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I dette naturreservatet må du trø 
varsomt. Det vokser sjeldne pusleplanter 
her, som tåler dårlig tråkk og ferdsel. 

You must tread carefully in this nature reserve. 
There are rare aquatic plants in this area that 
cannot withstand foot traffic or being trampled on. 

Naturreservatet består av tre lokaliteter, Vallabotn, Breivika 
og Røssåauren. Strandsonen i verneområdet er voksested 
for flere truede arter som bare finnes i trange fjorder 
med svakt brakkvann. Her finnes blant annet nordlands-
glattkrans, bustkrans, småvannskrans og dvergsivaks.

Vallabotn og Breivika har i tillegg noen av de største 
sammenhengende bestandene av brakkvannseng registrert i 
Nordland. 

Naturreservatet er også viktige rasteplass for våtmarksfugl 
på trekk. Sjøområdene utenfor brukes på sensommeren som 
oppholdssted for mytende andefugler. 

The nature reserve consists of three localities: Vallabotn, Breivika and 
Røssåauren. The coastal zone located inside the conservation area 
provides a habitat for various endangered species that can only be 
found in narrow fjords with fairly brackish water. In these areas, you 
can find tolypella normaniana, chara aspera and eleocharis parvula.

Vallabotn and Breivika also have some of the largest contiguous  
populations of brackish water beds registered in Nordland. 

The nature reserve serves as an important resting area for migrating 
wetland birds too. The areas of water around here are used in the late 

summer as a habitat for molting waterfowl. 

Her er det båndtvang året rundt. 

Telt og kamuflasjeinnretninger er  
ikke tillatt.

Owners are legally obliged to keep their 
dogs on a leash all year round in this area.
 
Tents and camouflage equipment are  
not permitted.

Nordlandsglattkrans (Tolypella normaniana) har status som 
sårbar (VU) på den norske rødlista for arter (2015). 
Tolypella normaniana has been classified as vulnerable (VU) on 
the Norwegian red list for species (2015).
Foto: Anders Langangen

Kvinand (Bucephala clangula) er 
en fast gjest i naturreservatet.
Common goldeneye (bucephala 
clangula) is a permanent resident 
at the nature reserve.
Foto: Naturarkivet

Informasjon
Information



0 100 200 MeterKartdata: ©Kartverket ©Geovekst 
Kartografi : ©Miljødirektoratet, ©2286moh

Sundsbukta
naturreservat

Hemnesberget

83
4

Et verdifullt kystområde i 
Hemnes med spesiell botanikk

A valuable coastal region in  
Hemnes with unique botany

Statens naturoppsyn Norwegian Nature Inspectorate Send SMS: + 47 950 01 881

Kartinformasjon
Map info

Naturreservatet er blant annet 
voksested for de truede og 
sårbare artene dvergsivaks og 
nordlandsglattkrans. 

Among other things, the nature reserve serves 
as a habitat for endangered and vulnerable 
species, such as eleocharis parvula and 
nordlandsglattkrans tolypella normaniana. 

Sundsbukta naturreservat er vernet på grunn av den 
spesielle havstrandvegetasjonen i området. Vegetasjonen 
er spesiell ved at den har intakte og varierte  
vegetasjonssoneringer hele veien fra leira opp i land- 
vegetasjonen. Store deler av leira er i tillegg dekket av 
pusleplanter, noe som er uvanlig i landsdelen.  
Pusleplanter er som navnet tilsier små og unnselige. De 
tåler dårlig tråkk og ferdsel. Du må derfor trø varsom om 
du skal ferdes i dette naturreservatet. Naturreservatet 
har også funksjon som rasteplass for våtmarksfugl på 
trekk.

The Sundsbukta Nature Reserve is classified as protected due to the 
unique vegetation that can be found on the beach throughout the 
region. The vegetation here is particularly special as it has both intact 
and varied vegetation zones all the way from the clay seabed up to 
the shore. In addition, large areas of the clay seabed in the tidal zone 
are covered with charophytes,  a group of small green algae plants. This 
is unusual for this part of the country. The charophytes are small and 
elusive, and cannot withstand foot traffic or being stampled on.  
You must therefore tread carefully if you’re planning to visit this 
nature reserve. The nature reserve also functions as a resting place 

for migrating wetland birds.

Nordlandsglattkrans (Tolypella normaniana) har status som 
sårbar (VU) på den norske rødlista for arter (2015).
The locality with a large concentration of tolypella normaniana.
Foto: Anders Langangen

Lokalitet med store konsentrasjoner av Nordlandsglattkrans.
The locality with a large concentration of tolypella normaniana.
Foto: Geir Gaarder

Rødstilk (Tringa totanus) er en vanlig art 
å se i Sundbukta om sommeren. 
The common redshank (tringa totanus) 
is a common species to see in Sundbukta 
during the summer. 
Foto: Gunnar Rofstad

Her er det båndtvang året rundt. 

Owners are legally obliged to keep their dogs on 
a leash all year round in this area.

Informasjon
Information



0 500 1,000 Meter
Kartdata: ©Kartverket 
Kartografi : ©Miljødirektoratet, ©2286moh

Støttværet
naturreservat

Hundholmen

Helløya

Ørnes

Bodø

Støtt Brygge

Støtt

Sta
bbf jo

rd
en

Stø
tt

f jo
rd

en

Måøyleia

Hensynsfull ferdsel Considerate traffic

Statens naturoppsyn Norwegian Nature Inspectorate Send SMS: + 47 950 01 881

Kartinformasjon
Map info

Støttværet naturreservat er et viktig 
hekkeområde for flere arter av sjøfugl. 

