
Slettnes naturreservat

Slettnes ble fredet ved Regjeringens resolusjon av 7. november
1996. Formålet med fredningen er å bevare et særpreget, lavt-
liggende strand- og heilandskap på ytterkysten, med mange
vann og partier med myr og vierkratt som utgjør hekke- og
rasteplass for et stort antall vade- og andefuglarter.

Landskap og vegetasjon
Slettnes er en av de få kystslettene på Finnmarkskysten som ikke er
bebygd. Den flate kystsletta skiller seg markert ut fra fjellterrenget
ellers på Nordkynhalvøya. Bergarter som sandstein og fyllitt (glimmer-
skifer) dominerer. Ned mot sjøen kommer de vertikalt stilte lagrekkene
fram i dagen, noe som gir et sterkt forrevet terreng i strandsonen.
Velutviklete strandvoller preger landskapet, enkelte kan følges mange
kilometer.

De mange vannene er omgitt av heier og myrer. Vierkratt vokser
stedvis i de rikeste myrdragene og i kløfter og søkk i terrenget der
landskapet er mindre eksponert for vær og vind. Arter som lenger sør
er knyttet til fjellet er dominerende, som fjellsmelle Siléne acaúlis,
rødsildre Saxifraga oppositifólia, reinrose Dryas octopétala, dessuten
starrarter Carex spp., lyngarter Erícaceae, moser og lav. Langs
bekkesidene vokser tette bestander av sibirgressløk Állium sibíricum. I
overgangen myr/vann står et belte av elvesnelle Equisétum fluviátile
og nordlandsstarr Carex aquátilis. Over store deler av området vokser
nyserota Verátrum album. Med sin høyde på opptil en meter skiller
denne arten seg ut fra resten av vegetasjonen på Slettnes.

Fugleliv
Hele 96 fuglearter observeres regelmessig på Slettnes, og 53 av disse
hekker årlig. Området er viktig som rasteområde for trekkfugl og som
hekkeområde for vadere, måsefugler og ender. Vadefuglene utgjør den
viktigste gruppen med 25 observerte arter, 12 hekker fast og i til dels
store tettheter. Dette gjør Slettnes til et av de viktigste områdene for
vadefugl i Norge og Skandinavia. Blant måkefuglene gjør de
aggressive tyvjoene seg bemerket og kolonien er Norges største.

Området gir gode muligheter for å studere svingninger hos og sam-
spillet mellom de ulike fugleartene. Både norske og utenlandske
forskere er på Slettnes hvert år for å registrere fuglelivet, og resulta-
tene herfra er med i internasjonale overvåkningsstudier av vadefugl.

I hekketiden (mai - juli) er egg og unger svært utsatt. Dersom
foreldrene blir skremt av reiret, spesielt på våte og kalde dager,
fryser egg/unger ihjel. Forskning har vist at minst 50% av alle
egg/unger har gått tapt pga ferdselsforstyrrelser! Det oppfordres
derfor til å begrense ferdselen i området i denne tiden til vegen
og den oppmerkede naturstien og kulturstien.

Utdrag av vernebestemmelsene
Du er velkommen til å ferdes i reservatet,
men merk deg følgende:
� Vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter

må ikke innføres.
� Bruk av motorkjøretøy på barmark er forbudt.
� Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre natur-

miljøet, som f eks oppføring av bygninger og anlegg, uttak, opp-
fylling, planering og lagring av masse, henleggelse av avfall mv.

Fylkesmannen i Finnmark er forvaltningsmyndighet for
reservatet. Spørsmål kan rettes til Fylkesmannen i Finnmark,
Miljøvernavdelingen, 9800 VADSØ, tlf 78 95 03 00.

Rules and Regulations
Welcome to Slettnes Nature Reserve.
You are welcome to visit the area,
but please observe the following regulations:
� All plant life is protected.
� The use of motor vehicles is not allowed.
� The area is protected against any activity which may change or

destroy the natural environment.
Please stay on the marked nature path or culture path in the
breeding season (May - July), as research have shown that more
than 50% of all eggs and chicks die because of human
disturbance!

The reserve is managed by the Finnmark County Governor, the
Department of Environmental Affairs, Vadsø (tel. 78 95 03 00).

Reinrose

Tyvjo

Elvesnelle

Rødnebbterne

Dvergsnipe

Svømmesnipe

Molvikneset

KorsetTorvevatnet

Kråkevatnan

Gamvikvatnet

Tverrelv-
vatnet

Grytvatnet

Innerkeilvatnet
Kvannevatnet

DjupkeilaVeslevikneset

Veslevikvatnet

Kjeholmen

Elvevågen

Steinvågaksla

100
200

Flintodden

GAMVIK

Kåven

Holmevatnet

Holmvasshøgda

Danielneset

Varnesodden

Varnesbukta

Bjørkevikneset

Daumannsvika
Hollendervika

Mollvika

Steinvåg

Slettnes fyr

N

Reservatgrense
Reserve outline

Målestokk/scale:

0 m

Natursti
Kultursti
Parkering

1 2 km

Tegnforklaring
Legend

Brushane

Steinvender

Storlom


