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Det er utarbeidet forvaltningsplan for Synesvågen naturreservat i Giske kommune, Møre 

og Romsdal. Naturreservatet omfatter en ganske beskyttet bukt med et relativt stort 

gruntvannsareal, samt en del landareal med som er av stor betydning for både hekkende, 

trekkende og overvintrende fugler. Viktige vegetasjonstyper i naturreservatet (jf. DN-

håndbok nr. 13) er ulike utforminger av strandenger, myr og fukthei mv., hvor næringsrik 

våthei er en utsatt vegetasjonstype. Det er viktig å finne en balanse mellom ulike 

interesser, bl.a. knyttet til landbruksdrift. Det er utarbeidet bevaringsmål som særlig 

fokuserer på bevaring av vegetasjonstyper, dessuten at området fremdeles skal være 

hekkeplass for en rekke sentrale fuglearter. Samtidig foreslås konkret oppfølging i form av 

overvåking av situasjonen, og tiltak for å oppnå en god tilstand.  

Forvaltningsplanen er godkjent av Direktoratet for naturforvaltning 18.10.2012. Planen 
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Forord 
Synesvågen naturreservat ble formelt opprettet ved kongelig resolusjon av 27. mai 1988, 

hvor formålet var å ta vare på et viktig våtmarksområde med livsmiljø, fugleliv og annet 

dyreliv. I 1996 ble naturreservatet sammen med de andre verneområdene i verneplanen for 

våtmark i Giske kommune oppgradert til Ramsarområde (internasjonalt viktig 

våtmarksområde, se kapittel 1.1). 

Biolog Dag Holtan har, på oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 

miljøvernavdelinga, utarbeidet forslag til en forvaltningsplan for fredningsområdet. Målet 

med forvaltningsplanen er å utdype vernereglene og sikre at verneverdiene blir ivaretatt, 

samtidig som området skal kunne brukes. 

Møre og Romsdal fylke meldte i brev av 29.04.2008 til grunneierne om oppstart av 

forvaltningsplanarbeidet.  

I forbindelse med dette planarbeidet blir Direktoratet for naturforvaltning bedt om å rette 

opp eiendomsoversikten i verneforskriften. 

Forslaget fra Dag Holtan er bearbeidet av fylkesmannen iht. nye krav og maler for slike 

forvaltningsplaner.  Kontaktpersoner hos oppdragsgiver har vært Asbjørn Børset og Ola 

Betten. For øvrig har flere andre gitt nyttige opplysninger om området og innspill til planen, 

se liste over muntlige kilder. Takk til alle som har bidratt. Perry Larsen, Skodje, takkes 

spesielt for å delta på en del feltturer og bidra med sine kunnskaper om beitemarksopper. 

 



5 

 

Innhold 
FORORD ............................................................................................................................................................... 4 

INNHOLD ............................................................................................................................................................. 5 

1 INNLEDNING ................................................................................................................................................. 7 
1.1 Ramsarkonvensjonen ............................................................................................................................... 8 

2 SYNESV¡GEN NATURRESERVAT ............................................................................................................. 9 
2.1 Omr¬debeskrivelse ................................................................................................................................... 9 
2.2 Brukshistorie ............................................................................................................................................ 9 
2.3 Naturkvaliteter ........................................................................................................................................ 10 
2.3.1 Plante-, fugle- og dyreliv ............................................................................................................ 10 

2.3.2 Vegetasjon ................................................................................................................................... 11 
2.4 Bevaringsm¬l, tilstand og trusler ............................................................................................................ 13 
2.4.1 Fugleliv ....................................................................................................................................... 14 

2.4.2 Vegetasjon ................................................................................................................................... 15 

2.4.3 Tilgrensende omr¬der .................................................................................................................. 15 

3 BRUKERINTERESSER ................................................................................................................................ 18 
3.1 Verneforskriften og brukerinteresser ...................................................................................................... 18 
3.2 Jordbruk .................................................................................................................................................. 18 
3.2.1 Status ........................................................................................................................................... 18 

3.2.2 Rammer og regelverk .................................................................................................................. 18 
3.3 Friluftsliv og rekreasjon ......................................................................................................................... 19 
3.3.1 Status ........................................................................................................................................... 19 

3.3.2 Rammer og regelverk .................................................................................................................. 19 
3.4 Tekniske anlegg ...................................................................................................................................... 20 
3.4.1 Status ........................................................................................................................................... 20 