The Støttværet Nature Reserve serves as an 
important nesting ground for several species 
of seabirds. 

Fuglene hekker på våren og starten av 
sommeren. Det er viktig å ta hensyn til fuglelivet i 
hekkeperioden fordi fuglene er sårbare  
for forstyrrelse. 

Støttværet naturreservat har ilandstignings- 
forbud fra 15. april til 31. juli. Området kan 
besøkes med båt i denne perioden, men det er 
viktig å vise hensyn til fugl på sjøen innenfor  
reservatets grenser. Dette gjøres best ved å 
holde lav hastighet.

The birds nest in this area in the spring and at the start 
of summer. It is vital that you consider the birdlife here 
during the nesting period as the birds are particularly 
vulnerable to disturbances. 

Støttværet Nature Reserve has a disembarkation ban 
between the 15th April and the 31st July. You can visit this 
area by boat during this period, but it is important that 
you still consider the birds at sea within the boundaries 
of the reserve. This is best done by driving slowly when in 
the area. Serveringssted

Café/resturant

Båtforbindelse
Boat connection

Ærfugl. 
Common eider.
Foto: Bård Bredesen,  
Naturarkivet.no

Hettemåke. 
Common black-headed gull. 
Foto: Bård Bredesen,  
Naturarkivet.no

Teist. 
Black guillemot. 
Foto: Aleksander L. Pedersen

Her er det båndtvang året rundt.
Owners are legally obliged to keep 
their dogs on a leash all 
year round in this area.

Ferdselsbegrensning
Traffic restrictions
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En av de mest kalkrike strand- og 
kyststrekningene i landsdelen

One of the most lime-rich beaches and 
coastlines in the region

Her på Skjelstad kan du gjerne gå 
turer, bade, fotografere og fiske.  
Men – vis hensyn til de sjeldne 
artene.

Here at Skjelstad, you are welcome to 
hike, swim, photograph and fish in the 
area. However – be considerate of the 
rare species.

Berggrunnen her inneholder store mengder kalk, og 
sanden er skjellsand. På grunn av at det er et såpass 
kalkrikt område, og med et stort mangfold av naturtyper, 
er det mange spesielle planter som vokser her. I alt er det 
registrert 134 karplanter på eller nært stranda. Det finnes 
også en del orkidéer på området. 

Naturen i naturreservatet er relativt intakt og med lite 
skade fra mennesker. Vi håper det kan fortsette slik.  
Hold deg til stiene og stranda for å unngå å forstyrre den  
rødlistede sanglerka.

The bedrock in this area contains large amounts of lime, and the sand 
is shell sand. Because this area is so rich in lime, and with it having 
such a great diversity in the type of nature, there are many unique 
plants that can be found growing here. A total of 134 vascular plants 
have been registered on or near the beach. The area is also home to 
several types of orchid. 

The environment within the nature reserve is relatively intact and has 
experienced minimal impact from humans. We hope it can continue 

as such. Stick to the trails and the beach to avoid disturbing 
the red-listed skylarks.

Sanglerke.
Skylark. 
Foto: Bård Øyvind Bredesen, Naturarkivet.

Trå forsiktig- bakkesøte er en nært trua art. 
Tread carefully - the field gentian is a nearly threatened species.  
Foto: Sigve Reiso, Naturarkivet.

Brudespore er en av  
orkidéene en kan finne i 
naturreservatet. 
The fragrant orchid is just 
one of the orchids you can 
find at the nature reserve.  
Foto: Sigve Reiso,  
Naturarkivet.
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Hunder skal holdes i bånd.
Dogs must be kept on a leash.

Sommerstier
Summer trails
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Skansenøyra naturreservat er et 
viktig område for mange fuglearter 
som er sårbare for forstyrrelser. 

The Skansenøyra Nature Reserve serves as an 
important migration and nesting area for many 
bird species that are vulnerable to disturbances. 

Skansenøyra ligger i en viktig trekkrute for våtmarksfugl 
og spiller en betydelig rolle som rasteplass,  
hovedsakelig under vårtrekket. 

Det er ikke tillatt å kjøre båt eller vannscooter innenfor 
området, og ser du fugl på havet må du senke farten og 
kjøre godt utenom for å unngå å stresse dyrene  
unødvendig. 

Det er viktig å ta hensyn til fuglelivet både om våren  
og i hekkeperioden. Ferdsel på land er ikke tillatt i  
perioden 15. april til 31. juli.

Skansenøyra is located along an important migratory route for 
wetland birds and its plays a significant role as a resting area, mainly 
for the spring migration. 

Driving boats and jet skis through the area is not permitted, and if you 
come across a bird while at sea, you must decrease your speed and 
give the animal a wide berth so as to avoid causing any unnecessary 
stress. 

It is therefore important to consider the bird life when visiting here, in 
both the spring and throughout the nesting period. On-land traffic is 

not permitted in the period between 15th April and 31st July.

Ærfugl. 
Common eider. 
Foto: Bård Bredesen,  
Naturarkivet.no

Brunnakke.
Eurasian wigeon.
Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Sandlo.
Common ringed plover. 
Foto: Aleksander L. Pedersen
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Motorisert ferdsel til vanns innenfor naturreservatet er forbudt.

Motor vehicle traffic at sea, within the nature reserve, is 
prohibited.

Parkering
Parking
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