Bokfink. Også fugleivet i områder er ganske rikt og variert.
Foto: Gunnar Rofstad

Tyrihjelm er vanlig i de frodige
partiene. Foto: Mats Nettelbladt

Storklokke har her en av sine største
forekomster så langt nord.
Foto: Mats Nettelbladt

Sørover i Sagvassdalen.
Foto: Mia Husdal

Rome er vanlig på fattigmyrene.
Foto: Gunnar Rofstad

Enkelte gamle furuer står igjen.
Foto: Mia Husdal

Gammel furuskog ved Slåttelva. Foto: Mia Husdal
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Norsk rødliste over arter og norsk rødliste over naturtyper beskriver arter
og naturtyper som er trua av utryddelse, utsatt for betydelig reduksjon
eller er naturlig sjeldne. www.artsdatabanken.no
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Et rikt, variert og lite berørt naturområde
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Rike løvskoger

909

Skuhtjamtjåkka

640

440

921

1056
735

ord
avá
g

Mørsry
Mørsvikvatnet
Murgosjávrri

Ráskkatjåhkkå

816

Durmålstinden
885

Du

Moan

754

ge

Mørkvasstinden

All ferdsel og bruk skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon og dyreliv i
verneområdene. Du er velkommen til å besøke naturreservatet, men vi ber om at
du merker deg punktene nedenfor:
•		 Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og
ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller
deler av disse fra reservatet.
		 Sanking av bær og matsopp er tillatt.
		 Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved er tillatt,
men felling av tørr furu er forbudt.
• 		 Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
		 Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk er tillatt.
• 		 Tekniske inngrep og søppeltømming er forbudt.
• Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre
større arrangementer er forbudt.
• 		 Motorferdsel er forbudt.
• 		 Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre,
samt ridning forbudt.
Se nærmere info på: nordland.miljostatus.no
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Sagvassdalen er et stort og naturskjønt dalføre som er tilnærmet upåvirket
av nyere inngrep. Området fanger opp hele spennet fra dalbunnen til
snaufjellet, og er et typisk eksempel på skogsnaturen i regionen, med mange
av regionens viktigste skogtyper godt representert. Særlig gjelder dette
bjørkeskogene. Skogen har ligget uberørt i rundt 100 år, slik at eldre skog
dekker hele området og gir et tilnærmet urørt inntrykk.
Furuskogen som står på sletta ved innløpet til Sjuendevatnet er en eldre
skog på finkornete breelvsedimenter, en skogtype som kan ha et ganske
spesielt utvalg av jordboende sopp, og som er svært mangelfullt
representert i norsk skogvern.
De kalkpåvirkete bjørkeskogene har også viktige kvaliteter. Plantefloraen
er variert og rik, spesielt i kalkskrentene opp mot fjellet, men også i deler av
bjørkeskogene. Det er påvist to rødlistearter, en orkide (brudespore) og
kjuka Skeletocutis lenis, begge er i kategorien nær truet (NT).
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Golleriida naturreservat ble utvidet i 2011 og heter nå Sagvassdalen natur
reservat. Området omfatter hele indre del av Sagvassdalen, fra Sjuendevatn
og innover. Det er et mektig landskap, bestående av en typisk U-dal. Dal
bunnen er vid og bred i vest, men ved Sildhopskaret snevrer dalen seg inn
med ruvende fjellsider på begge sider.

E6

Gr
øn

Sagvassdalen naturreservat

lva
sse
ttva
Sje

Sagvassdalen naturreservat i Hamarøy kommune ble fredet ved
kongelig resolusjon av 25. februar 2011. Naturreservatet dekker et
totalareal på ca. 18 466 dekar.
Formålet med vernet er å bevare et naturområde med sjelden og
sårbar natur, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper,
økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en
særlig betydning for biologisk mangfold i form av et større, vel
avgrenset dalføre med eldre furuskog, innslag av furuskog på breelv
sedimenter, store arealer rike bjørkeskoger og en velutviklet
flommarkskog.
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Rike løvskoger i Nordland omfatter edelløvskog, gråor-heggeskog,
ospeskog og bjørkeskog. På grunn av de gode lysforholdene og det rike
jordsmonnet er både plante- og dyrelivet i løvskogen meget rikt og
mangfoldig.
Mange til dels sjeldne plante- og dyrearter er avhengige av de
spesielle økologiske forholdene i rike løvskoger. Skal vi bevare disse
artene i norsk flora og fauna, må vi sikre de frodige vegetasjonstypene
og sørge for at de spesielle økologiske forholdene opprettholdes.
De rike løvskogene har stor landskapsestetisk verdi, og er også
viktige områder for forskning og undervisning.
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