Bergfruer

Gåsemure

Rødflangre

FJÆRE
Fjære naturreservat i Bodø kommune ble opprettet ved kongelig
resolusjon 6. desember 2002. Reservatet dekker et areal på ca. 699 daa
hvorav ca. 386 daa er sjøareal.
Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det
naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Spesiell interesse er knyttet til det særegne sanddynesystemet, med det tilknyttede plantelivet.

Fjære

Alle fotografier: Roger Johansen

NATURRESERVAT

Utdrag av verneforskrift
Storbøen

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

Leiskjeret

• All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land
og i sjøen er fredet mot all form for skade og
ødeleggelse.

Nedre Lamholmen

Et særpreget sanddynesystem
Fjære naturreservat ligger på nordvest-kysten av Kjerringøy. Hele denne kysten
er sterkt eksponert, og har en mosaikk av bergnes, sandbukter og mer
skjermete viker med mindre strandenger og tangstrender.
Området ved Fjære er et slikt variert kompleks, der sandstrand er særlig
godt utviklet. Dette er et aktivt, nydannet sanddynesystem, der utviklingen er
rimelig godt kjent. Uvanlig godt utviklet geomorfologisk, og med svært
interessante dynetrau (fuktigere, bakenforliggende parti) i forskjellige
utviklingsstadier. Morfologisk er dette sanddynesystemet blant de best
utformete i Nordland.
Det består av et stort, aktivt sanddyneområde i nordøst, Fjæresanda, som
fortsetter innover land og gir grunnlaget for jordbrukslandet på Fjære. Fjæresanda er et nordvest-eksponert sanddynesystem, dels skjermet bak ei rekke
holmer, med et djupt sanddyne- landskap. Sanden går ut i en tange i nord og
langt innover land. Det synes å ha skjedd en omfattende vindtransport av
sand over eidet fra Lysvika til Fjæresanda. Lokaliteten har et rikt og
representativt planteliv.
Den østre vika i Lysvika er ei middels stor, vestvendt og eksponert skjellsandbukt mellom låge bergkoller. Bukta har et kort sanddynesystem, der
forstrand går direkte over i etablert dyne, stedvis med spredte tuver av den
karakteristiske plantearten strandrug i overgangen. Et stort og meget
interessant dynetrau ligger bak den etablerte dyna og på eidet over mot
Fjæresanda. Den nordre vika i Lysvika består av to små sørvest-eksponerte
skjellsandbukter, skilt av en bergrygg og omgitt av bergrygger, men med en
åpning nordøst-over mot Fjæresanda.
Den kalkrike grunnen og kalkholdige sanden gjør at spesielt mange
orkideer (f.eks. rødflangre) og andre kalkkrevende planter (f.eks. villin) trives
her. Strandreddik, østersurt, krypkvein, strandrug, dunhavre, gjeldkarve og
fjellflokk er vanlige arter i overgangen fra strand til eng. Bergfrue, rosenrot og
gåsemure trives i bergsprekkene langs sjøkanten. Også interessante forekomster som vassreverumpe, hodestarr og fjellarten reinstarr finnes. Fjære
naturreservat har verdens nordligst kjente forekomst av orkideen flueblom.
Tidligere hekket sandsvale i dynetrauene. Sandstrendene er et viktige for
tjeld, storspove og andre vadefugler på matsøk.
Hele området er et attraktivt friluftsområde, særlig som badeplass.

Teiebær

- Sanking av bær og matsopp er tillatt.
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Fjærvika
Josstranda

- Hunder skal holdes i bånd.
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- Utøvelse av fiske, herunder oppankring, er tillatt i
medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og
innlandsfiskloven.
- Jakt på sel, hjortevilt og småvilt er tillatt i samsvar
med gjeldende lovverk.

Flueblom

- Sanking av kråkeboller er tillatt.

Mesanden

Naturreservat

• Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder,
er fredet mot skade og ødeleggelse.

• Tekniske inngrep er ikke tillatt.

Lysvika

• Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett samt camping,
teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er
forbudt.

N

Brendhaugen

• Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy er
forbudt.
Se nærmere info på: http://www.miljostatus.no/nordland/

Storspove
Tjeld

Opplysninger om forvaltningen av reservatet kan gis av:
Fylkesmannen i Nordland, Molov. 10, 8002 Bodø. Tlf: 755 31580.
Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø. Tlf: 755 55000.
Statens naturoppsyn, Bodø. Tlf. 995 29 388.

