
NATURRESERVAT

STØ/NYKSUND og ANDA 

Opplysninger om forvaltningen av reservatene kan gis av:

Fylkesmannen i Nordland, Molov. 10, 8002 Bodø. Tlf: 755 31580.

  Øksnes kommune, Storgt.  27, 8439 Myre. Tlf. 76 18 50 00

Statens naturoppsyn, Bodø. Tlf. 995 29 388.

Stø/Nyksund naturreservat
i Øksnes kommune ble opprettet 6. desember 2002.  Reservatet dekker et 
areal på ca. 4803 daa hvorav ca. 4433 daa er sjøareal. 
 Formålet med fredningen er å ivareta et viktig produksjonsområde for 
sjøfugl og steinkobbe. Størst verdi når det gjelder fugl er knyttet til krykkje- og 
toppskarvkoloniene. 
 Området omfatter de to Lyngøyan, Beinøya og alle de mindre øyene og 
holmene sørover mot Nyksund. Øyene er i hovedsak gressbevokste, men med 
mye fjell i dagen. Vegetasjonen antas for en stor del å være et resultat av 
gjødsling fra hekkeforekomstene av sjøfugl som holder til på disse øyene. 
Terrenget er kupert, med fl ere små stup, både mot sjøen og inne på øyene.
 De største verdiene knyttet til dette området er som hekkelokalitet for 
sjøfugl, og som tilholdssted/kasteplass for steinkobbe. På Lyngøyan er det 
kolonier av krykkje og toppskarv. Foruten disse artene er det gode forekomster 
av stormåker (gråmåke og svartbak).
 Steinkobbebestanden i området er en av de største vi kjenner til i fylket. 
Tilsvarende bestander er kjent bare fra Nordmela på Andøya og fra Røstøyene. 
Ved en opptelling av selbestanden i området i 2005, ble det registrert over 
200 steinkobber.
    
Anda naturreservat
i Øksnes kommune ble opprettet 6. desember 2002. Reservatet dekker et 
areal på ca. 525 daa, hvorav ca. 359 daa er sjøareal. Formålet med fredningen 
er å ivareta et nasjonalt verneverdi fuglefjell (lunde, alke og krykkje). Dessuten 
vil man her ta vare på betydelige hekkeområder for toppskarv og gråmåke. 
I fl ere hekkekolonier for alkefugl er det de senere år registrert hekkesvikt for 
fl ere arter. Dette gjør det svært viktig å gi disse fuglene mest mulig bekyttelse 
og ro i hekketida. 
 Anda ligger ca 5 km nord for nordspissen av Langøya. Terrenget stiger noe 
bratt opp fra sjøen. Dette sammen med en eksponert beliggenhet medfører at 
det ofte kan være vanskelig å gå i land på øya fra båt. 
 De øvre delene av øya er gressbevokst. Dette antas å være et resultat av 
gjødsling fra de store hekkebestandene av sjøfugl.
 Anda fyr ligger på toppen av øya. Fyret er ikke lenger bemannet. 
 Den største verdien knyttet til Anda er som hekkeområde for sjøfugl. Øya 
har en av de største lundekoloniene i fylket. Denne ble i 2006 anslått /talt opp 
til 20 000 par. Foruten lunde hekker rundt 1000 par krykkje samt alke, topp-
skarv, gråmåke, svartbak og teist i anseelige mengder. 
 Ved en opptelling av selbestanden i området i 2005, ble det registrert over 
130 steinkobber.
  
 

Utdrag av verneforskrift

For reservatene 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 på Anda naturreservat.

• Tekniske inngrep og forsøpling er ikke tillatt. 

• Bruk av modellbåter, modellfl y, vannskuter og surfebrett og 
oppsetting av kamufl asjeinnretninger for fotografering er forbudt. 

• Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og 
lavtfl yging under 300 m er forbudt. 

Bestemmelsene er ikke til hinder for:

• Utøvelse av fi ske, herunder oppankring, i medhold av 
fi skerilovgivningen og lakse- og innlandsfi skloven. 

• 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 hjortevilt 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. 

• Sanking av kråkeboller. 

Se nærmere info på: http://www.miljostatus.no/nordland/

Lunde. Foto: Torgeir Sørensen. 
Midten: På Anda har lundefuglen har gravd reirganger som 
gjennomhuller nesten hele øya. Foto: Gunnar Rofstad 

Hvileskjær for steinkobbe på Stø med Nyksundfjellene i bakgrunnen. 
Foto: Roger Johansen. 

Teist. Foto: Roger Johansen Toppskarv. Foto: Torgeir Sørensen. Steinkobbe. Foto: Torgeir Sørensen. 


