
GRENSEBESKRIVELSE FOR SALTFJELLET - SVARTISEN NASJONALPARK

Opprettet av Regjeringen ved Kgl. res. av 08.09,1989.

Grensebeskrivelsen tar sitt utgangspunkt i Russåga i Saltdal
og går så sørover og rundt, og den vedtatte avgrensning er
som følger:

Fra samløpet mellom bekken fra Vatnhaugen og Russåga,
- videre mot SØ til Vatnhaugen (h 666), - til Matmålhaugen
(*h 398), - Nonshaugen (*h 402), - sørenden av Varghola
jernbanetunnel (Saltfjellet landskapsvernområdes nordligste
pkt.), - Nertinden (h 1228) i ørfjellet, - Addjektind (*h
1444), - *h 1229 på Sørfjellet, - Østtoppen i Semskfjellet
(*h 1362), - Bolnatind (*h 1389) - mot SV til *h 1003,
- Saratuva (*h 1189), - Svalfoten (*h 709), - VSV til
bekkeutløp i Ranelva i elvekroken øst for samløp med
BjØllåga, - langs Ranelva til samløpet med BjØllåga, - langs
vegetasjonskanten på østsiden av BjØllåga, - nordover til
inntaksdam i Nedre BjØllåga, - på Østsiden av dammen og langs
h.r.v. kote 465 til nordenden av inntaksdamxnen (ved
Raudfjellelvas utløp), - mot vsv til h 843 i Tespfjellet,
- mot VSV til bekkeinntak på kote 475 i Tespa, - langs
vegetasjonkanten på Tespas vestside til samløpet med
Kvitvasselva og tilsvarende langs KvitvasselvaS nordside.-t~i1
bekkeinntak på kote 475, - videre langs vegetasjonskanten mot
Kvitvasselva nedover til samløp med Tespa og tilsvarende
langs Tespas vestside sydover forbi samløpet med Stormdalsåga
til et punkt i elvekanten Nø for h 269 i Stormdalsheia,
- derfra til h 269 (0K h 278), - SV til *h 655 i Ørtfjellet,
- videre mot SV til *h 1277, - til ørtfjelltinden (*h 1440),
- mot NV til Tverråfjellet (*h 1407), - mot vest til *h 1021,
- til Flattuva (*h 1113), - mot V til sørenden av holme på
kote ca 200 i Raudvassåga, - mot V til bergrygg på kote 220
(0K kote 225) under Innerlia i Raudvassdalen, - mot NV til
laveste skaret (0K kote 387) Østom Raudvasstoppen, - til
Tindbekkhaugen (0K kote 204,8) i nedre Blakkådal, - mot N til
bekkeutløp i Blakkåga i Storfjellbukta, - mot N til
Lappsteinen, - *h 479, - Storhaugen (*h 635), - mot NØ til
utløpet fra vatn kote 723 i Litledalen, - til bekkeinntak på
kote 620 i Blakkåga, - til bekkeinntak på kote 620 i
Bogvasselva, - til Heinfjellet (*h 742), - til samløpet
mellom Fingerbreelva og Blakkåga, - til saitii~pct mellom
Lappbreelva og Blakkåga, - mot SØ til bekkesamløp ca kote 540
i Bjøllåtindens Østside, - til samløpet mellom Bjøllåga og
Blakkåga, - mot S til 3 små tjern på kote ca 240 sør for
Brunnakken, - til bekkeinnløpet i Blakkåga i elvekroken rett
vest for Storfjellenden, - videre sørover til h 140 på
Bjørnforsmoen, - mot VSV til h 465 på Blakkåheifjellet, - mot



