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Risøysundet
naturreservat

82

Risøyhamn

Andenes

Et viktig våtmarksområde  
på Andøya

An important wetland area 
on Andøya

Kartinformasjon
Map info

Risøysundet naturreservat er et 
svært viktig våtmarkssystem med 
stor betydning for fuglelivet under 
trekk og hekking.

The Risøysundet Nature Reserve is a particularly 
significant wetland system with great importance 
to the bird life’s migration and nesting periods.

Våtmark er naturtyper hvor vann og fuktige 
områder utgjør en betydelig del av landskapets 
karakter. Her i Risøysundet er det store fjære- 
og gruntvannsområder som spiller en viktig rolle 
for fugletrekket om våren og høsten, og mange 
fugler hekker også her.  På grunn av de sårbare 
områdene må ferdsel i området skje varsomt og 
hensynsfullt under fugletrekket og i hekketiden, 
og hunder skal holdes i bånd hele året. 

Wetlands are natural systems where wet environments and 
areas of water form a significant part of the landscape’s 
nature. There are large areas of low and shallow water in 
Risøysundet that all play an important role for the bird 
migration throughout the spring and autumn, with many 
birds also nesting here. Due to these vulnerable areas,  
traffic in the area must be careful and considerate through-
out the bird migration period, as well as the nesting 
season, and dogs must be kept on a leash all year round. 

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.

Hettemåke. 
Common black-headed gull. 
Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no

Gravand.
Common shelduck.
Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no

Grågås.
Graylag goose.
Foto: Aleksander L. Pedersen

Sommerstier
Summer trails

Informasjon
Information

Ramsarkonvensjonen
The Convention on Wetlands  
of International Importance

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

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

Statens naturoppsyn Norwegian Nature Inspectorate Send SMS: + 47 950 01 881


