
I brosjyren får du en liten oversikt over 
noe av det Beiarn kan by på, enten via 
turistinformasjon eller på egen hånd.   
I kommunen finnes det mye å se som 
ikke har fått plass her i brosjyren, men 
det viser et utvalg fra alpinløyper i sør 
til sjølivet i nord, og Beiarfjorden er et 
vakkert skue ved innseilingen ytterst i 
Ferrisundet og innerst ved Seglfjellet.  
Beiarn er en del av Saltfjellet -Svartisen 
nasjonalpark og Làhku nasjonalpark. Et 
eldorado for turer og naturopplevelser.  
Gråtådalen er et mekka for grotte-
interesserte. Naturfenomenet Kammen 
i Eiteråga må sees. Beiarn har også ver-
dens nordligste almeskog og Arstad-
dalen har en meget variert flora. Stor-
forsen i Tollådalen er Beiarns største 
fossefall med en canyon—Tollåura.  

God tur! 
 
Forsiden: Øynesodden i Beiarfjorden. 
Baksiden: Arena Beiarn i Beiardalen 

 
www.beiarn.kommune.no 

Opplevelser 

i Beiarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En liten veiviser til nye  

opplevelser: 

         

Turistinformasjon  
Laftehytta, Storjord 

Tlf: 755 69 500 
Epost: turistinfo@beiarn.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

Selvbetjente stasjoner for turistinformasjon 

(iPad)  
 

Storjord: 
Laftehytta 

 
Moldjord:  

Beiarn Vertshus  
 

Tollå: 
Best Stasjon Tollå 

 
Turistbutikk: 

På Laftehytta selges husflidsprodukter og 
håndverk, lefser, goksier, kunstglass m.m. 

fra nesten 90 leverandører.  
 

 
 
 

Velkommen! 

i 

 
Brosjyren er laget av Beiarn kommune,  

 



Grotting i Gråtådalen 
Grotting, turer som passer 
for alle. Velg mellom Løv-
stadgrotta, Grotteekspe-
disjon eller Ville Hesten. 
Man kan også dra på egen-
hånd til grotta Rønnålihø-
la i Gråtådalen. Skiltet fra 
Trones. Se egen brosjyre 
eller kontakt Beiarn 
Grotteklubb 911 30 160.  
 
 
 
 

 
Nordlandsmuseet på Dokmo 
Bygdetunet er verdt å få med seg. Her er utstilt 
gårds- og bruksgjenstander i hovedsak fra 1800-
tallet. Kafé og museumsbutikk. Åpningsdag er 
20.juni. Åpningstider tirsdag - lørdag 11.00- 16.00. 
www.nordlandsmuseet.no  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geitesætra på Staupåmoen 
I øvre Beiardalen finner du ei fellesseter i flotte  
omgivelser. Rundt 1000 geiter holder til i området. 
Øvre Beiardalen er godt egnet for rast og for små 
og store turer. Den restaurerte mølla og Staupå-
mofjøsen står også ved området. Sistnevnte ble 
satt opp for 140 år siden av innflyttere fra Rana. 
 

 
 

Se og gjøre:  Stavkirka på Savjord 
Magnus Stensland har egen-
hendig bygd kirken etter et 
bilde av Gol stavkirke og 
hentet alt av materiale fra 
egen skog! Kirka er alltid 
åpen. Se egen brosjyre. 
 
 

Kunst 
på Trones finnes Beiarns bidrag i Skulpturlandskap  
Nordland og galleri Nåkka Annja. Vår lokale kunstner Kurt 
Edvin Blix Hansens utarbeidet ”Spor av tid” i Beiarfjorden 
og ”En reise i tid og rom” på bygdetunet. På Galleri Eftf 
Kafé på Tverrvik kai, kan du få servering av både kaffe og 
kunst, signert Kurt Edvin Blix Hansen og Anne Rita  
Nybostad.    

 
 

Villmarkscampen Dållågàdden i Tollådalen  
Omvisning blant samiske kulturminner og overnatting på 
reinskinn i lavvo eller gamme. Vertskapet garanterer et 
opphold uten luksus, men i naturskjønne omgivelser. 
Toril og Knut Sivertsen. Tlf: 95947416 og 90964649 
 
Fotoinstallasjon—en kulturminnesti 
En utendørs fotoutstilling laget av Nordlandsmuseet. På 
fire forskjellige steder i kommunen er det montert foto-
grafier av det gamle kulturlandskapet og ferdselsårer i 
Beiarn. I Tverrvik, ved brua til Vold, ved Storågbrua på 
Tollå og på Molid. Se egen brosjyre på 
www.nordlandsmuseet.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasjonalparkene 
Beiarn kommune fikk i 2012 status som Nasjonalparkkom-
mune. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Làhku nasjo-
nalpark. Over 300 km² av kommunens totalareal ligger 
innenfor vernesonen. Nasjonalparkkommunens formål er 
å bevare det vakre fjellområdet med dets geologi, fauna 
og flora, hvor naturforholdene er mangfoldig, varierende 
og verdifulle. 
 

NOE AV DET SOM SKJER I BEIARN I SOMMER 
 
Hver torsdag mellom 22.juni-10.augst vil det være kreativ torsdag for 
barn på Beiarn bygdetun. 
  
Juli 
9. Gudstjeneste i Beiarn kirke. 50-årskonfirmantene, kl. 11 
 
August 
19.-20 Villmarksdagan på Trones skole, Lørdag kl. 11.00-18.00,  
 søndag kl. 11.00-16.00 
 
 
Fiske 
Laks og ørretfiske i Beiarelva, fjordfiske eller fjellvann. Mulighetene er 
mange. www.beiarelva.no  
 

Kanoutleie: Utleie fra Frivilligsentralen. Tlf: 755 688 99 
Du kan padle i Beiarelva, i Beiarfjorden, Ramskjellvatnet og Ar-
stadvatnet. 
 
Fjellturer: www.beiarn.kommune.no  
 
Bading: Kakvika ved Beiarfjorden, Ramskjellvatnet, kjør mot 
Osbakk fra Storjord og følg skilting opp til vannet. 
 
Villmarksdagan (er ei salgs- og utstillingsmesse for varer/
produkter fra eller til bruk i ”villmarka”. Det er utstillinger av 
jakt-, fiske- og friluftsutstyr og husflidsprodukter. Det jobbes for 
at det blir demonstrasjon av tjæremilbrenning og lafting, kurs, 
smiing, sliping, fluefisking, sopputstilling m.m. i år også. I tillegg 
vil det bli foredrag og lysbilde/filmfremvisning på lørdag.  
I år har Villmarksdagan 20-års jubileum. 
Du kan finne ut mer om Villmarksdagan ved å besøke: 
http://beiarn.frivilligsentral.no/villmarksdagan/ 
https://www.facebook.com/events/1631871447115825/ 

Opplevelser i Beiarn! 

`Polar tilstand`. Kurt Edvin Blix Hansen 