NV til 0K h 348 over Svallflågan, - mot NNV over Brundalselva
til markert liten topp på kote ca 280, - ca 250-300 m mot
VNV til stor stein over flåget Nø av Svartisen gård, - mot NV
til kote 300 i Harfjellbekken, - til *h 792, - mot NV over
Austerdalsisen til bekkesamløp på kote ca 270, - mot V til
bekkesamløp på kote ca 225 i bekken fra Kamplihola til
Austerdalsvatnet, - mot SV til bekkesamløp på kote ca 220 i
innlopsbekken rett vest for Austerdalsvatnet, - mot SV til *h
743, - videre VSV til h 785, - mot N til Østenden av
stilleflyende parti på kote ca 140 i Glomdalselva i
Austerdalen, - mot Ny til *h 732, - mot SV til tjern på h 218
vest for Glomdalsvatnet, - mot SØ til nesset på sørsiden av
bukta med det underjordiske utløpet fra Glomdalsvatnet,
- videre i rett linje sØrover til Glomdals~lva kommer ut av
fjellet, langs Glomdalselva til samløpe. med Glomåga,
- langs vegetasjonskanten på Glomågas Østside nordover til
samlopet med Tverråga, - mot NV til *h 946, - mot Ny til
Steintinden (*h 1523), - mot V til Søndre Skaviktind (*h
1310), - Hellarviktind (*h 1090), - rett vest til møte med
420 kV kraftledning, - mot N langs kraftlinja over
Nordfjorden i retning Raudfjellan, - rett vest til
Kvannlikrona (*h 828), - mot 0 til h 904, - NØ til Istinden
(h 1060), - mot NØ til h 887 (på kommunegrensa), - derfra
Østover til h 1177, - mot N til Møsbruntuva,(h 1127), - mot
NV til h 880, - mot NV til vestre topp av Stirafjellet,
- derfra mot 0 til Fonntinden, - videre mot 0 til Nordre
Ettind, - Søndre Ettind, - 3uret, - Frukosttindefl, - mot Sø
til Kjølfjellet (*h 1158), - til h 718 sør for Nedre
Terskalvatn, - mot NØ til *h 1157, - mot NNØ til
Glomvassfjellet (*h 1344), - Nordre Glomvassfjell (h 1305),
- Skjelåtinden (*h 1637), - rett sør *h 1234, - mot Sø til h
919 nord for Lille Bogvatn, - mot Nø til Stornesfjellet (*h
1069), - mot NNØ til Staupåflåget (*h 922), - mot Nø til
Muoidetind (*h 1349), - og videre mot N til *h 874, - mot Nø
og ned i Tverrådalen til bekkeinntak på kote 420 i Tverråga,
- derfra mot Nø til Flatfjellet (*h 722), - videre til toppen
av Tellingen (*h 1246), - til Lille Vindhaugen (*h 676), -

mot SSØ til Store Vindhaugen (h 820), - til utlØpsoset av
Øvre Stolpvatnet (h 629), - mot ØNØ til høyde 466, - mot ØSØ
til høyde like ved første bekkesamløp SØ for StorkrokxnYra
(gp mellom staten og privat grunn), - mot 0 til *h 776 i
Gamdalsfjellet, - til Lille Stolpen (h 956), - til
Indertinden (h 974), - mot N til sørligste høyde av
Kvanndalsryggen (rett vest for Kanndalsvatfl), - mot Øst til
høyeste punkt på Ramsgjeldalsryggen, - mot 0 til h 586 mellom
Storoksvatnet og Kvitbergvatnet, - videre Østover til utløpet
av Kvitbergvatnet, - langs elveløpet, — over Jarbrua og
videre langs Russåga tilbake til utgangspunktet ved samløpet
med Vatnhaugvatnbekken.

Tegnforkiar ing:

økonomisk kartverk

h høyde på M 711 kart

trigonometrisk punkt på M 711-kart.
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GRENSEBESKRIVELSE FOR GÅSVATNAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE:

Opprettet av Regjeringen ved Kgl. res. av 08.09.1989.

Grensebeskrivelsen tar sitt utgangspunkt i Lille Kjevlfjell,
rett vest for RØkland i Saltdal og den vedtatte avgrensning
er som følger:

Fra Lille Kjevlfjell (*h 640), - mot S til høyde øst
for Øksenosvatn (0K h 540), - mot S til 0K h 480, - mot SV
til 0K h 546, - mot SØ til h 478, - mot ØSØ til h 409, - til
h 380, - mot SØ over Storhaugen til h 382, - og videre til
Inneråsen (h 354), - til felles grenspunkt med nasjonalparken
i Russåga ved bekkeinnløp fra Vatnhaugen, - langs Russåga mot
vest over 3arbrua, - utløpet fra Kvitbergvatnet, - til h 586,
- toppen av Ramskjelldalsryggefl, - søndre høyde på KvanndalS
ryggen, - Storbrenthaugen (*h 608), - mot NØ til samløp mellom
Stabbursdalselva og bekken fra Elivatn, - mot NØ til
h 518, - mot NNV til *h 596, - mot N til h 611, - h 605, - til
*h 570, - mot 0 til samløpet mellom Vidiadalsbekken og
S~rdalselva, - langs Sørdalselva til samløpet med
Ekornvassbekken, - til Ekornhaugen, - til høyde kote 520 på
Skjevlfjellnasen, - til lite tjern nord på Reinosthellerefl, -

og tilbake til Lille Kjevlfjell (*h 640).

