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Eidemsliene naturreservat i Vega kommune ble
fredet ved kongelig resolusjon av 15. desember
2000. Reservatet dekker et areal på 2920 dekar.
Formålet med fredningen er å bevare et naturog plantegeografisk enestående område, med
bl.a. mange varmekjære og regionalt sjeldne
plantearter, med tilhørende fauna.

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.

Eidemsliene naturreservat
Reservatet ligger nedenfor de bratte urene under
fjellmassivet Trollvasstinden og Vegtindan.
Like under og delvis oppe i ura er det løvblandingsskog med istervier, hassel og alm. På det
flatere området i sørvest finnes et parti med furuskog
som det er svært lite av på Vega. Dette er trolig både
den edelløvskogslokaliteten og furuskogen i Nordland som ligger ytterst mot havet. Foruten å ha et høyt
antall varmekjære plantearter, har området også
mange kystplanter. Flere regionalt sjeldne planter
forekommer, f.eks. jordnøtt og knegras. Det finnes
dessuten plantearter fra ikke mindre enn seks plantegeografiske grupper, sju dersom strandplanter regnes
med. I ura ovenfor Lauplia vokser en rik fjellflora.

Sanking av bær og matsopp er tillatt.
• Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er
fredet mot skade og ødeleggelse.

Jordnøtt

Jakt og fiske etter gjeldende forskrifter er tillatt.
Gjerdesmett

• Tekniske inngrep og søppeltømming er forbudt.

Også fuglelivet i
området er rikt.

Knegras

• Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen
organisert virksomhet i naturreservatet er forbudt. Organisert ferdsel i reservatet av universitet, høgskoler, skoler og barnehager i undervisningssammenheng er tillatt.
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• Motorisert ferdsel er forbudt.
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• Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er
forbudt.
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Rike løvskoger
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.

• Etablering av nye opplagsplasser for båt er
forbudt.
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Opplysninger om forvaltningen av reservatet kan gis av:
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga,
Statens Hus, Molov. 10, 8002 Bodø, Tlf.: 75 53 15 80
Vega kommune, 8980 Vega, Tlf.: 75 03 58 00
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