3.4.2 Rammer og regelverk .................................................................................................................. 20 

4 FORVALTNINGSOPPGAVER OG TILTAK................................................................................................. 21 
4.1 Oppsyn ................................................................................................................................................... 21 
4.1.1 Status og utfordringer .................................................................................................................. 21 

4.1.2 Tiltak ........................................................................................................................................... 21 
4.2 Skjßtsel ................................................................................................................................................... 21 
4.2.1 Status og utfordringer .................................................................................................................. 21 

4.2.2 M¬l .............................................................................................................................................. 21 

4.2.3 Retningslinjer .............................................................................................................................. 22 

4.2.4 Tiltak ........................................................................................................................................... 22 
4.3 Overv¬king ............................................................................................................................................. 22 
4.3.1 Status og utfordringer .................................................................................................................. 22 

4.3.2 M¬l .............................................................................................................................................. 22 

4.3.3 Retningslinjer .............................................................................................................................. 22 

4.3.4 Tiltak ........................................................................................................................................... 23 
4.4 Informasjon og formidling ..................................................................................................................... 23 
4.4.1 Status og utfordringer .................................................................................................................. 23 

4.4.2 M¬l .............................................................................................................................................. 23 

4.4.3 Retningslinjer .............................................................................................................................. 23 

4.4.4 Tiltak ........................................................................................................................................... 23 

5 SAKSBEHANDLING ................................................................................................................................... 25 
5.1 Forvaltningsmyndigheter........................................................................................................................ 25 
5.2 Lovverk, fßringer og forvaltning ............................................................................................................ 25 
5.2.1 Verneforskriften .......................................................................................................................... 25 

5.2.2 Prinsippene i naturmangfoldloven .............................................................................................. 25 



6 

 

5.2.3 Forholdet til andre lovverk .......................................................................................................... 27 

5.2.4 Tolking og detaljering av unntaksreglene i verneforskriften ....................................................... 27 

5.2.5 Omtale av de spesielle dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften ..................................... 28 

5.2.6 Generelle dispensasjonsbestemmelser ........................................................................................ 29 

5.2.7 Generelle retningslinjer for saksbehandling ................................................................................ 30 

6 FORVALTNINGSPLANENS VARIGHET .................................................................................................... 31 

7 KILDER ......................................................................................................................................................... 32 
7.1 Generell og sitert litteratur ..................................................................................................................... 32 
7.2 Muntlige kilder ....................................................................................................................................... 32 

8 VEDLEGG ..................................................................................................................................................... 33 
8.1 Verneforskrift ......................................................................................................................................... 33 
8.2 Noen fugleobservasjoner fra omr¬det..................................................................................................... 36 
8.3 Planteliste ............................................................................................................................................... 40 
8.4 Utdrag fra naturmangfoldloven .............................................................................................................. 42 
8.5 Kart over naturtyper ............................................................................................................................... 44 
8.6 Tiltak i Synesv¬gen fuglefredningsomr¬de ............................................................................................ 45 
8.7 Saksbehandling av forvaltningsplanen for Synesv¬gen naturreservat .................................................... 46 
8.7.1 Hßring: ........................................................................................................................................ 46 

8.7.2 Fylkesmannens vurdering: .......................................................................................................... 46 

8.7.3 Direktoratets vurdering ............................................................................................................... 46 



 

1 Innledning 
Formålet med denne rapporten er å presentere et forslag til forvaltningsplan for Synesvågen 

naturreservat i Giske kommune. Området ligger et par km vest for Ålesund lufthavn, Vigra. 

Formålet med opprettelse av Synesvågen naturreservat er ifßlge forskriftene òå ta vare på eit 

viktig våtmarksområde med sitt livsmiljø, fugleliv og anna dyreliv.ò  

Synesvågen naturreservat omfatter arealer som er eid av gnr/bnr 6/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 18, 20, 21, 22, 36, 38, 39, 46, 65 og 88 i Giske kommune. Dette er ikke korrekt i 

verneforskriften, og blir rettet opp. Naturreservatet dekker et areal på ca. 1011 daa, hvorav 

674 daa omfatter sjøareal. 

Verneforskriftene gir rammer for skjøtselsplan og tiltak, med sine regler om hva som er tillatt 

og ikke tillatt innenfor naturreservatet. Disse er gjengitt i vedlegget i rapportens kapittel 8.1. I 

forskriftene står det i kapittel VII: "Forvaltingsstyresmakta eller den forvaltingsstyresmakta 

fastset, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredingsføremålet. Det kan utarbeidast 

skjøtselsplan, som skal innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtselstiltaka." 

