
Dypen naturreservat

Opplysninger om forvaltningen av reservatet kan gis av:

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga,      
Statens Hus, Molov. 10, 8002 Bodø, tlf: 75 53 15 80

Saltdal kommune, 8250 Rognan, tlf: 75 68 20 00

Dypen naturreservat i Saltdal kommune ble fredet 
ved kongelig resolusjon av 21. desember 2000. 
Reservatet dekker et areal på ca. 6.855 dekar.
 Formålet med fredningen er å bevare en rela-
tivt lite påvirket furuforekomst, med alt naturlig 
plante- og dyreliv og med alle de naturlige 
økologiske prosessene.

 Spesielle kvaliteter ved området:
 - et velegnet typeområde for furuskogen i  
  regionen og dens typiske plante- og dyreliv
 - forekomster av gammel og storvokst   
  furuskog, hvor særlig de østre deler er lite  
  påvirket
 - betydelige forekomster av liggende og 
  stående døde trær

Dypen naturreservat
Reservatet består hovedsaklig av ei nordvestvendt 
liside med markerte bekkedrag, myrer og tjern.
 Av vegetasjonstyper finnes bærlyngskog og ulike 
varianter av kreklingfuruskog, røsslyng-blokkebær-
furuskog, lavfuruskog, småbregnefuruskog og bjør-
keskog av blåbær-kreklingtypen. Langs elvene er 
det stedvis en flommarksone med vierarter, bjørk og 
gråor.

Urskog og naturskog
Urskog er skog upåvirket eller veldig lite påvirket av 
mennesker. Denne skogtypen er etter hvert blitt me-
get sjelden i Norge. 
 Naturskog er skog som er noe påvirket av menn-
es kelig aktivitet, men ikke slik at det forstyrrer den 
naturlige utviklingen. 
 Naturskoger har stor variasjon i plante- og dyreliv. 
Artsmangfoldet er ofte større her enn i kulturskog. 
Mange arter er helt avhengige av urørt skog, særlig 
gjelder dette insekter, sopp, lav og moser.
  

Utdrag av 
vernebestemmelsene
Du er velkommen i naturreservatet, men du 
bør merke deg følgende:

•  Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, 
er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra 
reservatet. 

 Sanking av bær og matsopp er tillatt.

•  Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, 
er fredet mot skade og ødeleggelse. 

 Jakt og fiske etter gjeldende forskrifter er tillatt.

•  Tekniske inngrep og søppeltømming er forbudt.

•  Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrange-
ment og andre større arrangement er forbudt.

•  Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt.

•  Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er 
forbudt.

• Bålbrenning er forbudt, med unntak av bål-
brenning med medbrakt brensel på snødekt 
mark og bålbrenning på faste, merkede bål-
plasser med medbrakt/tilbrakt brensel.

Rødstjert
En karakterart 
i furuskogen.
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