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Storjord

FYLKESKOMMUNE

Velkommen til Storjord
Velkommen til Storjord i Saltdal kommune. Storjord er
innfallsporten til et av Nord-Norges fineste naturområder
med en unik tilgjengelighet for alle brukere.
Storjordnaturens varierte landskap med fossefall,
majestetiske fjell og et rikt plante- og dyreliv gir flotte
opplevelser. Det er ikke uten grunn at store deler av
Storjord og områdene rundt er vernet.
I skogen på Storjord finner du turstier med universell
utforming, klatrejungel for barn, frisbeegolf, rasteplasser,
gapahuker og bålplasser. Flere steder kan du krysse elva
på luftige hengebruer. Mellom Storjord og Saksenvik ved
Rognan går en fire mil lang sykkelsti på skogsveier og
bygdeveier.

Turforslag
Langs elva oppover den dramatiske Junkerdalsura
kan du finne planter du aldri har sett før.
Tar du turen til Kjemåfossen får du se et av
Nord-Norges fineste fossefall.
Turen forbi den gamle Skogvoktergården går
gjennom frodig skog og krysser den smale
hengebrua over elva.
Toppturen til Solvågtind er bratt, men du
belønnes med spektakulær utsikt over et flott
landskap.

Klatrejungel

Litt historie
Allerede i steinalderen bodde det folk på Storjord.
På Roparneset, like nedenfor Nordland nasjonalparksenter,
er det funnet ildsteder og steingjenstander fra denne tida.
På begge sider av Saltdalselva kan du finne tydelige rester
av fangstgroper. I Nord-Norge startet denne typen fangst av
hjortevilt for over 4000 år siden, og noen steder har fangstgroper vært i bruk helt frem til 1700-tallet.
I 1836 begynte ryddingen av gårdsbruket Storjord, og etter
at Skogvoktergården sto ferdig i 1866 ble Storjord senter
for aktiviteten i statsskogene i Saltdal. I 1880 ble det også
anlagt skogplanteskole og et hus til tørking av konglefrø kalt
klengstue. Skogvokteren gjorde forsøk med å plante ulike
bartrær som i dag utgjør arboretet på Storjord. Statskog har
tatt vare på Skogvoktergården og leier den i dag ut til ulike
formål.
Kjøreveien fra Storjord til Junkerdal i bunnen av den storslagne Junkerdalsura ble åpnet i 1879. Den var i bruk helt
fram til 1958 da riksvei 77 over Tjernfjellet sto ferdig. I dag er
den øvre delen av veien ødelagt av ras, mens den nedre er en
populær tursti. Veien er i dag vernet som et kulturminne.
I 1937 ble riksveien over Saltfjellet åpnet av Kong Haakon VII,
og i 1947 åpnet jernbanen over Saltfjellet frem til Lønsdal
stasjon.
Under 2. verdenskrig ønsket den tyske okkupasjonsmakten
å komme lengst mulig med den allerede påbegynte Nordlandsbanen. Store deler av arbeidet med jernbanen ble utført
av de rundt 30 000 krigsfangene som arbeidet på anlegg i
Nordland. I Saltdal var det på det meste 17 fangeleirer, og to
av disse lå her i Storjordområdet.

Tradisjonelle hustyper på Roparneset

Junkerdalsura
Junkerdalsura er navnet på det dramatiske elvejuvet mellom Storjord og Junkerdalen.

Den smale veien langs
elva ble åpnet i 1879
og var i bruk som kjørevei fram til 1958.
Veien vedlikeholdes
frem til Trekta, og ved
Trektelva er det rasteplass og bålplass. Litt
lenger oppe er veien
helt ødelagt av ras.
I vårsmeltinga og etter
særlig store nedbørsmengder frarådes
ferdsel i Junkerdalsura
på grunn av rasfare.
I juni blomstrer den flotte
orkideen marisko.

Terreng:

Lengde:
Startpunkt:

Ca. 5 km tur/retur til Trekta
Nordland nasjonalparksenter
eller parkeringsplass nord for Junkerdalselva
Slak vei og sti

Lun beliggenhet, rikelig med vann og et kalkrikt
jordsmonn gir Junkerdalsura en frodighet og artsrikdom som er uvanlig så langt nord. Mest iøyenfallende langs stien er kanskje den gule mariskoen.

