Rosenrot.

Rosenrot.

Kvitvarden med Landegode i bakgrunnen.

Berg og heilandskap.

Ramsarkonvensjonen

“International Conference on the Conservation of Wetlands and Waterfowl”
fant sted i byen Ramsar i Iran i 1971. Der ble Ramsar-konvensjonen utarbeidet
av representanter for 18 regjeringer. Landene som undertegner konvensjonen
forplikter seg til å peke ut våtmarks-områder som har internasjonal betydning
for våtmarksfugler og føre dem opp på den internasjonale Ramsarlista.
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For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:
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Steinsvær

Et naturområde av internasjonal verdi

Bliksvær naturreservat omfatter areal på hovedøya, Kjærvær, Terra, Sjurholmen,
Grønnholmen, Skjoldsholmen, Tørrisøya, Einarsholmen, Stangerøya (yt. og
ind.) og Gjesøya med omkringliggende sjøareal.
Bliksvær skiller seg topograﬁsk fra de andre værene i regionen og er variert
og oppdelt, med stort sett bratte bergstrender. I vikene ﬁnner en vekselvis
tangstrand, grus-/steinstrand og skjellsandstrand med strandengsvegetasjon
som er blant de mest varierte i Norge.
Paradoksalt nok ﬁns de mest verdifulle havstrandengene midt inne på
hovedøya. Dette skyldes at tidevannet går ut og gjennom daler og skar. Her
ﬁnnes et stort antall regionalt sjeldne plantearter og spesielle og tildels unike
strandengsutforminger. Blant interessante forekomster kan nevnes blåstarr,
fjellkurle, gulmaure, jordrøyk, vaid, raudtvetann, smånesle og tiggersoleie. I
rikmyr vokser lappmarihand i og ﬂere orkideer. Også på nordøst-delen av
Bliksvær ﬁnnes mange regionalt sjeldne vegetasjonstyper og artsforekomster.
Øya har et meget godt utviklet heilandskap. Plantegeograﬁsk utgjør den
nordgrensa for kystlynghei, slik den opptrer på Helgeland. Rundt Jonvika vokser
tindved. Engforglemmegei, skjoldbærer, knegras og tiggersoleie vokser ned mot
stranda. I strandområdet i nordøst ﬁnner man de interessante artene sumpkarse, dikeforglemmegei, storblåfjør, småhavgras og saltarve. Flere steder på
hovedøya er det store forekomster av den gamle fargeplanten vaid.
Vegetasjonstyper ellers er kreklinghei, lågurtskog og ﬂekker med rikmyr.
Mange av planteartene i Bliksvær vokser her nær nordgrensene sine.
Bliksvær har stor verdi som hekke- og overvintringsområde for sjøfugl.
Dessuten er det her en fast mytelokalitet for grågås. Havørn, storskarv, jordugle
og rødnebbterne hekker innen området.
Både de botaniske og ornitologiske verdiene på Bliksvær er av nasjonal/
internasjonal interesse.

Fjørekoll.

NATURRESERVAT

BLIKSVÆR
Bliksvær naturreservat i Bodø kommune ble opprettet ved
kongelig resolusjon 6. desember 2002. Området med dyrelivsfredning ble opprettet ved kgl.res. 4. desember 1970. Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 43.195 daa hvorav ca. 37.355
daa er sjøareal, dyrelivsfredningsområdet dekker ca. 100.000
daa, hvorav ca. 95.000 daa er sjøareal.
Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det
naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Området har store verdier, både
botaniske: havstrand- og rik kalkbergvegetasjon, og ornitologiske: hekke-,
myte- og overvintringsområde for sjøfugl.
Bliksvær naturreservat ble i august 2002 opptatt som RAMSAR-område.
Det vil si at RAMSAR-konvensjonen har rangert verneområdet som en av
verdens viktigste våtmarker.
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• All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen
er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Sanking av bær
og matsopp i tiden utenom ferdselsforbudsperioden er tillatt.
• Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet
Vaid
mot skade og ødeleggelse.
- Hunder skal holdes i bånd.
- Utøvelse av ﬁske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse
med bruk av landfester, er tillatt i medhold av ﬁskerilovgivningen og
lakse- og innlandsﬁskloven.
- Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade er
tillatt i henhold til viltlovens bestemmelser.
- Jakt på sel er tillatt i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for tiden
fra og med 15. april til og med 31. juli.
- Sanking av kråkeboller er tillatt.
• Tekniske inngrep er ikke tillatt. Forsøpling er forbudt.
• I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot camping,
teltslaging og ferdsel på land i Kjervær, Tørrisøya, Gjesøya, Stangerøya (yt. og
in.), Skjoldsholmen, Einarsholmen, Grønholmen, Sjursholmen og Terra og
ilandstigning fra Vestervågen.
- Dette er ikke til hinder for at rettighetshavere kan foreta nødvendig ferdsel
i forbindelse med næringsutøvelse, høsting av moltebær og tilsyn med
eiendom.
• Bruk av modellbåter, modellﬂy, vannskuter og surfebrett og oppsetting av
kamuﬂasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
• Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy
og lavtﬂyging under 300 m er forbudt.
- Motorferdsel i forbindelse med gravplassen er tillatt.
For området med dyrelivsfredning gjelder følgende bestemmelser:

Einarsholmen
Eggløysa

• Alle fuglearter med unntak som nedenfor nevnt er fredet hele
året mot jakt og fangst og skade og ødeleggelse av enhver art.
• Alle selarter er fredet hele året mot jakt og fangst og skade og
ødeleggelse av enhver art.
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grense naturreservat

Opplysninger om forvaltningen av reservatet kan gis av:

grense dyrelivsfredning

Fylkesmannen i Nordland, Molov. 10, 8002 Bodø. Tlf: 755 31580.
Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø. Tlf: 755 55000.
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Statens naturoppsyn, Bodø. Tlf. 995 29 388.

Foto: Roger Johansen, unntatt nr. to fra venstre (Ragnhild Tryggestad Stoltenberg), i midten (Fylkesmannen i Nordland)
og nr. fem (Mats Nettelbladt). Tegninger: Trond Haugskott
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