HORSVÆR
Horsvær naturreservat og
Henstein/Horsvær/Gimsan
fuglefredningsområde
i Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner ble opprettet 6. desember 2002. Naturreservatet dekker et areal på ca. 170365 daa hvorav ca. 169072 daa er sjøareal.
Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 4448 daa, hvorav ca. 2790 er
sjøareal.
Formålet med opprettelsen av naturreservatet er å ivareta et nasjonalt verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante og dyreliv. Spesiell verdi
knytter seg til området som hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl.
Formålet med opprettelsen av fuglefredningsområdet er å bevare et godt og
uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl.

Et kystområde av nasjonal verdi
Innen verneområdet er det ﬂere mindre øyvær, med Gimsan, Terjan, Gjøvan,
Horsvær, Henstein og Storbraken som de viktigste. Foruten disse er det en rekke
større og mindre øyer og skjær spredt i hele området. Øyene er låge, med høyeste
punkt 18 m o.h.
På de største øyene er vegetasjonen stedvis sterkt påvirket av menneskelig
aktivitet, f.eks. beite av husdyr. Det er et godt utviklet jordsmonn, med en frodig
vegetasjon. På de mindre øyene er vegetasjonen langt mer glissen, delvis med
bart fjell. På disse øyene er det dominans av lyngvekster. På de viktigste hekkeholmene er vegetasjonen sterkt påvirket av fuglegjødsel, og om sommeren fører
dette til en blomsterprakt av fargesprakende arter som jonsokblom, vendelrot og
balderbrå.
Det er nå ingen fast bosetting i området. Tidligere var det bosetting på
Gimsan, i Horsvær, i Henstein og Terjan. På Malmen er det bebyggelse, men
disse husene har kun vært brukt som husvære i forbindelse med ﬁske.
I tilknytning til de tidligere faste bosetningene er det bygd opp en rekke e-hus.
Selv om det nå ikke er fast bosetning så stelles det fortsatt for ærfuglene, og
driften av egg- og dunværene foregår på tradisjonell måte. Den intense bruken av
øyene som egg- og dunvær har skapt et særegent kulturlandskap.
Innen området ﬁnnes en betydelig del av Sør-Helgelands hekkelokaliteter
for sildemåke. Videre er det her 5 forskjellige storskarvkolonier og en betydelig
forekomst av toppskarv. Foruten disse artene er det også ﬂere hekkekolonier av
gråmåke og svartbak, og gode bestander av de andre naturlig forekommende sjøfuglartene. Området har en viktig funksjon som myteområde for grågås, og som
overvintringsområde for sjøfugl. Steinkobbe og havert har også tilhold her.
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Utdrag av verneforskrift
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:
• 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.
• I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot camping,
teltslaging og ferdsel på land i verneområdet.
For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:
• Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø er fredet mot enhver skade og
ødeleggelse.
• Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.
Hunder og katter må ikke slippes løs i verneområdet i perioden 15. april til 31.
juli. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

Felles bestemmelser for alle verneområdene:
• Tekniske inngrep er ikke tillatt. Forsøpling er forbudt.
• 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.
Dette er tillatt i alle verneområdene:
• Utøvelse av ﬁske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med
bruk av landfester.
• Ferdsel i forbindelse med bruk av eksisterende fritidsbebyggelse.
• 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.
• Høsting av tang i perioden fra og med 1. august til og med 31. mars.
• Sanking av kråkeboller.
Se nærmere info på: http://www.miljostatus.no/nordland/
Opplysninger om forvaltningen av verneområdene kan gis av:
Fylkesmannen i Nordland, Molov. 10, 8002 Bodø. Tlf: 755 31580.
Herøy kommune, Silvalen, 8850 Herøy. Tlf: 750 68000
Statens naturoppsyn, Bodø. Tlf. 995 29 388.
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