
 

 

 

 

 

 
FORVALTNINGSPLAN 

 
for 

 

Bliksvær naturreservat 

 

Bodø kommune, Nordland 

 
 

 
 

 
 

Rapport 2011 - 5



Forvaltningsplan for Bliksvær naturreservat 2011 - 2016 

  

 

2 
Fylkesmannen i Nordland ï Rapport 2011 - 5 

Fylkesmannen i Nordland 

Moloveien 10 

8002 Bodø 

 

Rapport 
 

Nr. 2011 - 5 

 

Tittel:  

Forvaltningsplan for Bliksvær naturreservat. Bodø kommune, Nordland 

Utgiver:  

Fylkesmannen i Nordland 

Antall sider:   
61 s inkludert vedlegg 1 ï 6 

32 s vedlegg 7 - 9 (egen del) 

ISBN: 

 978-82-92558-44-7 

Dato:  
14.07.11 

Forsidefoto:    
Rosenrot ï Hilde Ely - Aastrup 

Utarbeidet av: Carina Ulsund  E-post: cul@fmno.no og Hilde Ely - Aastrup 

Emneord: 

Forvaltningsplan 

Bliksvær naturreservat 

Bodø kommune 

RAMSAR  

Sammendrag: 

Bliksvær naturreservat ble fredet i 2002. Verneområdet omfatter hovedøya 

Bliksvær, Kjærvær, Terra, Sjursholmen, Grønnholmen, Skjoldsholmen, Tørrisøya 

og Einarsholmen med omkringliggende sjøareal. 

 

Midt på Bliksvær ligger en variert strandlokalitet med flere regionalt sjeldne og 

tildels unike utforminger. Lokaliteten har et meget stort artsutvalg, som er 

representativt for strandeng, tangstrand og dels for sandstrand. Av interessante 

forekomster kan blåstarr, fjellkurle, gulmaure, jordrøyk, vaid, raudtvetann, smånesle 

og tiggersoleie nevnes. I våtmarksområder vokser lappmarihand. På bergkollene er 

kystlynghei den dominerende naturtypen. Lyngheiområdene er velutviklet, og vi 

finner her nordgrensa for lynghei slik den opptrer på Helgeland.  

 

Bliksvær er et viktig hekkeområde for mange fugler. De vanligste artene er havørn, 

gråmåke, svartbak, toppskarv, storskarv, tjeld, teist og ærfugl. Den nordlige 

sildemåken hekker også enkelte år. Det er også en stor bestand av vånd på øya som 

gir grunnlag for stabil mattilgang for rovfugl som fjellvåk. 

 

De største brukerinteressene i reservatet er stort sett knyttet til friluftsliv og 

molteplukking. I forhold til skjøtsel er det blant annet ønskelig å opprette beite på 

hovedøya og fjerne søppel regelmessig. 
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1 Innledning 

 
Forskrift om fredning av Bliksvær naturreservat i Bodø kommune ble fastsatt ved kongelig 

resolusjon 4. desember 1970, og endret 6. desember 2002. En god del av hovedøya og mange 

av de mindre øyene ble ved endringen naturreservat som dekker et totalareal på ca. 43.195 

dekar hvorav ca. 37.355 dekar er sjøareal. Det øvrige vernete området har fortsatt 

dyrelivsfredning og dekker ca. 100.000 dekar, hvorav ca. 95.000 dekar er sjøareal (figur 1).  

 

Formålet med opprettelsen av naturreservatet er å ivareta et verdifullt kystområde, med det 

naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Området har både store botaniske (havstrand- og rik 

kalkbergvegetasjon) og ornitologiske (hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl) 

verdier. Verneforskriften for Bliksvær naturreservat finnes som vedlegg 1. 

 

 
 

Figur 1:  Kart som viser grensene for Bliksvær naturreservat av des. 2002 (hel linje) og grensen for 

dyrelivsfredning (stiplet linje). 

 

Hovedøyen til Bliksvær (figur 2) med nærliggende øyer, er i tillegg valgt ut som ett av 

områdene i nasjonal plan for verdifulle kulturlandskap i Norge (1994). Dessuten er Bliksvær 

naturreservat foreslått som en av kandidatene blant de mest aktuelle for innmelding i Emerald 

Network (DN rapport 2007a).  

