Kratthumleblom. Foto: Trond Haugskott.

Skogvikke. Foto: Trond Haugskott. Midten: Skogsinteriør i Esvikhatten. Foto: Ingvild Gabrielsen.

Lungenever. Foto: Trond Haugskott.

Hassel. Foto: Ingvild Gabrielsen.

ESVIKHATTEN
Esvikhatten naturreservat i Rødøy kommune ble fredet ved kongelig
resolusjon av 15. desember 2000. Reservatet dekker et areal på 294
dekar.
Å bevare et område med rik lågurtbjørkeskog og en vitenskapelig interessant urskog med kraftige hasselbusker og gamle seljetrær.

Utdrag fra vernebestemmelsene
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene
angitt i verneformålet. All ferdsel og bruk skal skje varsomt og ta
hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner i verneområdet.

Aspåsen

Hatten
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Esvikhatten naturreservat
ligger på nordsiden av Tjongsfjorden, like vest for
Esvik på sørsiden av Hatten. Reservatet omfatter ei
sørvendt li som går fra sjøen og opp til ca. 200
meters høyde. En bilvei krysser gjennom reservatet.

Makkauren
Bjørk

rik lågurtbjørkesk og urskog
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Esvik
Stedalen

Lågurtbjørkeskog med stedvis stort innslag av hassel er
den dominerende skogtypen i området. Området
nedenfor veien er rikere enn området på oversiden. Her
er også hasseltrærne gjennomgående eldre. Denne
delen av skogen har preg av urskog; den er nærmest
urørt og resultat av lang utvikling.
Osp, rogn og hegg er ellers vanlige treslag. Det er
også innslag av grove seljetrær. De nedre delene av
seljestammene er tett bevokst med næringskrevende
moser og lav. Arter som er registrert er blåfiltlav, grynfiltlav, lungenever og sølvnever
Det er også stort innslag av varmekjære planter som
breiflangre, skogvikke, kratthumleblom og myske i
reservatet.

Makkaurholmen

Kjerringneset

For fullstendige vernebestemmelser: www.lovdata.no

Naturreservat
Målestokk
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Du er velkommen til å besøke naturreservatet,
men vi ber om at du merker deg punktene nedenfor:
• 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 forsøpling er forbudt.
• Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen organisert virksomhet i
naturreservatet er forbudt.
- Organisert ferdsel i reservatet av universitet, høgskoler, skoler og
barnehager i undervisningssammenheng er tillatt.
• Motorisert ferdsel er forbudt utenom eksisterende veg.
• Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.

Tjongsfjorden
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Kilde: © Naturbase, Miljødirektoratet

Også fuglelivet i den
rike løvskogen er rikt og
domineres av vanlige
spurvefugler som trostefugler,
sangere, meiser og finker.

Hegg

Rike løvskoger

Breiflangre

Myske

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.

Bokfink

Forvaltning og oppsyn
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga,
Statens Hus, Molov. 10, 8002 Bodø, tlf.: 75 53 15 00.
Ekornet er det
pattedyret som er
vanligst å se i lia.

Statens naturoppsyn, tlf.: 73 58 05 00.
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