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Prosjekt  Troll,ell  Geopark	
•  Prosjektet er et 

samarbeidsprosjekt 
mellom kommunene 
Brønnøy, Vega, 
Vevelstad, Sømna, Bindal 
og Leka  

 
 
 
 



Prosjekt  Troll,ell  Geopark	

•  Startet som VRI-prosjekt for å formiddle geologi i Leka, Vega og Brønnøy 

•  Et turistprosjekt som er en del av reiselivsstrategien på Sør-Helgeland og på 
Leka 

•  Sør-Helgeland Regionråd er eier av prosjektet 
 
•  Prosjektet er finansiert av Nordland Fylkeskommune, Nord-Trøndelag 

Fylkeskommune, Innovasjon Norge og har fått 2 millioner i støtte fra 
oljeselskapene ENI, Statoil og Dong (Marulk-prosjektet)  

 
 
 
 



Prosjekt  Troll,ell  Geopark  skal…	
 
1.  bidra til økt verdiskaping og attraktivitet for regionen 

2.  få på plass Unesco-godkjennelse som vil ivareta området for generasjoner 
 
3.  bidra til å øke stoltheten og styrke den lokal identiteten 
 
 
 



Prosjekt  Troll,ell  Geopark	
•  Prosjektet skal… 

•  bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter 
og opplevelser i verdensklasse basert på Sør-Helgelands og Lekas unike 
geologiske historie og fenomener  

 

 
 
 
 
 
 



Prosjekt  Troll,ell  Geopark	

 
 
•  Formidle geologien… 
 
-  eventyrlig og mytisk  
-  aktivt og utfordrende  
-  vitenskapelig/faglig  

 
 
 
 
 

” Vi gir deg eventyrlige opplevelser og ny kunnskap om unik geologi! ” 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

Det  lille  
mennesket  i  det  
store  landskapet	



Og  geologien  da?  
Flere  spennende  historier  å  

fortelle…	



1.  Historien om et gammelt hav og to kontinenter som kolliderte. Berggrunnen 
forteller om et gammelt hav- Iapetus- som eksisterte for 600-400 millioner år 
siden. Vi kan se historien om havet som ble for stort og krympet til 
kontinentene kolliderte – Laurentia og Baltica. Dette skapte en fjellkjede like 
stor som Himalaya, som senere eroderte bort. 

 
  - historien om denne dramatiske hendelse kan sees i fjellet! 

 

Spennende  geologiske  historier  vi  
vil  fortelle	



2. Historien om den unike strandflaten. Den unike strandflaten er et resultat av 
flere istider. 

Spennende  geologiske  historier  vi  
vil  fortelle	



3. Historien om en istid. Kvartærgeologien forteller om istider, bevegelser av 
isbreer,  om hvordan land nedtynget av is stiger opp av havet. 
 

Spennende  geologiske  historier  vi  
vil  fortelle	



4. Historien om de geologiske ressursene som grunnlag for menneskelig eksistens. 
De første menneskene fant husrom i havgrottene, og bygget hus i 
rullesteinstrendene. Det var kvernstein og klebersteinsbrudd- viktig stein for 
matproduksjon og bygninger. I dag har vi oljeproduksjon og marmorbrudd. 
  
. 

Spennende  geologiske  historier  vi  
vil  fortelle	



5. Historien om mytologi og navigasjon. Historien om Lekamøya og de andre 
fjellene langs kysten er kjent i hele Norge. Flere andre fjell er grunnen for lokale 
myter og fortellinger. Fjellene og forskjellige landemerker langs kysten har også 
spilt en viktig rolle for navigasjon.  
 

Spennende  geologiske  historier  vi  
vil  fortelle	



6. Historien om et spesielt geologisk mangfold. Det er mange forskjellige typer 
berggrunn i området og disse er grunnen for biologisk mangfold- en del fjell er 
skrinne, og andre fruktbare. Flere vegetasjonstyper kan kobles sammen med 
berggrunnen. Den kalkrike berggrunnen har gitt et unikt landskap med karst og 
grotter.  

 
 

Spennende  geologiske  historier  vi  
vil  fortelle	



7. Historien om moderne vitenskap. Flere vitenskapelige prosjekter pågår I 
området, og dette er noe vi vil vise gjennom geosites. Både arkeologi, geologi, 
geobiologi osv. 
 

Spennende  geologiske  historier  vi  
vil  fortelle	



Historiene  vi  vil  fortelle	
Oppsummering: 
1.  Historien om et gammelt hav og to kontinenter som kolliderte. 
2.  Historien om den unike strandflaten. 
3.  Historien om en istid.  
4.  Historien om de geologiske ressursene som grunnlag for menneskelig 
eksistens. 
5.  Historien om mytologi og navigasjon.  
6.  Historien om et spesielt geologisk mangfold.  
7.  Historien om moderne vitenskap.  
 

- ALLE DISSE FORTELLINGENE SKAL FORMIDLES 
GJENNOM GEOSITES! 



Felles  geologiske  aAraksjonene  i  hele  

geoparken  –  hva  er  det  virkelig  unike?	
 

Koblingen mellom GEOLOGI – LANDSKAP – MENNESKER er utrulig tydelig i 
hele området og geologiens betydning for menneskelige samfunn vises veldig 
godt  
 
” Faglig” sett er Leka ofiolitten viktigst internasjonalt 
 
 



Geosites  i  Troll,ell	
•  Geosites er grunnen for opplevelser i geoparken!   

•   Større opplevelser i geoparken kan bygges rundt flere geosites 

•   En geosite kan være… 
 - En spesiell attraksjon (Torghatten) 
 - Et utsiktspunkt (eks. Heilhornet, Gullsvågfjellet) 
 - Flere attraksjoner langs en sti 
 - Et stort område med en spesiell geologisk forekomst 

 
•  DE ULIKE GEOSITES SKAL SAMMEN FORTELLE DEN GEOLOGISKE 

HISTORIEN I OMRÅDET 

 
 

 



Geosites	



•  Utsiktspunktene viktig i Trollfjell: 
 - Det unike landskapet og strandflaten er best sett ovenfra 
 - Fjellene langs kysten er “ryggraden” for geoparken 

 
•  De eksisterende turløypene skal brukes så langt som mulig: 

 - Det finnes mange gode turløyper og disse er meget populære 
 blant lokalbefolkningen 

 
•  Det er viktig at geosites bidrar til lokalsamfunnet og at lokale kan ha 

nytte av dem gjennom tilgang til nye områder og ny kunnskap 

Geosites  i  Troll,ell  Geopark	



Prosjekt  vs.  Park	



 
TAKK! 

 