En forvaltningsplan skal således utdype vernereglene og sikre at naturverdiene blir ivaretatt, 

og gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging mv. 

Gjennom en forvaltningsplanprosess skal en også avklare og ta stilling til hvordan ulike 

verne- og brukerinteresser skal håndteres. Planen skal definere området, eiendomsstatus, 

oppsummere kjente verdier og brukshistorie, sette opp målsetting for framtidig drift, 

retningslinjer for skjøtsel og hvordan man senere kan kvalitetssikre og justere denne i forhold 

til målsettingene. Det er videre ønskelig å beskrive og drøfte ulike interessemotsetninger som 

ikke entydig reguleres av forskriftene, og foreslå hvordan disse kan håndteres. 

Det legges også vekt på at effekten av foreslåtte tiltak må følges opp og kontrolleres ved at 

det etableres en overvåking av området. Hvis det oppstår fare for at naturverdiene forringes, 

bør eksisterende aktiviteter/skjøtsel justeres, evt. nye tiltak iverksettes og forvaltningsplanen 

evt. vurderes på nytt. 
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1.1 Ramsarkonvensjonen 

Synesvågen naturreservat fikk status som Ramsarområde i 1996 som ett av de seks 

verneområdene som utgjør Giske våtmarkssystem.  

Ramsarkonvensjonens definisjon av våtmarksområder er vid. Den omfatter blant annet myr 

og ferskvann, samt brakkvann og marine områder ned til seks meters dybde. Opprinnelig 

konsentrerte Ramsarkonvensjonen seg om å ivareta våtmarker som leveområde spesielt for 

vannfugler. I dag omfatter Ramsarkonvensjonen både våtmarker, integrert 

vannressursforvaltning og fattigdomsproblematikk. 

Medlemslandene forplikter seg til å følge opp en rekke forhold i selve konvensjonen, samt de 

vedtak landene gjør på partsmøter som avholdes hvert tredje år. Slike forpliktelser er særlig 

knyttet til: 

¶ ¬ forvalte internasjonalt viktige v¬tmarksomr¬der (Ramsaromr¬der) slik at deres 

ßkologiske funksjoner opprettholdes  

¶ ¬ sßrge for fornuftig, bÞrekraftig bruk av v¬tmarker generelt i forvaltning og 

arealplanlegging, herunder blant annet kartlegge og gjennomfßre verneplaner for 

v¬tmarker   

¶ deltagelse i internasjonalt samarbeid om v¬tmarker, blant annet gjennom 

bistandssamarbeid 

 

Konkrete kriterier for at akkurat Synesvågen ble valgt ut som Ramsarområdene er at området 

består av velutviklede mudderbanker og saltenger, rødlistede vegetasjonstyper, samt at arealet 

er en viktig del av Vigra våtmarkssystem, og dermed er viktig for forekomst av en rekke 

fuglearter hele året. For utfyllende opplysninger, jf. 

http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/Default.aspx. 

 

 

http://ramsar.wetlands.org/
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2 Synesv¬gen naturreservat 

2.1 Omr¬debeskrivelse 

Synesvågen naturreservat ligger ca. 2 km vest for Ålesund lufthavn, Vigra, i Giske kommune 

i Møre og Romsdal (figur 1). Naturreservatet dekker et areal på ca. 1011 daa, hvorav 674 daa 

er sjøareal.  

 

Figur 1. Synesvågen naturreservat skravert med rødt. Kilde: GISLINK (www.gislink.no). 

Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone (SB) og sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon, 

vintermild underseksjon (O3h) (Moen 1998). Klimaet preges av beliggenheten på ytterkysten, 

med moderate nedbørsforhold og milde vintrer. Nedbøren ved flyplassen på Vigra er ca.. 

1310 mm i året (www.met.no). Middeltemperaturen samme sted ligger i januar rundt 1,9
o 
C, 

mens den i august er rundt 13,0
o 
C (www.met.no). Det er rundt 200 dager med minst 0,1 mm 

nedbør i året (Førland & Det norske meteorologiske institutt 1993b). I hovedsak kan man si at 

klimaet er kystnært, relativt mildt og fuktig (oseanisk). Strandflatelandskapet på Vigra består i 

hovedsak av marine strandavsetninger (www.ngu.no/kart/løsmasse/). 

