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KJØLSØYVÆRET/VALVÆR og OTERVÆR
Kjølsøyværet/Valvær naturreservat

Utdrag fra vernebestemmelsene

i Rødøy kommune ble opprettet 6. desember 2002. Reservatet dekker et
areal på ca. 32433 daa, hvorav ca. 30764 daa er sjøareal. Formålet med
fredningen er å ivareta verdifulle kystområder, med det naturlig tilknyttede
plante- og dyreliv. Områdene har spesiell verdi som hekkeområde for sjøfugl.
Naturreservatet består av to øygrupper, adskilt med 2-3 km breie sund,
beliggende helt nordvest i Rødøy kommune. Øyene er i hovedsak små, og
relativt slake. Inne mellom de forskjellige øygruppene er det en del gruntområder, og her tørrlegges mindre partier ved fjære sjø.
Den dominerende vegetasjonen er fattig kysthei. Vegetasjonen er ellers
sterkt preget av gjødselpåvirkning. På de viktigste hekkeholmene er det i
sommerhalvåret en frodig urtevegetasjon. På Valvær har det vært
menneskelig virksomhet, og det er fremdeles bebyggelse her som idag
brukes som fritidsbebyggelse.
Verneområdene utgjør viktige hekkeområder for sjøfugl. Spesielt kan
nevnes en stor hekkebestand av toppskarv, med større og mindre kolonier
på mange av øyene. Hekkebestanden er på flere hundre par. Dessuten er det
to storskarvkolonier innen området, hvorav den største og viktigste ligger
helt nord i området. I Kjølsøyværet er det en tradisjonell hekkeplass for
sildemåke. I forbindelse med skarvekoloniene er det også to mindre
krykkjekolonier.
Foruten disse mer spesielle artene er det her gode forekomster av de mer
vanlige sjøfuglartene, som stormåker, terner, teist, grågås og ærfugl.
Området har fast bestand av kystsel.

For reservatene gjelder følgende bestemmelser:

Otervær naturreservat
i Rødøy kommune ble opprettet 6. desember 2002. Reservatet dekker et
areal på ca. 794 daa, hvorav ca. 537 daa er sjøareal. Formålet med fredningen
er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl.
Otervær naturreservat er et lite øyvær beliggende rett nord for Nesøya.
Hele området består av 6 holmer av varierende størrelse. Holmene er relativt
høye, med høyeste punkt på 25 m o.h. på Oterværøya. Vegetasjon er fattig,
med dominans av fattig kysthei. På noen av øyene er det små ferskvannsdammer. Det er begrenset med gruntvannsområder omkring øyene.
		
Otervær naturrervat er et viktig hekkeområde for sjøfugl, med gode
forekomster av stormåker, ærfugl, grågås, tjeld og terner.

• All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet
mot all form for skade og ødeleggelse.
• Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot
skade og ødeleggelse. Hunder skal holdes i bånd.
• Tekniske inngrep og forsøpling er ikke tillatt.
• I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot camping,
teltslaging og ferdsel på land i verneområdet.
• Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett og
oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
• Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og
lavtflyging under 300 m er forbudt.
Bestemmelsene er ikke til hinder for:
• Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i
forbindelse med bruk av landfester, i medhold av gjeldende lovverk.
• Ferdsel i forbindelse med bruk av eksisterende fritidsbebyggelse.
• Øyene Inderøya og Sjåholmen i Valvær og Vågsholmen og
Litl-Kjølsøya i Kjølsøyværet er unntatt fra ferdselsforbudet.
• Sanking av bær og matsopp i tiden utenom ferdselsforbudsperioden.
• Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade
i henhold til viltlovens bestemmelser.
• Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for tiden fra og
med 15. april til og med 31. juli.
• Plukking av planter til pynt i bygningene i området.
• Sanking av kråkeboller.
Se nærmere info på: nordland.miljostatus.no

Opplysninger om forvaltningen av
reservatene kan gis av:
Fylkesmannen i Nordland, Molov. 10,
8002 Bodø, tlf: 75 53 15 00.
Statens naturoppsyn, tlf. 73 58 05 00.
Fylkesmannen i Nordland 2012.

