Information
Café
Campingplats
Raststuga
Uthyrningsstuga
Vindskydd

5

4

2
2
2
2

8

2
1

0

1

2

©Lantmäteriet särtryck ur Vägkartan.
Medgivandenummer 85.8002.

3 km

3

7

6
5

Välkommen till Reivo och Sveaskog!
Reivo naturreservat är ett av landets största och mest värdefulla naturskogsområden. Reservatet är 10.000 hektar stort och ligger ca två mil
norr om Arvidsjaur, längs väg 45, i mellersta Lappland. Det är enkelt att ta sig hit, eftersom både bilväg och skoterled går in i området. Väl
på plats erbjuder Reivo stora naturupplevelser och ett rikt friluftsliv. Många besökare lockas hit för fiskets skull, främst av ädelfisk i Reivosjöarna – men här finns också fina vandringsleder i en unik urskogsmiljö.

Upptäck vildmarken
En naturlig utgångspunkt för besökaren är Reivosjöarna

1 . Här i reservatets södra del finns boende i form av stugor för både stora och

små sällskap, möjlighet att hyra båtar och till och med vedeldad bastu. Flera av stugorna ligger avskilt med sjönära läge. Härifrån utgår också
en rad vandringsleder 2

där lägerplatser, campingplatser och raststugor finns utplacerade på flera ställen. Följ lederna eller upptäck den

storslagna vildmarken på egen hand. Eftersom området är skyddat naturreservat har besökaren ett ansvar att följa de bestämmelser som
finns. Tänk t ex på att ta med egen ved då det inte är tillåtet att hugga eller bryta torra kvistar i skogen och att bara elda på angivna platser.

Lockande fiske
Inom reservatet finns en mängd fina småtjärnar och vattendrag samt Reivosjöarna med ädelfisk. Under många år har harr, öring och röding
planterats i sjöarna, vilket resulterat i stora fiskar! För att fiska krävs antingen Sveaskogs dygnskort för Norrbotten eller Sveafiskets silverkort,
Norrbotten. Dessa kan köpas t ex vid turistbyrån i Arvidsjaur eller på Reivo Vildmarkscafé

3 som har sommaröppet från juni till början av

september. Det är också hit man vänder sig för att hyra stugor och båtar.

Vinterturer i vårsolen
Reivoreservatet är ett välbesökt utflyktsmål även på vintern – inte minst av skoteråkare. Hit går flera skoterleder och Reivo Vildmarkscafé
håller öppet varje lördag och söndag under perioden mars–april.

Naturens sceneri
Reivoreservatet bjuder på stora kontraster i naturen. De högsta nivåerna ligger på 355 och 655 m ö h. Här finns en rad olika skogs- och
vegetationstyper representerade i ett böljande landskap. Vågig bergkullterräng som övergår mot förfjällsterräng i väster. Höga toppar varvas
med branta stup, långsträckta, skogsklädda sluttningar och på sina håll större myrar. I sydväst domineras landskapet av en rullstensås, i sydost av myrar och skogar. Skogen är gammal med månghundraåriga träd. Här växer främst gran, men i söder och sydväst finns barrblandskog
och rena tallbestånd. Flera av bergen i norr och väster har branta sidor med fjällkaraktär och hedartad vegetation utan skog. I reservatet
finns en rik flora med bl a sällsynta orkidéer som Nornan.
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Livsrum för djuren
Reivoreservatet är av stor betydelse för de växter och djur som behöver naturskogar och andra opåverkade miljöer för sin överlevnad. Djurlivet i området representeras av många arter t ex björn, älg, lo, järv, mink, utter, tjäder, orre och kungsörn. Även duvhök och stenfalk har
observerats, liksom i sällsynta fall varg. Reivo är också ett viktigt område som åretruntmark för renskötseln inom Östra Kikkejaure sameby.

Skogsbranden
En speciell sevärdhet – och föremål för flera forskningsprojekt – är det 300 hektar stora brandfältet i västra delen

4 . Brandfält av den här

storleken är mycket sällsynta! Här kan du se hur naturen själv föryngrat sig efter branden 1966 och jämföra med de ungskogar intill reservatet som planterades samtidigt. Nedbrytningen är långsam på dessa breddgrader, varför man fortfarande kan se alla trädstammar ligga
över hela området.

