
Et naturområde av  
internasjonal verdi

A natural area of international value

Bliksvær naturreservat har en av 
verdens viktigste våtmarker. Her 
finner du også et stort mangfold  
av planter. 

Bliksvær Nature Reserve has one of the 
world’s most important wetlands. You will 
also find a wide variety of plants in this area. 

Bliksvær har verdifulle kystlyngheier som skjøttes 
med lyngbrenning og sauebeite. I tillegg er 
Bliksvær et viktig trekk- og hekkeområde for 
mange fuglearter som er sårbare for  
forstyrrelser. Det er viktig å ta hensyn til fuglelivet 
både om våren og i hekkeperioden. Ferdsel på land 
er ikke tillatt i deler av naturreservatet i perioden 
15. april til 31. juli. I andre områder er det viktig å 
følge opptråkkede stier for å hindre unødvendig 
forstyrrelse i den sårbare tiden. 

Bliksvær is home to valuable coastal heather moors that are 
maintained through heather burning and sheep  
grazing. In addition, Bliksvær serves as an important  
migration and nesting area for many bird species that are  
particularly vulnerable to disturbances. It is therefore  
important to consider the bird life when visiting here, in both 
the spring and throughout the nesting period. On-land  
traffic is not permitted in certain parts of the nature reserve 
between the 15th April and the 31st July. In the other areas, 

it is vital that you follow the established paths to prevent 
any unnecessary disruption during this vulnerable time. 
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Her er det båndtvang året rundt. 
Telt og kamuflasjeinnretninger er ikke tillatt.

Owners are legally obliged to keep their dogs on a 
leash all year round in this area.
Tents and camouflage equipment are not permitted.
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Sea eagle. 
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Ærfugl. 
Common eider. 
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Ramsarkonvensjonen
The Convention on Wetlands  
of International Importance

Bliksvær naturreservat er et Ramsarområde. 
Ramsarrkonvensjonen er en global avtale for å ta 
vare på våtmarker. 

Bliksvær Nature Reserve is a Ramsar site. The 
Ramsar Convention is an international treaty for 
the conservation and sustainable use of wetlands.