Tegnforklaring:

0K økonomisk kortv@rk

h høyde på M 711-kort

trigonometrisk punkt på ‘I 711-kart.
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GRENSEBESKRIVELSE FOR SALTFJELLET LANDSKAPSVERNOMRÅDE:

Opprettet av Regjeringen ved Kgl. res. av 08.09.1989.

Grensebeskrivelsen tar sitt utgangspunkt i riksgrensemerke
nr 232 i Njallavardo i Graddis og den vedtatte grense er som
følger:

Fra riksgrensemerke nr 232 i NjallavardO i Graddis, - sørover
til riksgrensemerke nr 227 i Nasafjellet, - mot NV til holme
i Randalselva like nedenfor samløp med Stokkabekken, - mot
VNV til *h 949, - mot NV til *h 1003 (felles grensepunkt med
nasjonalparken), - Bolnatind (*h1389), - østtoppen av
Semskfjellet (*h 1362), - *h 1229 på Sørfjellet, - Addjektind
(*h 1444), - Nertinden (h 1228), - sØrenden av Varghola
jernbanetunnel (sør for Berghulnes), - derfra sørover langs
jernbanelinjas vestside til massetaket nord for Lønsdal
stasjon og utenom dette ca 600-700 m mot vest og ca 700-800 m
m sørover og tilbake til jernbanelinja og følger så denne
videre til kryssingspunktet med Rausteinbekken, - derfra til
tjern ca 800 m vest for Sørelva brøytestasjon, - i SSØ-lig
retning til tjern SV for “Golanhøyden caravanoppstillingS
plass”, - rett øst til Østsiden av E6, - langs E6 til Sørelva,
- langs Sørelva til samløp med LØnselva, - langs Lønselva til
nordenden av brua over E6 (nedenfor samløpet med Viskisbekken,
- mot Nø til tjern på kote 672 i Tjørnfjell, - mot NV til høyde
ca kote 365 ca 500m vest for TjØrnfjelltjønna, - mot Nø til
Tuva (h 483), - mot 0 til norc1~stligste tjern mellom
Ganheibekken og Kvannesranten, - mot Sø til Storhaugen (*h 877)
-mot SØ til høyde 544, - til høyde 642, - til Rundbjørkhaugen
(h 634), - mot 0 til samløpet mellom Graddiselva og bekken
fra Alepvatn (S), - og tilbake til riksgrensemerke nr 232 i
Njallovardo.

0K økonomisk kartverk

h = høyde på M 711-kart
* trigonometrisk punkt på M 711-kårt.
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GRENSEBESKRIVELSE FOR STORLIA NATURRESERVAT

opprettet av Regjeringen ved Kgl. res. av 08.09,1989.

Grensebeskrivelsen tar sitt utgangspunkt på NØ-siden av
Stormdalsåga på et punkt på elvebredden som ligger på en rett
linje mellom h 269 på Storxndalsheia og en stor spiss stein på
0K h 215 (Økonomisk kartverk) på Bjøllånessiden av elva, -

og den vedtatte avgrensning er som følger:

Fra ovennevte punkt på NØ-siden av Stormdalsåga, - langs
vegetasjonskanten på Stormdalsågas Østside til samløpet med
Tespa, - langs vegetasjonskanten på Tespas Østside og opp
langs Storbekken til prosjektert inntak av Storbekken på kote
475, - ned lang Storbekkens nordside og videre opp langs
Tespa til prosjektert elveinntak på kote 475, - mot Nø til h.
843 i Tespfjellet, - mot NØ til nordenden og høyeste regulerte
vannstand (h.r.v.) kote 465 i prosjektert elvemagasin i
Bjellåga, - langs h.r.v. på magasinets vestside og videre
sørover langs vegetasjonsgrensen på Bjellågas vestside til et
pkt rett vest for munningen av sidebekk fra Øst i Bjellåga ca
350 m N for spissen av Raufjellnesset, - mot V til
Leirbekksteinen, - mot VNV ca 650 m til 0K h 255 Øst for
sti, - mot VSV ca 540 m til 0K h 264,5, - mot VNV ca 150 m
til kolle på 0K h 260, - mot SSØ ca 450 m til 0K h 237, - mot
SØ ca 130 m til stor spiss stein på 0K kote 215 på plaået ved
elva, - og tilbake til bredden av Stormåga på
kryssningpunktet mellom elvebredden og en rett linje fra den
spisse steinen og h 269 (0K h 278).

Tegn~

0K Økonomisk kartverk
h høyde på M 711-kart

trigonometrisk punkt på M 711-kart.
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