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Ivarshallaren

• Plant and animal life is protected.
• The use of motor vehicles is not allowed.
• The area is protected against all activity which may change or
disturb the natural environment
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Conservation Regulations
Welcome to Skeisneset Bird Protection Area. You are
welcome to visit the area, but please observe the following
regulations:
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Stronghaugen

• Jakt på mink etter den til enhver tid gjeldende forskrifter.
• Lovlig fiske.
• Bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av lovlig fiske.
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Bestemmelsene er ikke til hinder for:
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Kjeldværøy
Kalvskjeret

Svartflesa
Jørnflesa

• Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot
enhver skade og ødeleggelse.
• Fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form
for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.
• Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.
• Hunder skal holdes i bånd.
• Tekniske inngrep er ikke tillatt. Forsøpling er forbudt.
• Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt.
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Såtskjeret
Innerslua

Et meget rikt fugleliv

Våtmark er naturtyper hvor vann og fuktige områder utgjør en
betydelig del av landskapets karakter. Dette kan f.eks. være fjære- og
gruntvannsområder, næringsrike vatn, sumpområder, deltaområder
og myrer. De bidrar til å skape et variert landskapsbilde og til å øke
opplevelsesrikdommen i naturen.
Våtmarker har ofte en rik, tildels svært rik flora og fauna, og
mange plante-, insekt- og fuglearter er helt avhengige av disse naturtypene for å klare seg.
Våtmarkene er av de mest truede naturtypene vi har. De er utsatt
for en rekke forskjellige inngrep som f.eks. gjenfylling, neddemming,
drenering og søppelfylling.
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5

Du er velkommen til å besøke verneområdet, men vi ber om at du
merker deg følgende:

Målestokk

Meslua

Ytterjørenflesin

Pga. sin størrelse og relative urørthet, utgjør Skeisneset sammen
med Leknesøyene et våtmarkssystem som har verneverdier i
nasjonal sammenheng.
Foruten selve Skeisneset består området av småøyer, holmer og
skjær som er flate, grasbevokste og uten trær og busker. Innenfor
dyrefredningsområdet er det en rekke større og mindre brakkvannsog ferskvannsdammer.
Skeisneset har en rik og variert flora med flere sjeldne og
kravfulle plantearter. Lynghei dominerer, men her finnes også store
myrpartier og strandeng og strandeng.

Hva er våtmark?

grense dyrelivsfredning

Mesluskolten

Våtmark av nasjonal verdi

Skeisneset har et rikt og variert fugleliv, og har stor betydning for
flere vannfuglarter. Grågåsa er en karakterart i sommerhalvåret, og
området er også hekkeplass for flere arter ender, vadefugler og
måker. Norges største rovfugl, havørn, kan sees året rundt. I vinterhalvåret har gruntvannsområdene stor betydning for trekkende og
overvintrende lommer, dykkere, ender og alkefugler.

Utdrag av verneforskrift

Ytterslua

Skeisneset fuglefredningsområde i Leka kommune ble
opprettet 14. desember 1984. Fuglefredningsområdet dekker
et areal på ca. 3,7 km2, hvorav ca. 1,4 km2 er landareal.
Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og
fuglenes livsmiljø i området.
Fuglereservatet inngår i kulturlandskapet Skeisneset, som
ett av de 20 første ”Utvalgte kulturlandskap i jordbruket”,
utpekt som spesielt verdifullt i nasjonal sammenheng.

Sørkvalbaken
Vattvika

Nærmere informasjon kan fås hos:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 7734 Steinkjer.
Tlf. 74 16 80 00. www.fylkesmannen.no
Leka kommune, 7994 Leka. Tlf. 74 38 70 00
www.leka.kommune.no

Smålom

Havelle

Statens naturoppsyn, Namsos. Tlf. 74 21 30 93 / 480 36 887
www.naturoppsyn.no/namsos
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2010. Utforming, foto og tegninger: Trond Haugskott. Foto midten: Hilde Ely-Aastrup