2.2 Brukshistorie 

Deler av området har tradisjonelt vært benyttet til beiteområde, med langvarig kontinuitet, 

men de senere årene har beitingen vært mer tilfeldig og til sist opphørt. Etter fredningen var 

det eksempelvis til en viss grad beitet med islandshester på nordsida av vågen. Beiting har her 

hatt en positiv effekt i forhold til naturkvaliteter innen sopp- og planteriket. 
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Figur 2. Synesvågen er øverst til venstre på bildet, fotografert mot slutten av 1970-tallet. Det 

går an å se at det den gangen ikke var plantasjer med fremmede bartrær på nordsida av 

vågen, slik som i dag. Foto: Jan Rabben. 

2.3 Naturkvaliteter 

2.3.1 Plante-, fugle- og dyreliv 

Frøland (2003) og Holtan (2004) rapporterer at området er artsrikt, med rundt 187 registrerte 

karplantetaksa (arter/underarter og utilstrekkelig artsbestemte planter). Av mer interessante 

observerte planter kan nevnes dikesvineblom, bakkeveronika, blåstarr, dvergsmyle, 

knortestarr, tiggersoleie og veikveronika. I tillegg vokser marinøkkel (NT) langs kanten av 

området i nord. Planteliste er vedlagt i kapittel 8.2.1. 

Fuglefaunaen i omr¬det er beskrevet av Folkestad (1982), i òsiste nyttò-spalten i tidsskriftet 

Rallus og i upubliserte permer med grunnlagsdata for Atlas-prosjektet (Gjershaug et al. 1994) 

som oppbevares av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal. Kilder til hekkende 

fugl er først og fremst egne observasjoner sammen med muntlige opplysninger fra Alv Ottar 

Folkestad og Petter Folkestad. Mens Synesvågen tidligere var hekkeplass for flere arter som i 

dag er rødlistede, har det vært en kraftig tilbakegang for flere av disse, uten at det direkte kan 

knyttes til forhold innenfor verneområdet. For gjess har det imidlertid vært en stor vekst de 

siste ca. 10-20 årene. Som fuglelokalitet har lokaliteten i dag viktige funksjoner både som 

hekke-, trekk- og overvintringslokalitet. Innhentede data om hekkefugler og enkelte andre er 

sammenstilt i kapittel 8.2.  
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Figur 3. Innerste del av Synesvågen, nordsida, med strandenger. Foto: Dag Holtan. 

I tillegg til artene i dette kapittelet observeres tidvis en del alkefugler, bl.a. alke (rødlistet VU) 

og lunde (VU). Framgangen for gjess kom tidlig på 1990-tallet, mulig som en følge av mange 

milde vintrer, men også en generell framgang for arten regionalt og nasjonalt. 

Enkelte av rødlisteartene tilknyttet naturreservatet har hatt en sterk bestandsnedgang de siste 

årene, og av disse er særlig makrellterne (VU) i dag mindre regelmessig å observere innenfor 

området. Statusen for den kritisk truede (CR) arten åkerrikse er for dårlig kjent, og det har 

ikke vært oppfølgende undersøkelser for denne de siste årene. Trolig er de fleste 

observasjonene i utkanten av fredningsområdet mot øst og sør (gjelder i alle fall tidligere egne 

observasjoner). 

Av pattedyr er oter (VU) og steinkobbe (VU) kjent, og tidvis kan det ligge 40-50 kobber på 

skjæra i utkanten av fredningsområdet. 

2.3.2 Vegetasjon 

Naturreservatet inneholder sandstrender på landarealet og ganske store gruntvannsområder 

med mye blottlagt mudderstrand ved fjøre sjø. Vegetasjonstyper  (DN 2006) i naturreservatet 

er: G04 sand og grusstrand, G05 Strandeng og strandsump, med utformingene G0402 

overgang til é strandeng mv. og G0501 stort strandengkompleks. Tilstanden til vegetasjonen 

i fredningsområdet er gjennomgående god, og hele lokaliteten har vært beitet av islandshester 

og storfe.  
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Frøland (2007) har kartlagt vegetasjonstypene tilknyttet naturreservatet (tabell 1). Disse er 

samtidig nokså detaljert tegnet inn på kart (figur 4). Angitte typer er i samsvar med Fremstad 

(1997). Av viktige vegetasjonstyper etter DN (2006) er det påvist næringsrik våteng, 

bekkeblomutforming (G12a). 

