Øverengmoen naturreservat. Foto: Ansgar Aandahl

Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola). Av vedboende sopper finnes vanlige arter som rødrandkjuke,
fiolkjuke, hyllekjuke og tjærekjuke. Foto: Trond Haugskott. Midten: Øverengmoen naturreservat. Foto:
Ansgar Aandahl

Gullprikklav (Pseudocyphellaria crocata). Flere interessante lavarter finnes her. Av
spesiell interesse er rødlistearten gullprikklav. Dette er tilsynelatende en isolert utpost
for arten som nærmest er kjent fra Hommelstø-distriktet i Brønnøy.
Foto: Trond Haugskott

Lungenever (Lobaria pulmonaria). Reservatet en godt utviklet flora
av bladlaver tilhørende lungenever-samfunn på grankvist. Både
lungenever, skrubbenever, grynvrenge og glattvrenge forekommer i
store mengder på gran. Foto: Trond Haugskott
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Øverengmoen naturreservat
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ligger på østsiden av Røssåga og på østsiden av E6, omtrent midt mellom Bjerka og
Korgen. Flere bekker danner her et ravinesystem i store løsmasser, på vei mot Røssåga.
Gran er dominerende treslag, men det er spredte forekomster av bjørk, gråor, vier og
rogn. Lokalt er det mye læger i skogen, trolig som følge av skredaktivitet i leirmassene i
ravineskråningene.

Storesteinsdalsmoen

Store naturverdier
Øverengen naturreservat har betydelige naturverdier med en relativt stor boreal regnskog (se nedenfor) og et av de største gjenværende, noenlunde intakte, ravinesystemer
med gammel granskog i Norge. Lokaliteten har flere rødlistede, sjeldne og interessante
lav- og sopparter. Øverengmoen representerer en nordlig utforming av boreal regnskog
der artsforekomstene er forskjellig fra lokaliteter på Sør-Helgeland og i Trøndelag.
Området har høy verneverdi.
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Kilde: © Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning

Kattuglemoen

Vern av barskog i Norge

I Øverengmoen naturreservat finnes innslag av en skogstype som i Europa bare finnes i Midt-Norge, nemlig
boreal regnskog. Tilsvarende skoger finnes ellers bare
noen få steder ellers i verden. Typisk for den boreale regnskogen er at den pga. mye nedbør og relativt mildt klima
har et fuktig og frodig livsmiljø. Den kan derfor på
mange måter kalles Europas regnskog!

dreier seg i stor grad om å sikre relativt urørte furu- og granskoger.
Vi snakker da hovedsakelig om skoger med innslag av urskog og
naturskog.
Urskog er skog som er lite eller ikke påvirket av mennesker.
Urskog er svært sjelden i Norge, og finnes heller ikke her.
Naturskog kan være noe mer påvirket av menneskelig aktivitet, men ikke slik
at naturlig treslagsammensetting og utvikling er vesentlig endret. Store deler av
Øverengmoen naturreservat har naturskogspreg.
En skog som er sterkt menneskepåvirket kalles kulturskog. Dette gjelder
også plantefelt med f.eks. gran.
Ur- og naturskoger har stor variasjon i plante- og dyreliv. Mangfoldet av arter
er ofte større her enn i kulturskog. Mange arter er helt avhengige av lite påvirket
skog, særlig gjelder dette mange insekter, sopp, lav og moser.

Norsk rødliste over arter og norsk rødliste over naturtyper beskriver arter og naturtyper
som er trua av utryddelse, utsatt for betydelig reduksjon eller er naturlig sjeldne.
www.artsdatabanken.no
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Fossenever (Lobaria hallii).
En spesiell og karakteristisk
regnskogsart er rødlistearten
fossenever som finnes til
dels rikelig på en håndfull
vierbusker.

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. 			
Du er velkommen til å besøke naturreservatet, men vi ber
om at du merker deg følgende:
•	Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet
mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne
planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse.
		 - Sanking av bær og matsopp er tillatt.
Trådragg (Ramalina
• Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet
thrausta) finnes tallrikt
mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
på gran og dominerer
		 - Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk er tillatt. lavsamfunnene flere steder.
• Tekniske inngrep og søppeltømming er forbudt.
• Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større
arrangementer er forbudt.
• Motorferdsel er forbudt.
• Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre,
samt ridning forbudt.
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Øverengmoen naturreservat i Hemnes kommune ble fredet ved kongelig
resolusjon av 22. desember 2006. Forskriften ble noe endret 26. mars 2010.
Reservatet dekker et areal på ca. 295 dekar.
Formålet med naturreservatet er å bevare et spesielt område med barskog
med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser. Området karakteriseres som kystgranskog og
fredningen skal ta sikte på å bevare et større ravinesystem med gammel
granskog og bl.a. forekomster av lavartene lungenever, trådragg, fossenever
og gullprikklav.

Øverengmoen Nature Reserve
in the municipality of Hemnes was declared in 2006. The purpose of the nature reserve
is to preserve a distinctive area of coniferous forests with their biological diversity in
terms of habitats, ecosystems, species and natural ecological processes. The area is
characterized as coastal spruce forest, and the aim of conservation is to preserve a
large ravine system with old spruce woodlands and occurrences of the lichens
lungwort, angel’s hair, Hall’s lung lichen and yellow speckleberry.
You are welcome to visit the nature reserve, but please note the following points:
• The vegetation and wildlife are protected.
• Dumping of refuse is prohibited.
• Motor traffic is prohibited.

Forvaltning og oppsyn
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, Statens Hus,
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Utforming og tegninger: Trond Haugskott. ©Fylkesmannen i Nordland 2013.