Kjemåfossen

Lengde:
Startpunkt:
Terreng:

Ca. 5 km tur/retur
Nordland nasjonalparksenter
Skogsvei og sti
Ferdsel med barnevogn/rullestol mulig på vestsiden av elva

Kjemåfossen er et av de vakreste fossefallene i
Nord-Norge. Fossen slynger seg nedover den bratte
lia fra Kjemåvatnet på Saltfjellet.
Rundturen til Kjemåfossen starter fra Nordland
nasjonalparksenter. Kryss E6 via fotgjengerundergang sør for nasjonalparksenteret. Turstien går på
østsida av Lønselva og videre over elva til
Kjemåfossen.
Ønsker du en lengre tur går det en bratt sti opp
langs Kjemåfossen til jernbanen og nedlagte
Kjemåga stasjon. Her oppe har du fin utsikt ned i
dalen og mot Solvågtind. Fra stasjonen kan du følge
grusveien tilbake til Storjord.
Vil du ikke opp i høyden
følger du skogsbilveien
fra Kjemåfossen tilbake
til Storjord. Da passerer
du Futhellaren, en heller
som består av 2-3 store
steiner der futen
(skatteinnkreveren)
etter sigende skal ha
overnattet i gamle
dager. I dag gir den god
ly for turfolk.

Skogvoktergården

Lengde:
Startpunkt:
Terreng:

Ca. 4 km rundtur fra Nordland nasjonalparksenter
Nordland nasjonalparksenter eller Skogvoktergården
Slak sti og skogsvei
Ferdsel med barnevogn og rullestol er mulig

Skogvoktergården fra 1866
ligger vakkert til der Junkerdalselva og Lønselva møtes.
Turveien rundt Skogvoktergården er en barnevennlig
rundtur i lettgått terreng.
Fra Nordland nasjonalparksenter går turen forbi den
populære klatrejungelen og
gjennom Storjord arboret,
hvor et trettitalls treslag er
samlet. I arboretet er det
tilrettelagt med stier og
informasjonsplakater om
treslagene.
Når du har passert den smale hengebrua tar du til
høyre opp grusveien. Turstien fører gjennom en storvokst furuskog forbi en dødisgrop fra siste istid og et
gammelt dyregravsystem. Også her er det tilrettelagt
med informasjonsplakater.
Etter å ha gått ned en bratt bakke passerer du en
tjæremile, som i gamle dager ble brukt til å utvinne
tjære av tyrived fra furutrær. Deretter kommer du til
Skogvoktergårdens bolighus og klengstua, hvor det
tidligere ble tørket kongler til frøproduksjon.
Følg grusveien til hengebrua og tilbake gjennom
arboretet.

Solvågtind

Terreng:

Lengde:
Startpunkt:

Ca. 20 km tur/retur med 1400 m stigning (ca. 8 timer)
Nordland nasjonalparksenter
eller parkeringsplass nord for Junkerdalselva
Bratt skogsvei og sti. Ingen sti over skoggrensen

Solvågtind er en av de mest særegne fjelltoppene
i Nord-Norge. På godværsdager er det flott utsikt
fra den 1559 meter høye tinden.
Turen starter fra Nordland nasjonalparksenter
eller parkeringsplassen på nordsida av Junkerdalselva. Følg den gamle skogsveien øst over Junkerdalsura helt opp i bjørkeskogen. Lenger oppe blir
veien til en tydelig sti i den frodige vegetasjonen.
Du passerer Storjordfjellkoia, Statskogs åpne
tømmerkoie, og stien fortsetter videre gjennom
bjørkeskogen.
Over bjørkeskogen følger
du et sauetråkk opp til
Trektvatnet. Herfra er
det ingen tydelig sti, men
ruten fortsetter oppover
i nordøstlig retning, og
langs vestsiden av vannene
under tinden. Videre opp
mot toppen er det best å
holde kursen nord for
Øvre Trektvatnet på selve
ryggen, og gå rundt på østsiden av vannet.
Ryggen følges videre opp mot varden på toppen.
Det anbefales å ta med kart, kompass, mat, drikke
og varme klær på turen.
På tur ned er det best å holde seg til den merkede
turstien for å unngå vanskelig terreng.