Tabell 1. Registrerte vegetasjonstyper i Synesvågen naturreservat. Symbol og inndeling er 

etter Fremstad (1997). 

Symbol  Betegnelse Kommentar/utbredelse 

G4 Frisk fattigeng Svært sparsomt innerst i vågen, på sørsida 

G12 Næringsrik våteng Svært sparsomt innerst i vågen, på sørsida 

J2 Nedbørsmyr/ tuemyr Sparsomt på Synesholmen 

J3 Fastmatte-nedbørsmyr Sparsomt på Synesholmen 

K2 Fattig tuemyr Så vidt på nordsida mot tilgrensende områder 

K3 Fattig fastmattemyr Et parti helt i øst, på nordsida  

K4 Fattig mykmattemyr Så vidt på nordsida mot tilgrensende områder 

O3 Vannkantvegetasjon med 

elvesnellestarr 

Særlig et parti øst i vågen, innenfor stranda 

U3 Brakk forstrand Spredt langs hele strandlinja 

U4 Nedre/midtre salteng Spredt langs hele strandlinja 

U5 Øvre salteng Spredt langs hele strandlinja 

U7 Brakkvannseng Spredt langs hele strandlinja 

U9 Sumpstrand Spredt langs hele strandlinja 

V1 Ettårig meldetangvoll Spredt langs hele strandlinja 

V2 Gras- urte/tangvoll Spredt langs hele strandlinja 
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Figur 4. Kart over registrerte vegetasjonstyper (etter Frøland 2007). 

 

2.4 Bevaringsm¬l, tilstand og trusler 

Naturkvalitet defineres som naturtyper, arter, geologi og landskap som skal bevares i et 

verneområde. Bevaringsmål er den tilstanden en ønsker at en naturkvalitet i et verneområde 

skal ha. Bevaringsmål skal være målbare og kan eksempelvis presiseres gjennom mål for 

areal eller forekomst av bestemte arter. 

Formålet med opprettelse av Synesvågen naturreservat er ifßlge forskriftene òå ta vare på eit 

viktig våtmarksområde med sitt livsmiljø, fugleliv og anna dyreliv.ò SÞrlig viktig vil det vÞre 

å ta vare på fredningsområdets betydning for våtmarksfugler til alle årstider. Dette gjelder 

både for landarealet og sjøarealet. 

Det er ikke kjent spesielle trusler mot verneområdets marine del. Landdelen med ulike, ofte 

svært fuktige vegetasjonstyper, er beitet, og det er svært viktig at beitedyrene fjernes når det 

ikke er mer å beite på ï altså ikke gi dyrene tilleggsfôr innenfor verneområdet ï dette for å 

unngå unødig slitasje og erosjon. Beitingen diskuteres nærmere i kapittel 3.2. 
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Forklaringer p¬ utrykk som g¬r igjen i planen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Fugleliv 

Områdets betydning for våtmarksfugl ble spesielt understreket ved vernet i 1988. Områdets 

funksjon for hekkende, trekkende og overvintrende fugl var relativt godt kjent og godt studert, 

i alle fall før 1990. Det har imidlertid ikke vært noen systematiske undersøkelser over tid etter 

at området ble vernet, slik at kunnskapen i dag til dels er mangelfull. Nedgang for og dermed 

fravær av arter som representerer viktige naturkvaliteter (jf. kapittel 2.3.1) skaper visse 

problemstillinger ved utarbeiding av bevaringsmål, da det er vanskelig å skulle bevare 

kvaliteter som for øyeblikket er fraværende eller mangelfullt kjente. Registrering og 

overvåking for fuglebestandene må iverksettes før konkrete bevaringsmål kan bli aktuelle (se 

kapittel 4.4.2). Det viktigste er uansett å ivareta kvaliteten på vegetasjonen. 

     Natur type 

     Med naturtype forstår vi et ensartet, avgrenset område i naturen som 

omfatter plante- og dyreliv og miljøfaktorer. Et landskap med stor variasjon 

inneholder et stort mangfold av naturtyper.      

 

     Tilstandsvariabel 

     Med tilstandsvariabel forstår vi den eller de egenskapene ved naturtypen 

som bevaringsmålet er rettet mot. 

