
Blakkådalen naturreservat 

Hva er urskog? 

Forenklet kan vi si at urskog er skog upåvirket av mennesker. 
Denne skogtypen er etterhvert blitt meget sjelden i Norge. Med 
naturskog menes skog som er noe påvirket av menneskelig 
aktivitet, men ikke av en slik art at det forstyrrer den naturlige 
utviklingen (som f.eks. systematisk skogkultur, grøfting og 
bestandspleie). I forbindelse med verneplan for barskog er også 
begrepet urskog brukt om naturskog som er svært lite 
menneskepåvirket. En skog som er sterkt menneskepåvirket kalles 
kulturskog.  

Urskogspregete barskoger har ofte stor variasjon i plante- og 
dyreliv. Artsmangfoldet er stort sett større her enn i kulturskog. 
Mange arter er helt avhengig av urørt skog, særlig gjelder dette 
insekter, sopp, lav og moser. 

Blakkådalen 
er en langstrakt elvedal som ligger i østkanten av Svartismassivet. 
Reservatet ligger helt nederst i dalen. Her ligger det to mer eller 
mindre atskilte granskoger som er blant de nordligste i Europa. 
Deler av granskogen ligger innenfor Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark.  

Vegetasjon og flora 
I de bratte liene står det granskog som kan oppnå store dimensjoner 
og som stedvis er påvirket av snøras. Spesielt på nordvest-siden av 
Blakkåga finnes en del furu og bjørk. Granskogen lengst nord i 
reservatet er ekte urskog, noe som er sjeldent i Norge.   

Det er næringsfattig og middels rik vegetasjon som setter sitt 
preg på skogen i Blakkådalen. I de luneste delene av lia er imidlertid 
vegetasjonen noe frodigere, her vokser bl.a. tyrihjelm, turt, 
skogburkne og skogrørkvein. I den indre granforekomsten finnes en 
del blåtopp, og rome vokser mellom tuer på fastmark og myr. I den 
rikere delen av vegetasjonen er det funnet både hvit- og blå- 
blomstret skogstorkenebb. 

Fugle- og dyreliv 
Av fuglearter som er registrert i Blakkådalen naturreservat kan 
nevnes; fuglekonge, rødstrupe, ringtrost, granmeis, grønnsisik, 
gråsisik og dompap. Strandsnipe har tilhold ved Blakkåga. 

Pattedyr som f.eks. elg, hare og rødrev har også tilhold i området.   

 Fylkesmannen i Nordland er forvaltningsmyndighet for 
reservatet og kan gi nærmere opplysninger. 

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen, 
Molovn. 10, 8002 Bodø, Tlf.:  75 53 15 00 
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Utdrag av vernebestemmelsene 
Blakkådalen i Rana kommune ble fredet som naturreservat ved 
kongelig resolusjon av 4. desember 1992. Reservatet dekker et 
areal på 3200 dekar.       

Formålet med vernet er å bevare et spesielt barskogområde 
med to granforekomster som er blant de nordligste i Europa, samt 
granskog av ekte urskogkarakter.  

 
Du er velkommen til å besøke reservatet. Følgende 
vernebestemmelser bør du imidlertid merke deg: 
•  Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot 

enhver skade og ødeleggelse. Sanking av bær og matsopp er 
tillatt etter generelle regler. 

•  Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet 
mot skade og ødeleggelse. Jakt og fiske er tillatt etter gjeldende 
forskrifter. 

• Tekniske inngrep i naturmiljøet er forbudt. 

•  Motorisert ferdsel er forbudt.  

•  Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende 
veier er forbudt. 
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