
VERNEBESTEMMELSER
Ved kongelig resolusjon er det fastsatt følgende
verneregler  for naturreservatet (forkortet utdrag):

• All vegetasjon i vann og på land er fredet mot
enhver form for skade og ødeleggelse.

• Alt vilt (her også inkludert sjøpattedyr), herunder
deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

• Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

• Slipp av hund er forbudt.

• Tekniske inngrep i naturmiljøet er forbudt.

• Motorisert ferdsel til vanns eller til lands er forbudt.
Forbudet gjelder også modellfly og modellbåter.

• Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasje-
innretninger for fotografering er forbudt.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er forvaltnings-
myndighet for reservatet og kan gi nærmere
opplysninger.

Henvendelser angående Rinnleiret
naturreservat kan rettes til:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Miljøvernavdelingen

Statens Hus
7700 Steinkjer

Telefon 74 16 80 00

FLEST FUGLEARTER I TRØNDELAG
Rinnleiret har en meget rik og variert fuglefauna. Mer
enn 210 forskjellige fuglearter er gjennom årenes løp
observert her, flere av dem sjeldne. Rinnleiret er faktisk
den enkeltlokaliteten i Trøndelag som har flest registrerte
fuglearter.

Rinnleirets største verdi er som rasteplass under trekket
for ender og vadefugler. Blant de vanligste er stokkand,
krikkand, brunnakke, tjeld, vipe, sandlo, myrsnipe,
temmincksnipe, gluttsnipe, rødstilk, brushane, skog-
snipe, storspove, småspove og enkeltbekkasin. Arktiske
vadefugler som tundralo, dvergsnipe, tundrasnipe,
sandløper, polarsnipe og sotsnipe er også regelmessige
gjester om høsten.

Som hekkeområde er Rinnleirets verdi betydelig. Hele
16 forskjellige vadefuglarter er funnet hekkende eller
er påvist med hekkeadferd, men pga. gjenvoksingen av
skog har hekkebestanden av vadere gått tilbake de
seinere åra.

Også om vinteren har Rinnleiret en viktig funksjon for
vannfugler. Stokkand og ærfugl er de mest tallrike
fugleartene på denne tida, men også tjeld overvinter fast
i stort antall, noe som er meget sjeldent i Norge.

Forside: Vipe i spillflukt. Akvarell av Trond Haugskott.
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Overvintringsbestanden av tjeld på Rinnleiret er den største
i landet. Akvarell av Trond Haugskott.



RINNLEIRET NATURRESERVAT – ET
ENESTÅENDE NATUROMRÅDE
Rinnleiret ble varig vernet den 24. november 1995.
Reservatet dekker et areal på ca. 2 km², hvorav ca. 1,2 km²
er vannareal. Formålet med vernet er å sikre et av de største
og flotteste strandengområdene i Norge med et meget rikt
dyre- og planteliv.

Rinnleiret er også et av de fineste strandområder i fylket,
noe som gjør at området er mye brukt til bl.a. bading og
soling i sommerhalvåret.

Rinnleiret er bygd opp av sand og grus fra Verdalselva og
Rinnelva. Størrelsen, samt den varierte og artsrike sump-
og strandengvegetasjonen, gjør Rinnleiret enestående i
botanisk sammenheng i Trøndelag og meget verdifullt også
nasjonalt.

På de indre delene av leiret finner vi også skogsområder.
Gjenvoksingen av skog, spesielt av gråor (older), har vært
spesiell rask de siste tiåra. En annen planteart som har
ekspandert kraftig de siste åra er tindved. På de ytterste
sanddynene er strandrug et karakteristisk innlag, mens
fjørekoll er godt synlige på selve strandenga.

Strandengområder av denne størrelsen har blitt sjeldne i
Norge. Rinnleiret er derfor svært verneverdig.
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naturreservat  Du er velkommen,

men vis hensyn!

Fjørekollen danner store bestander på Rinnleiret. Akvarell av Trond Haugskott.


