interessante steder. Fyller på med sin 
kunnskaper gjennom selvsyn. Forstå fenomener/institusjoner som for 
eksempel Unesco og hva som gir verdensarvstatus og geoparkstatus. 

• Utfordring: Dårlig informasjon og skilting på stedet. Ekteparet har reist mye 
og vet hvordan det bør være. Markedsføring stemmer ikke med produktet. 

• Suksessfaktor: Ekte vare, kjøpe noe eksklusivt, treffe lokale, personlig 
formidling, få noe utover programmet. Vertskapet der de overnatter er 
viktige. God mat. 



DEVELOPING NEW PRODUCTS

• “The Trollfjell bag”

• Pillowcases

• Scarf

• Souvenir book



Visitorsenter - Vevelstad





Skoleprosjekt på Leka

- Undervisningsstrategi 
med første test på 
Leka

- Et samarbeid mellom 
Leka Skole, Trollfjell 
Geopark og HINT

- Mellomtrinnet

- Undervisningsopplegg   
som også har 
overføringsverdi på 
gjester/turister



Læring i friluft, marin forsøpling



Nettverk: 



Samarbeid med næringslivet



ORGANISERING



Organisering: 

• Trollfjell Geopark fortsetter som i dag som en del 
av Sør-Helgeland Regionråd, med eget budsjett, 
regnskap og eget styre.  

• Trollfjell Friluftsråd etableres  mellom 
kommunene i Sør-Helgeland og Leka med eget 
budsjett, regnskap og styre, og skal organiseres 
som et samarbeidsorgan etter kommunelovens §
27. Kommunestyrene vedtar vedtekter i henhold 
til denne organisasjonsformen 



Hvorfor friluftsråd?

– Primæroppgaver i TG gjøres normalt  
gjennom friluftsråd i resten av fylket. 







Økonomi

• 1 krone i kommunale midler utløser minst 3-
4 kr i statlige/fylkeskommunale midler. 

• Nordland Fylkeskommune bevilger 210.000 
pr ansatt, betinget av at kommunene går inn 
med samme beløp. 

• Friluftsrådets landsforbund bevilger rundt kr. 
150-200.000,-. 

• I tillegg prosjektmidler – blir søkerberettiget 
på statlige friluftsmidler. 



DAGLIG LEDER:



 

 

For 500 millioner år siden ble dette landskapet til. En kollisjon mellom fordums kontinenter og 

mektige krefter som formet landskapet. En historie om jordas utvikling og det som skal bli Vega, 

Torghatten, Leka, og i dag Trollfjell Geopark med Vegaøyan Verdensarv i nord. En kunnskapsreise 

for deg som ønsker å lære om hvordan landskapet er blitt til, hvordan mennesker har bosatt seg og 

skapt tradisjoner ytterst ute i havgapet. En verdifull arv som sikres gjennom Vegaøyan verdensarv. 

Dag 1 torsdag:  

  Du ankommer Brønnøysund lufthavn 

torsdag ettermiddag og leiebilen står klar 

for å kjøre til ferjen som går til Vevelstad. 

Du kjører gjennom kystbyen Brønnøysund 

mot det store eventyret på yttersiden, i 

retning nord. Etter en ferjetur på ca 20 

minutter kjører du innom Vevelstad 

Bygdetun for informasjon om alt du kan 

oppleve. Snør på deg skoene og gå langs en 

vandresti som tar deg 6000 år tilbake i tid. 

På helleristningsfeltet, der elgen, reinen, 

kveita og mennesket og båtene er meislet i 

stein, har kanskje folk fra kyst, fjord og fjell møttes i yngre steinalder.  

Overnatting og bespisning i den 300 år gamle Grålåna på Forvikgården. Her har de alltid nykvernet 

kaffe fra sitt eget kaffebrenneri.  

 

 



Dag 2 fredag 

Dette er en dagstur. Leka er kåret til 

Norges Geologiske Nasjonalmonument. 

Den røde serpentinfjellene og den 

spesielle geologien gjør øya til en av 

Norges råeste og mest spesielle øy. Her 

kan du vandre på jordas indre og 

utforske gamle hulemalerier i 

Solsemhula. Hvem har ikke hørt om 

Ørnerovet og den 3 år gamle jenta som 

ble tatt av ørna og satt på en berghylle? 

For å komme deg fra Vevelstad til Leka 

må du ta 3 ferjer.  

Når du kjører til Leka, kjører du langs Nasjonal Turistveg. Et vakkert kulturlandskap, med anbefalte 

stoppesteder underveis.  

Anbefaler Lekamøya Spiseri eller Vertshuset Herlaug.  

OVERNATTING: Thon hotell Brønnøysund 

Dag 3 

Etter en rolig morgen er det 

muligheter for å utforske 

kystbyen Brønnøysund. Rusle 

rundt langs kaikanten, spise god 

mat og bare nyte sjøluften. 

Turen går etter hvert til 

Verdensarvøya Vega for å 

oppleve et enestående natur- og 

kulturmiljø. Vegaøyan 

verdensarvområde står oppført 

på UNESCOs verdensarvliste 

med sitt unike kulturlandskap og 

ærfugltradisjon. 

Les mer om Vega her. I perioden 27. Juni til 4. August går det båtturer til Lånan, der fuglevokterne tar 

deg med på en historievandring i ærfuglens rike.  Les mer om turene her http://lanan.no/battur-til-

lanan/ 

 I den gamle fiskerihavna på Nes formidler E-Huset og verdensarvutstillingen historien om grunnlaget 

for statusen. Det finnes 16 merkede turløyper på Vega, så muligheten til topptur er også tilstedet.   

Overnatting på Vega Havhotell. Her blir det servert 5-retters middag på kvelden. Vega Havhotell 

ligger litt tilbaketrukket, ytterst på Vega, med utsikt over øyer og hav. Kjøkkenet representerer norsk 

http://www.visitvega.no/
http://www.visitvega.no/
http://lanan.no/battur-til-lanan/
http://lanan.no/battur-til-lanan/


kokkekunst i ordets beste forstand, hjemmelaget av de fineste og friskeste råvarer som hav, land og 

Vega kan tilby. 

Les mer om Vega Havhotell her. 

 Dag 4 Søndag 

 

 

 

 

 

 

 

Det er avreisedag, men dere rekker Torghatten etter en deilig frokost på Vega. Det sagnomsuste 

fjellet Torghatten står klart til å utforskes.  

Torghatten er en av Norges kjente turistattraksjoner. Du passerer Brønnøysundbrua der du kan nyte 

en fantastisk utsikt over byen og Helgelandskysten. Når du har ankommet Torghatten anbefales å ta 

turen opp og gjennom hullet. Også her er utsikten fantastisk. Les mer om Torghatten her. Anbefaler 

også å spise lunsj på Torghatten Camping og Strandresaturant 

Retur med fly på søndag ettermiddag.  

 

   

 

 

Faktaboks Trollfjell Geopark og 

Vegaøyan Verdensarv 

 

http://www.havhotellene.no/
https://www.visitnorway.no/reisemal/trondelag/kystriksveien/things-to-do/vandring-langs-kystriksveien/torghatten-norges-mest-kjente-fjellformasjon/

