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Et enestående naturområde
Rinnleiret, som er bygd opp av sand og grus fra Verdalselva og Rinnelva, 
er et av de største strandengområdene i Norge. Størrelsen, samt den 
varierte og artsrike sump- og strandeng vegetasjonen, gjør Rinnleiret 
enestående i botanisk  
sammenheng i Trøndelag og meget verdifullt også nasjonalt.
 På de indre delene av leiret finner vi også skogsområder. Gjen-
voksingen 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. Eksempler på truede 
og nær truede plantearter i området er liten vasskrans, busttjønnaks og 
krossandemat.
 Strandengområder av denne størrelsen har blitt sjeldne i Norge. 
Rinnleiret er derfor svært verneverdig.

Et meget rikt fugleliv
Rinnleiret har en meget rik og variert fuglefauna. 

Godt over 200 forskjellige fuglearter er gjennom 

årenes løp observert her, noe som er svært mye 

med tanke på beliggenheten såpass langt nord.  

 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, skogsnipe, storspove, småspove  

og enkeltbekkasin. Arktiske vadefugler som tundralo,  

dvergsnipe, tundrasnipe, sandløper, polarsnipe og sotsnipe  

er også regelmessige gjester.

 Hele 16 forskjellige vadefuglarter er funnet hekkende eller er påvist med  

hekkeadferd, noe som er enestående i Norge for et område av denne størrelsen. 

 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.

RinnleiRet natuRReseRvat
Rinnleiret naturreservat i Levanger og Verdal kommuner ble opprettet  
16. desember 2011. Reservatet dekker et totalareal på ca 2,327 km2, hvorav 
ca 1,2 km2 er vannareal. 
 Formålet med naturreservatet er å verne et område med truet og nær 
truet natur og som har særlig betydning for natur mangfold, herunder 
kulturbetinget naturmangfold. Området omfatter et viktig våtmarksområde, 
og har verdifull vegetasjon, et spesielt rikt og interessant fugleliv og annet 
dyreliv. 

Utdrag av verneforskrift
All ferdsel og bruk skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon og dyreliv i natur
reservatet. Du er velkommen til å besøke naturreservatet, men merk deg følgende: 

• Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og 
ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp/lav) eller deler av disse 
fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

• Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade,  
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

• Tekniske inngrep er ikke tillatt. Forsøpling er forbudt.
• Bruk av naturreservatet til camping, teltslagning, idretts arrangementer eller 

andre større arrangementer er forbudt.
• Bruk av utstyr i tilknytning til sport og friluftsliv, herunder 

drake, fallskjerm og lignende, er forbudt.
• Bruk av skytevåpen er forbudt.
• Hunder skal holdes i bånd.
• Bålbrenning er forbudt.
• Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 

luftfartøy. Forbudet gjelder også bruk av modellfly, modellbåt o.l.
• Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt  

ridning forbudt.

Bestemmelsene er ikke til hinder for: 

• Skjellsanking til eget bruk, sanking av bær og matsopp og samling av rak. 
• Motorferdsel på eksisterende vei frem til parkeringsplass  

ved informasjonstavle.

Storspove Numenius arquataFjørekoll Armeria maritimaRinnelvaKrikkand Anas creccaSanglerke Alauda arvensis

Strandrug 
Elymus arenarius

Rødstilk 
Tringa totanus

Sivspurv 
Emberiza schoeniclus

Buskskvett
Saxicola rubetra

I 2002 fikk «Trondheimsfjorden våtmarks system» Ramsar status. 
Denne statusen gis bare til våtmarksområder med helt spesiell 
verneverdi. Trondheimsfjorden er et av landets viktigste hvile- og-
beiteområder for trekkende og over vintrende våtmarksfugl. 
Ramsarområdet omfatter noen av de ornitologisk sett mest 
verdifulle våtmarks områdene i Trondheims fjorden, deriblant 
Rinnleiret. 

Trondheimsfjorden  
våTmarkssysTem

Rinnleiret nature reserve
in the municipalities of Levanger and Verdal was established in 2011. The reserve 
covers an area of   approx. 2 km2, of which approx. 1.2 km2 is water area. The purpose of 
the nature reserve is to protect an area of   threatened and near threatened nature and 
which has particular significance for biodiversity, including culturerelated biodiversity. 
The area includes an important wetland area, and have valuable vegetation, a  
particularly rich and interesting birdlife and other wildlife.  
You are welcome to visit the nature reserve,  but please note the following points:

•	 Plant and animal life is protected.   
• Littering is prohibited. 
• Motor traffic is prohibited, except on the road to the Parking area.
• Camping is prohibited.
•		Dogs must be kept on a leash 
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