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8IGOIRMWR}R
Vintertid är skogen förvandlad
till tysta och gnistrande snöskulpturer. Men allt står inte
stilla, spåren i snön avslöjar
lodjur, järvar och ripor och
framåt vårvintern börjar ugglorna att ropa.

)RZERHVMRKYTTTo2EPSZEVHSXEVHMKXMPP
OEPJNmPPIX&IVKIXPMKKIVJ}VWMKWNmPZWSQ
IRWMWXEYXTSWX}WXIVSQJNmPPOIHNER
*VoR HIR  QIXIV L}KE XSTTIR WIV
HY WOSKEV Q]VEV SGL WN}EV YV WEQQE
TIVWTIOXMZ WSQ JNmPPZVoOEVRE 0oRKX
HmV RIHERJ}V VMRRIV :MRHIPmPZIR SGL
HI RSVWOE JNmPPXSTTEVRE WXMGOIV YTT ZMH
LSVMWSRXIR

Spår av
Lodjur

Grundträsket
Postmyran
Borgjaure
Fiskekamp

Nalovardo
fjällanläggning

Spår av Järv vänster
bak- och framfot

Grönbena Tringa glareola och gluttsnäppor Tringa nebularia

Skogen fortsätter
:mVHIJYPPEQ]VQEVOIV
I hjärtat av reservatet breder en väldig myrmark ut
sig. Sommartid traskar här grönbenor, gluttsnäppor
och andra våtmarksfåglar bland starr och hjortron.
I gamla tider var myrarna värdefullare än den
omgivande skogen. Till myrarna vandrade nybyggarna för att slå hö till sina djur. Höet förvarades på
myrarna tills det var vinterföre med häst och släde.
Den uppmärksamme kan fortfarande hitta gamla
hässjestörar och rester av lador.
Mitt i reservatet ligger Postmyran. Förr färdades
brevbärarna till fots genom dalgången, lastade med
post som skulle mellan Sorsele och Arjeplog.

6MOXMKKEQQIPWOSK
På bergen kring myrarna står skog som fått sköta
sig själv utan att avverkas. Granarna är skäggiga av
lavar. De äldsta träden har växt här i 300 år.
Så småningom faller de.
På de omkullfallna träden trivs sällsynta vedsvamXIZ[WUW[\\QKSIWKP\IQOI[SQVV-VVaÅSMVTI^[SZQSI
kan plötsligt dyka upp. Och den tretåiga hackspetten
avslöjar sig med märken i granbarken.

På andra sidan länsgränsen fortsätter gammelskogen
in i Norrbotten. Reservatet Laisdalens fjällurskog
sträcker sig tio mil upp längs Laisälven, en del av
Vindelälvens oreglerade vattensystem. Älven rinner
där kantad av gammelskog, så som den alltid har
gjort genom fall, forsar och lugnvatten.

*EOXESQ2EPSZEVHS
Naturreservatet är 4 900 hektar stort och
ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura
2000. Högsta toppen är lättillgänglig och det
½RRW ½RE Q}NPMKLIXIV EXX ZERHVE oOE WOMHSV
½WOESGLYTTXmGOEJNmPPREXYVIR
4oFIVKIXW}WXVEWMHE½RRWIRFMPZmKYTTXMPP
toppen. En vandringsled därifrån leder till sjön
Bårriejávrrie. Vintertid är det ett skoter- och
WOMHWToV4oFIVKIXWW]HWPYXXRMRK½RRWIREPTMR
skidanläggning. Därifrån leder en grusväg vidare
XMPP½WOIGEQTIRZMH&oVVMINjZVVMI

TECKENFÖRKLARING
Reservatsgräns
Väg
Stig
Skoterled
Parkering
Skoterled
Skidanläggning
Fiske

,MXXE Naturreservatet Nalovardo ligger
15 kilometer norr om Sorsele på väg mot
Ammarnäs.
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