 

     Bevaringsmål 

     Bevaringsmål er den tilstanden man ønsker at et utvalg av naturkvaliteter i 

et verneområde skal ha. Bevaringsmålene skal helst være målbare, og kan 

eksempelvis presiseres gjennom mål for areal eller forekomst av bestemte 

arter. 

 

     Tilstandsklasse 

     Tilstandsklasse er en inndeling i god, middels eller dårlig. Dette forteller oss   

     hvilken tilstand naturtypen er i. 

 

     Forvaltningsmål 

     Dette er et samlebegrep for alle målsetninger knyttet til 

naturverdier/kvaliteter i et verneområde. Slike mål kan også bli knyttet opp 

mot rekreasjon, jakt, landbruk og andre brukerinteresser.    
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2.4.2 Vegetasjon 

Vegetasjon og planteliv er også nevnt spesifikt i verneforskriftene. Dette er nærmere 

beskrevet i kapittel 2.3.2. De viktigste eller sjeldneste naturkvalitetene er trolig knyttet til 

landdelen av området, i mindre grad ute på holmene. Marin kartlegging er ikke gjort, og 

heller ikke mudderstrendene er kartlagte, slik at naturkvaliteter knyttet til disse miljøene ikke 

er kjent. 

Et mulig tiltak i forhold til bevaringsmål kan eksempelvis være å opprettholde beiting på et 

nivå som ikke er til skade for vegetasjonen, samt fjerne fremmede bartrær og rynkerose. 

Tilstanden for den terrestriske vegetasjonen i naturreservatet generelt er middels god til god, 

noe som i hovedsak skyldes langvarig og opprettholdt beiting, med et klart kontinuitetspreg. 

Dette vises bl.a. gjennom funn av en del beitemarkssopper i 2008, og selv om det ikke ble 

funnet rødlistearter, burde enkelte sjeldne jordtunger knyttet til magre og fuktige miljøer være 

aktuelle. Også rødskivesopper og vokssopper er relevante her. 

2.4.3 Tilgrensende omr¬der 

Det er umulig å diskutere naturkvalitetene i fredningsområdet uten å peke på tilgrensende 

områder (jf. vedlegg i kapittel 8.4). Dette gjelder først og fremst en naturtypelokalitet rett 

nord for Synesvågen, med en god forekomst av kystlynghei, inkl. noe middels rik 

fastmattemyr. Samtidig er her så vidt innslag av en truet vegetasjonstype som purpurlynghei. 

Denne vokser på sin kjente verdens nordgrense. Grunneierne opplyste samtidig om at 

gravanda, som fremdeles ser ut til å ha en god hekkebestand, stort sett hekker nord for 

Synesvågen, utenfor fredningsområdet, mens oppvekstområdet for ungene er i vågen. Det 

samme er nok tilfelle for grågås.



 

 

Tabell 2. Naturkvaliteter, bevaringsmål og overvåking i Synesvågen fuglefredningsområde (jf. også kap 4.2 om skjøtsel og 4.3 om overvåking) 

 

Mål 
nr. 

Naturtype Tilstandsvariabel Bevaringsmål Overvåking Tilstandsklasse Tiltak 

1 Mudderstrand  Antall beitende 
gravandkull 

Årlig beiting av 
gravandkull i vågen 

Feltobservasjoner 
av SNO og 
ornitologer 

Ukjent Unngå inngrep og 
forstyrrelser 

2 Tangvoller V1 og 
V2, saltenger 

Forekomst av 
søppel fra havet 

Holde strand-
områdene fri for 
søppel 

Feltobservasjoner 
av SNO 

Ukjent Rydde søppel ved behov, 
sjeldnest hvert 3. år 

3 Frisk fattigeng G4, 
brakkvannseng 
U7 og salteng U5  

Areal fattigeng,  
brakkvannseng og 
salteng i god stand  

Holde arealet fattig-
eng, brakkvannseng og 
salteng i god stand 
med samme areal som 
på kart fra 2007 

Feltobservasjoner 
av SNO og 
botanikere 

Middels Rydde oppslag av lauv og 
fremmede bartrær, holde 
høvelig beitetrykk 

4 Grunne 
sjøområder 

Vinterbeitende 
dykkender, dykkere 
og lommer 

Ha gode forekomster 
av beitende sjøorre, 
svartand, havelle, 
horndykker, 
gråstrupedykker og 
lommer. 

Feltobservasjoner 
av SNO og 
ornitologer 

Ukjent Unngå inngrep og 
forstyrrelser 



 

 


