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Verneplan for hekkende sjøfugl i Møre og Romsdal 
 
Kongen har i statsråd 28. mai 2010 vedtatt 
Verneplan for hekkende sjøfugl i Møre og 
Romsdal. Verneplanen sikrer noen av de 
viktigste områdene for sjøfugl i fylket.  
 
Verneplanen omfatter 36 hekkelokaliteter for 
sjøfugl. Områdene er vernet som naturreservat 
og fordeler seg på 19 kommuner i fylket. 
Områdene har et samlet areal på ca. 53,1 km2 

hvorav ca. 6,1 km2 er landareal.  
 
 I tillegg til å være viktige hekkelokaliteter er 
mange av områdene viktige skjærgårdsområder. 
Særlig øy- og skjærgårdsområdene har stor verdi 
som helhetlige økosystem. Fauna, flora og 
geologi både på land og i sjø bidrar til 
områdenes egenart, økologiske betydning og 
verneverdi.   
 

 
Storholmen naturreservat i Giske kommune. 
Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
 
Sjøfuglene er en viktig del av det biologiske 
mangfoldet langs kysten. Flere av artene som 
hekker innenfor de nye verneområdene står 
oppført på den norske rødlista. Dette gjelder 
blant annet teist, lomvi, hettemåke, lunde og 
krykkje. 
 
Mange av områdene er brukt som 
utfartsområder, og enkelte områder er viktige 
friluftsområder for lokalbefolkningen. Det er 
også lange tradisjoner for landbruk og fiske i 
flere av områdene. 

 

 
Makrellterne er en av artene som beskyttes gjennom 
verneplanen. Foto: Asbjørn Børset. 
 
I verneprosessen er det lagt vekt på å i 
møtekomme de ulike brukerinteressene så langt 
mulig. Vernegrensene og restriksjonsnivået er 
tilpasset vernebehovet i det enkelte verneområde.  
 
Fordi sjøfugl har behov for ro og minst mulig 
forstyrrelse under den kritiske hekkeperioden er 
det i verneområdene innført ferdselsforbud på 
land i tiden fra og med 1. mai til og med 31. juli. 
Ferdsel på sjøen, fiske og dykking er imidlertid 
tillatt hele året. Gjengroing er en trussel i flere av 
områdene, og det er derfor vektlagt å legge til 
rette for videreføring av beite samt 
gjennomføring av nødvendig skjøtsel og rydding 
av vegetasjon.  
 
I noen av verneområdene er det også åpnet for 
ferdsel i hekkesesongen i begrensede områder 
som for eksempel enkelte mye brukte stier eller 
enkeltholmer. All ferdsel i verneområdene skal 
skje varsomt. 
 
Se verneforskriftene for nærmere informasjon 
om verneregler i det enkelte område. 
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