Overnatting og bespisning

Saltdal Turistsenter
telefon 75 68 24 50
www.isaltdal.no

Informasjon om overnatting i
DNT-hytta Storjordstua får du
hos Nordland nasjonalparksenter eller Bodø og omegn
turistforening:
www.ut.no/hytte/storjordstua
Storjord Hotel
telefon 95 17 26 73
www.storjordhotel.no

For leie av Skogvoktergården
og Klengstua, kontakt Saltdal
turistsenter.

Besøkssenter og kunstgalleri
På Nordland nasjonalparksenter finner du både et
besøkssenter der du kan
lære om nasjonalparkene i
Nordland og kunstgalleriet
som viser Per Adde og Kajsa
Zetterquist sine bilder og
deres spennende livshistorie.
Besøkssenter nasjonalpark,
Nordland
telefon 40 06 72 51
nordlandsnaturen.no
Adde Zetterquist
kunstgalleri
telefon 40 06 72 51
addezetterquistkunstgalleri.no

Jakt og fiske
Jakt- og fiskekort kjøper du på: www.inatur.no
Utarbeidet i 2017. Fotografier: Inge Ingvaldsen (Roparneset, Kjemåfossen
forside), Laila Ingvaldsen (Hengebru), Geir A. Kristensen (Junkerdalsura),
Jim T. Kristensen (øvrige).

Verneområder rundt Storjord

Junkerdalsura naturreservat

Vis hensyn i naturen

Saltdal er en av kommunene i Norge som har størst areal av
vernet natur, og noen av de viktigste verneområdene ligger
rundt Storjord.

Området er en av Norges mest kjente plantelokaliteter og en
av Nordens største kalkbjørkeskoger. Floraen har en blanding
av sørlig varmekjære planter og fjellplanter.
Områdets botaniske rikdom ble oppdaget allerede i
1820-årene.

Vi ønsker deg velkommen inn i vår flotte natur, men ber
deg vise hensyn til dyr, natur og andre brukere når du er
på tur.

Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark og Saltfjellet
landskapsvernområde
Dette er Norges mest variasjonsrike verneområder, med
fjordlandskap, frodige fjelldaler, vidder, kalksteinsgrotter og
isbreer. Området er særlig interessant i kvartærgeologisk
sammenheng med store løsmasseavsetninger etter den
siste istida. Det er et viktig reindriftsområde og har en enestående samling av samiske kulturminner. Her finnes stinett
med åpne hytter for allmenn bruk og attraktive villmarks
områder for friluftsliv.

• B
 ål er koselig på tur, men må bare fyres opp på egnede
steder. Det er generelt bålforbud mellom 15. april og
15. september. Ved Trekta i Junkerdalsura er det tilrettelagt bålplass, men ellers er det bålforbud i naturreservatene hele året.

Junkerdal nasjonalpark
Nasjonalparken har et rikt planteliv med mange sjeldne
planter og er et nøkkelområde for å forstå utbredelsen av
plantearter etter siste istid. Området er rikt på samiske kulturminner. Her finnes et godt etablert stinett med foreningshytter
for allmenn bruk, majestetiske fjelltopper og gode fiskevann.
Stimulering til friluftsliv er en del av formålet for område
vernet.

Forvaltning og naturoppsyn

• S e gjerne etter dyr og fugler, men hold avstand så du
ikke forstyrrer dem.

Forvaltningsmyndighet for de vernede områdene er Midtre
Nordland nasjonalparkstyre. Naturoppsynet og forvaltningen
har kontor på Nordland nasjonalparksenter.

• P
 lukk gjerne matsopp og bær, men la de andre plantene
stå.

www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

• H
 under er velkomne turkamerater, men husk båndtvangen fra 1. april til og med 20. august.
• Bidra til ren natur ved å ta med deg søppel hjem.

TIL SKOGVOKTERGÅRDEN
OG KJEMÅFOSSEN
ROPARNESET
BESØKSSENTER
NASJONALPARK
ADDE
ZETTERQUIST
KUNSTGALLERI

TIL
JUNKERDALSURA
OG SOLVÅGTIND

E6

Trykk & design: forretningstrykk.no

SALTDAL
TURISTSENTER

UTSNITT
NASJONALPARKSENTER
OG TURISTSENTER

TIL
KJEMÅFOSSEN
(UNDER E6)

