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Storspove

Beiting på Kure strand

Kurefjorden naturreservat
Kurefjorden naturreservat omfatter den innerste delen av Kurefjorden med
tilhørende holmer og strandenger. Store gruntvannsarealer gir høy produksjon av
alger, planter og smådyr som er mat for fugl og fisk.

Ferdselsbestemmelser,
se teksten

Ålegress fullt av liv
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Ålegress dekker store områder under vann. Dette er Østfolds største forekomst.
Her finnes et mylder av planter og dyr. Ålegressengene er levested for bl.a. fiskeyngel og en rekke forskjellige krepsdyr. Mange fastsittende alger og dyr finnes bare på
ålegress. Ålegressengene er dessuten spiskammer for bl.a. ål, torsk, sjøørret og
mange fuglearter. Selve ålegresset er viktig mat for svaner.
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Beitedyr bevarer natur
Havstrandenger finnes flere steder rundt Kurefjorden. De er et
resultat av beiting gjennom lang tid. Her har det utviklet seg et
plante- og dyreliv som er avhengig av at områdene fortsatt
skjøttes. Dersom bruken opphører, vil områdene etter hvert gro
igjen med siv, busker og trær – og kulturlandskapet blir fattigere.
Plantene på de ytre delene av strandengene er godt tilpasset
saltpåvirkningen fra sjøen. Noen har navn som viser dette, for
eksempel salturt, fjæresaltgress, strandkjempe og strandkryp.
Sammen med flere andre arter danner disse det vi kaller et
Vipe
plantesamfunn.
Mange fuglearter tiltrekkes av strandengene. Her hekker bl.a. lerka og vadefuglene
rødstilk, vipe og sandlo. Grågåsa gresser på beitemarkene. Insektspisende fugler som
linerle og gulerle jakter gjerne rundt bena på husdyra, for der er det rikelig med fluer og
andre byttedyr.

Takrør – den norske «bambus»
I fuktige områder som ikke beites, vokser det flere steder tette «skoger» av takrør. Dette er
en gress-art som kan bli over 3 m høy. Her finnes bl.a. hekkende rørsanger og sivspurv, og
mange småfugler som raster under trekket. Også takrørskogene gir liv til våtmarkene!

Hva betyr «Ramsarområde»?
Bl.a. fordi nettverket av våtmarker er så viktig, har over 150 land
undertegnet en avtale om vern og forvaltning av våtmark, Ramsarkonvensjonen (Ramsar er byen i Iran hvor avtalen ble inngått i 1971).
I Norge er spesielt verdifulle våtmarker utpekt som «Ramsarområder» –
bl.a. Kurefjorden. Dette gir oss en ekstra forpliktelse til å ta vare på dette området
på best mulig måte.

Tasken
naturreservat

Kureskjæret
P

Utdrag av fredningsbestemmelsene

Tasken

(gjelder hele året)
• All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon,
dyreliv og kulturminner
• Motorferdsel på land og vann er forbudt
• All ferdsel er forbudt 1.4. – 15.7. og 15.8. – 30.9. til vanns,
i gruntområder, på holmer og på fastlandet i Rosnesbukta
og Nordre Ovenbukt (skravert gult på kartet)
Unntak:
- Ferdsel til og fra bryggene korteste vei inn og ut av reservatet
		 - Yrkesfiske
• Maks. 5 knop
• Vannsport er forbudt (brettseiling, kiting m.m.)
• Etablering av nye båtplasser er forbudt (gjelder også båter på svai)
Fortøyning mer enn ett døgn er kun tillatt på godkjente båtplasser
• Det er båndtvang 1.4. – 31.10.
• Bruk av skytevåpen er forbudt
• All vegetasjon er fredet, også døde trær og busker
• Alle fysiske inngrep er forbudt
• Camping, teltleirer, idrettsarrangementer
og andre større arrangementer er forbudt
• Bålbrenning er forbudt
• Fiske er tillatt, men bruk av garn og annen redskap som
kan skade fugl, er kun tillatt for mantallsførte yrkesfiskere.
NB: Husk forbud mot motorbåt og perioder med ferdselsforbud
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fugleliv året rundt
Naturreservatet er nok mest kjent for sitt rike fugleliv. Over 250 arter
er registrert. Svaner, gjess, ender, vadefugl, måker, terner, dykkere og
skarv setter sitt preg på området.
Det største mangfoldet finner man under trekket om våren og
høsten. Kurefjorden fungerer da som «bensinstasjon» for fugler som
Rødstilk
passerer Oslofjorden. Fuglene er avhengig av et nettverk av slike
rasteområder for å kunne gjennomføre sine anstrengende reiser.
Om sommeren er det naturlig nok hekkefuglene som dominerer. På Knappholmene
hekker bl.a. ærfugl og flere måkearter. Mange fugler som hekker ute i fjorden, kommer hit
for å finne mat til ungene. De store ansamlingene av knoppsvaner består av fugler som ikke
hekker, og som ligger her mens de skifter vingefjærene (myter). I likhet med ender og gjess
kan svanene ikke fly i denne perioden, og da trenger de rolige områder med mye mat. Det
finner de her!
Om vinteren dominerer hardføre arter som stokkand,
kvinand og laksand. Bare hvis reservatet blir helt islagt,
forlater de siste våtmarksfuglene området.
Alt livet i Kurefjorden tiltrekker seg en annen gruppe
fugler: rovfuglene. Her kan man se både hauker, falker og
våker – og stupdykkende fiskeørn.

en

Knappholmene

Nordre
Ovenbukt

Oven

Forvaltning og oppsyn

Hestholmen
Kokholmsund

Tøfte

Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Østfold, 1502 Moss,
tlf. 69 24 70 00
Oppsyn: Statens Naturoppsyn

Ærfugl
Fylkesmannen i Østfold 2012. Foto 1-2, fra venstre: Cathrine Restad. 3 og 5: Gunnar Bjar. 4: Trond Haugskott. Utforming og tegninger: Trond Haugskott.

