
Strandåvassbotn naturreservat og det tilstøtende Strandå/Os 
landskapvernområde med tilhørende fuglelivsfredning på 
Kjerringøy i Bodø kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon 
16. desember 1983. Natureservatet dekker et areal på ca. 6.300 
dekar, herav ca. 600 dekar vannareal. Landskapsvernområdet 
dekker et areal på ca. 16.700 dekar. 
 Formålet med naturreservatet er å verne et større urørt 
våtmarksområde i sin naturlige tilstand og verne om et spesielt 
interessant plante- og fugleliv. 
 Formålet med landskapsvern/fuglelivsfredningsområdet er å 
bevare et vakkert og variert dalføre med et interessant og sårbart 
fugleliv. 

Et rikt naturområde
Strandåvassbotn ligger i den nordre del av Kjerringøy. Området 
utgjør et godt avgrenset, forholdsvis smalt dalføre som strekker 
seg fra Karlsøyfjorden og 7-8 km østover. Dalbunnen er dominert 
av myr og våtmarksområder. Viktige elementer i landskapet er to 
vann og ei elv som delvis går i store meandersvinger. Nord og 
østsiden av dalen er begrenset av høye fjell opp til 800-900 
meters høyde. I sørvest er terrenget slakere og mer åpent. 
Fjellsidene og elvebreddene er skogbevokst. Det går ingen vei 
innover dalen, som har preg av å være svært uberørt.
 Strandåvassbotn er et typisk kystmyrområde stort sett 
karakterisert ved fattig jordvannsmyr. Av myrtyper fi nnes både 
bakkemyrer, fl atmyrer og myr med små konsentriske høymyrele-
menter. Langs elva fi nnes frodig busk- og skogsvegetasjon og rike 
sumpskoger med store urter og gras i bunnen. Langs elvekanten 
vokser store bestander av sverdlilje. Dette er den nordligste 
fastlandslokaliteten for denne arten i landet. Skogen langs elva og 
i dalsidene består av bjørk, furu og en del osp. I vannene fi nnes et 
stort antall vannplanter. Overveiende er plantene lite næringskre-
vende, men enkelte peker mot mer produktive samfunn. Vann-
plantene er næringsgrunnlag for smådyr, fi sk, fugl og delvis elg. 
 Elva i Strandåvassbotn har en god ørret- og røyebestand. 
Fuglelivet gir dalen en helt spesiell status som verneområde. 
Flere våtmarksfugler (for eksempel sangsvane) hekker i dalen, 
som også er viktig for fl ere rovfuglarter. En god del vadere og 
spurvefugl bruker dalen som beiteområde.

STRANDÅVASSBOTN

Opplysninger om forvaltningen av reservatet kan gis av:

Fylkesmannen i Nordland, Molov. 10, 8002 Bodø. Tlf: 755 31580.

Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø. Tlf: 755 55000.

Statens naturoppsyn, Bodø. Tlf. 995 29 388.

Utdrag av verneforskrift
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

• Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, 
 er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver 
 art. Det er forbudt å fjerne planter eller 
 plantedeler fra reservatet. 
• Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og 
 egg, er fredet mot enhver form for skade og 
 unødig forstyrrelse. Jakt og bruk av skytevåpen 
 er forbudt.    
 -   Hunder må ikke slippes ut i reservatet.    
• Tekniske inngrep er ikke tillatt. 
 Forsøpling er forbudt. 
• Motorisert ferdsel til lands og i ferskvann er forbudt.  
• Camping, teltslagning og oppsetting av kamufl asje-  
 innretninger for fotografering er forbudt.
• For å verne om fuglelivet er all ferdsel til lands og til   
 vanns forbudt i tidsrommet 1. mai til 1. juli. 

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

• Tekniske inngrep er ikke tillatt. Forsøpling er forbudt. 
• Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver  
 form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt og   
 bruk av skytevåpen er forbudt.  
 - Hunder må ikke slippes ut i reservatet.    
• Motorisert ferdsel til lands og i ferskvann er forbudt. 

Dette er tillatt (i begge verneområdene):

• Sanking av bær og matsopp.  
• Elgjakt med/uten hund etter viltlovens bestemmelser og 
 forskrifter gitt i medhold av denne.     
• Småviltjakt med/uten hund etter viltlovens bestemmelser og  
 forskrifter gitt i medhold av denne i tidsrommet 
 15. september - 28. februar. 
• Begrenset vedhogst i perioden 1. august - 14. april etter 
 godkjent hogstplan.
   

NATURRESERVAT

STRANDÅ/OS LANDSKAPSVERNOMRÅDE
MED FUGLELIVSFREDNING

Fotografi er: Willy Nohr
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