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Stabbursdalen - Lompola

Terrenget særpreges av de enorme grus- og steinavsetningene etter siste 
istid. Her finnes også verdens nordligste furuskog. I dette området kan 

man oppleve mange av de artene som er typiske for furuskogen, men som 
her er helt i utkanten av sitt normale utbredelsesområde. I inngangen til 
Stabbursdalen Nasjonalpark er det bygget en fuglefôringsplass hvor man kan 
oppleve mange av disse artene like ved parkeringsplassen.

Lompolaområdet ligger delvis i Stabbursdalen 
landskapsvernområde, og delvis innafor 

Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger kommune.
 Lompola (Lombola) er en betegnelse på en sjø 
eller en utvidelse av en elv hvor elvestrømmen går 
gjennom. Lompola er kvensk/finsk, og «luoppal» er det 
tilsvarende uttrykket på samisk. Ordet brukes både som 
et naturbeskrivende ord og som et geografisk egennavn. 
 Lompolaområdet og dalen nedenfor er utvilsomt 
av de mest produktive delene av nasjonalparken, hvor 
det fra gammelt av både har vært utslåtter og uttak av 
tømmer til husbygging. 

 Rundt hyttene i området, og ved en felles båtplass, er 
det lett å se at området er flittig brukt i sommerhalvåret. 
På et gammelt kjørespor er det anlagt en grusvei 
som ender i en parkeringsplass noen hundre meter 
fra parkgrensa. Ellers er det få inngrep som forringer 
naturgrunnlaget.

Beste besøksttid
Den beste tida for å besøke Lompola og furuskogområdet, 
er fra ca. 10. mai til 1. september. Mange av artene 
overvintrer i området, men området er ikke like 
tilgjengelig i vinterhalvåret.
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Lompolaområdet i Stabbursdalen nasjonalpark. Bildet er tatt østover fra Ganecohkka som ligger på vestsiden av elva. 
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Habitat og observasjonsarter
Furuskogen rundt Lompola, betegnet som verdens 
nordligste, vokser stort sett på de tørre grusterassene 
avsatt under og etter siste istid. Jordbunnen er ikke 
spesielt næringsrik, og markvegetasjonen blir derfor 
karrig. På elvenesene og rundt vannene er det en mye 
rikere lauvskog, med både bjørk, selje, or og rogn. 
På de lunere stedene finner vi også ospelunder. På de 
næringsrike våtmarksområdene finner vi starr- og 
vierbelter som gir gode hekkeområder for mange 
forskjellige fuglerarter.
 Allerede på parkeringsplassen i enden av 
tilførselsveien, kan man oppleve et rikt fugleliv. Her er 
det bygd en fôringsplass som er flittig besøkt av de fleste 
artene som er knyttet til skogen i Stabbursdalen. Artene 
som observeres her er blant annet blåmeis, granmeis, 
kjøttmeis, lappmeis, bjørkefink, bokfink, grønnfink, 
sidensvans, grønnsisik, gråsisik,  polarsisik,  dvergspett,  
flaggspett,  tretåspett,  nøtteskrike,  lavskrike,  konglebit,  
korsnebb og kjernebiter.  I gode smågnagerår er både 
fjellvåk og jord- og haukugler vanlige.
 Fra parkeringsplassen går det flere stier ned til 
Lompola og Stabburselva. Turen fra parkeringsplassen 
tar rundt ti minutter til fots.  I den frodige lauvskogen 
ved elva og i strandsonen rundt  vannene er det observert 
arter som  lappspurv,  gulerle,  brunnakke, toppand, 
horndykker, smålom, siland, strandsnipe, gluttsnipe,  
grønnstilk og mange andre.  Hulerugere som kvinand 
og laksand er også rapportert rugende i hule furutrær.
 Velger  man  å  ta  turen  fra  parkeringsplassen  etter 
den  merka  turstien  til  Stabbursfossen,  går  denne 
gjennom gammel og kortvokst furuskog. Vel framme 
finnes det ved til bålfyring, og det er god utsikt over elva 
og en canyon ovenfor. Turen byr både på et rikt fugleliv 
og flotte fotomotiver.  
 Det går også en merket sti fra parkeringsplassen til 
toppen av Bingalvarre. Dette er en fin dagstur, og som 
ender opp  i  høyfjellsterreng  med  fjelljo,  heipiplerke,  
heilo  og  fjellrype  for  å  nevne  noen.  På  turen  hit  og 
til Stabbursfossen er det muligheter for å oppleve flere 
rovfuglarter som havørn, kongeørn og hønsehauk. 

Adkomst
Den enkleste måten å komme seg til Lompola på er med 
bil. Følg E6 nordover fra Lakselv sentrum i ca. 15 km. 
Veien følger sjøen hele strekningen. Når man kjører opp 
en bratt bakke, og kommer opp på det flate Stabbursneset, 
tar man av på en umerket skogsbilvei til venstre. 
Denne følger man ca. 6 kilometer til man kommer 
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Lavskrike på fôringsplassen

til en stor parkeringsplass med informasjonstavler og 
annen tilrettelegging. Herfra kan man følge skilting og 
merking videre om man ønsker å gå noen av de fine 
turene innover dalen.

Informasjonstavle ved inngangen til Stabbursdalen 
nasjonalpark
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 Opplysninger om Stabbursdalen nasjonalpark, 
Stabbursdalen landskapsvernområde og andre 
verneområder både i Porsanger og Finnmark for øvrig, 
kan en få ved Stabbursnes Naturhus og Museum. Dette 
senteret ligger langs E6, ca. 1,5 km  nord for avkjøringa 
til parken.

Annet
Stabbursdalen nasjonalpark ble opprettet i 1970 og 
utvidet i 2002. Nasjonalparken er nå på 747 km2, og 
Stabbursdalen landskapsvernområdet, som grenser mot 
parken i nord og øst, er på 189 km2. Bortsett fra en 
liten flik av parken i nordvest, som går inn i Kvalsund 
kommune, ligger hele landskapsvernområdet og 
nasjonalparken i Porsanger kommune. Det er ingen 
ferdselsforbud i Stabbursnes Nasjonalpark. 
 På Stabbursnes ligger det en campingplass med kafé.  
Nærmeste handelssenter ligger i Lakselv.
 

Faktaarket er laget av Steve Aslaksen, Torkjell Morset og 
Almar Paulsen

Informasjonstavlen ved fôringsplassen i Stabbursdalen
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