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ØYEREN ENEBAKK NORDRE ØYEREN NATURRESERVAT FUGLER NATUR OG MILJØ

Bekymret over koronapress på våtmarksfugler

Fetsund lenser er en del av Nordre Øyeren naturreservat (NØN). Foto: Venke Astrid Gangstø

Nordre Øyeren naturreservat (NØN) er et viktig naturreservat som har vært under stadig og
økende press.

Av  Venke Astrid Gangstø

Publisert: 29.07.20 03:50 Del

 For abonnenter

Nordre Øyeren naturreservat ble fredet i desember 1975, og arealet er ifølge snl.no på nesten 63 km² i
kommunene Rælingen, store deler av Enebakk samt tidligere Fet kommune.
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I 1985 ble Nordre Øyeren naturreservat Ramsaområde. Det vil si at det står på Ramsar-
konvensjonens liste over verdens viktigste områder for våtmarksfugl.

Reservatet har et rikt plante- og dyreliv med 269 fuglearter, 25 �skearter og om lag 350 karplanter.

Museene i Akershus (MiA) beskriver Nordre Øyeren naturrerservat som Norges Amazonas. Foto: Venke Astrid
Gangstø

Bekymringsmeldinger

Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF) og Norsk Ornitologisk Forening Avd. Oslo og Akershus (NOF OA) har
igjen sendt en bekymret epost til Fylkesmannen i Oslo og Viken der de uttrykker bekymring for økt
ferdsel i naturreservatet, press på naturmiljøet og stress for fuglelivet.

En viktig årsak til at dette presset på naturreservatet er at mer enn 1.000.000 mennesker har
mulighet til å nå reservatet i løpet av en times biltur.

I sin epost står det at «Båtfolk, �skere, turgåere, hundeluftere, syklister og hestefolk bruker stadig oftere
området til rekreasjon».

Mange mennesker bruker naturreservatet og tar ikke hensyn til alle fugleartene og ferdsesrestriksjoner. Foto:
Skjermdump fra SNO/Fylkesmannens infoplakat for Nordre Øyeren naturreservat

Koronaøkning

Ferdselsreglement fra 2013 var en endring i positiv retning, men på grunn av koronapandemien har
ekstra mange brukt naturen, og ferdselsreglementet fra 2013 har blitt brutt.

I sin epost til Fylkesmannen i Oslo og Viken nevner NØF og NOF OA 34 ulike brudd som eksempler. En
person har kjørt drone ved Årnestangen nesten hver dag. Det er spor etter både mennesker og dyr i
mudderet. Mange �skere er observert. I Gullaugvika ble det på én dag i april telt 34 �skere.

«Ble passert av folk med tre løshunder og sa hø�ig ifra til en av dem. Fikk da til svar at «Jeg har
glemt koppelet hjemme, dessuten er det ikke fuglunger så tidlig på Tangen». Flere familier
passerte på vei utover med teltoppakning og soveposer».

«To menn med ølbokser observert midt ute på mudderet i Snekkervika».

«En mann jogget på mudderet».

Dette er noen av eksemplene som ble nevnt i på bekymringsmeldingen som er sendt til Fylkesmannen i
Oslo og Viken.
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