 
EMERALD NETWORK er et utvalg av biologisk viktige områder som skal sikre 

overlevelsen av truede arter og naturtyper i et europeisk perspektiv i Europa. Nettverket er 

en forpliktelse Norge har under Bernkonvensjonen om vern av ville europeiske planter og 

dyr og deres naturlige leveområder. Emerald network har utarbeidet lister over utvalgte 

arter som i et europeisk perspektiv trenger beskyttelse. 
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Figur 2: Kart som viser grensene for Bliksvær naturreservat på hovedøya. 

 

Bliksvær naturreservat ble i august 2002 opptatt som RAMSAR-område. Den internasjonale 

Ramsar-konvensjonen forplikter medlemslandene til vern av utvalgte våtmarker. Det at 

Bliksvær ble utvalgt betyr at verneområdet er rangert som en av verdens viktigste våtmarker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 01. januar 2011 er omtrent 17 % av Nordlands fastlandsareal vernet etter naturvernloven og 

naturmangfoldloven. Av landarealet er 1,3 % vernet som naturreservat som er den strengeste 

form for vern et område hjemlet i naturvernloven kan ha. Den nye naturmangfoldloven trådde 

i kraft 1. juli 2009 og erstatter den gamle naturvernloven. Etter denne datoen skal Bliksvær 

naturreservat forvaltes etter den nye loven, men i praksis videreføres områdevernet omtrent 

som før.  

 

I henhold til Riksrevisjonens rapport (Riksrevisjonen 2005-2006) er verneverdiene i 31 % av 

vernede områder i Norge truet. Blant de områdene som er rapportert truet er det flest 

havstrand/kystområder. Gjengroing blir oppgitt å være en dominerende trusselfaktor. 

Direktoratet for naturforvaltning har pålagt Fylkesmannen å prioritere utarbeiding av 

forvaltningsplaner for områder der verneverdiene er truet. 

 

RAMSAR-konvensjonen trådte i kraft 21. desember 1975 med formål å beskytte våtmarksområder 

generelt og særlig som leveområde for vannfugler. Etter hvert har den fått en betydelig utvidet 

målsetting og omfatter i dag ivaretakelse av våtmarker både som leveområde for flora og 

fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker. Konvensjonens definisjon av 

òv¬tmarksomr¬deò er vid, og omfatter bl.a. myr og ferskvann, samt brakkvann og marine områder 

ned til 6 meters dybde ved fjære sjø. Også grunne sjøområder på noe større dyp kan anses som 

våtmark der disse henger sammen med større, sammenhengende grunnvannsarealer/ fjæreområder. 

Ramsarområdene skal forvaltes slik at deres økologiske funksjoner opprettholdes.  
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En forvaltningsplan er et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet. 

Hensikten med en forvaltningsplan er at den skal sikre en forutsigbar og enhetlig forvaltning 

av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, skjøtsel, informasjon og 

tilrettelegging. Forvaltningsplanen er ikke juridisk bindende, men gir retningslinjer for 

forvaltningen av området. 

 

Forvaltningsplanen for Bliksvær er delt i to hoveddeler. Den første delen omhandler en 

beskrivelse av naturforholdene, trusselfaktorer, brukerinteresser og forvaltningsmål. Den 

andre delen omhandler forvaltningsmessige oppgaver og tiltak. Tiltakene som er foreslått er 

det gjort kostnadsoverslag for og det er satt opp hvem som er ansvarlig for de ulike tiltakene.  

 

Sametinget har meldt at de ikke ser behov for at det etableres arbeidsutvalg for arbeidet med 

forvaltningsplan for Bliksvær. Sametinget har heller ikke sett behov for å konsultere med 

Fylkesmannen i Nordland angående prosessen. Det har ikke fremkommet samiske interesser 

under arbeidet med forvaltningsplanen. 

 

En referansegruppe bestående av grunneiere fra Bliksvær Velforening og Bliksvær Lokallag 

samt representanter fra kommunen og Forum for natur og friluftsliv i Nordland har bidratt i 

utarbeidelsen av forvaltningsplanen. 

 

2 Bliksvær naturreservat 

2.1 Områdebeskrivelse 

Bliksvær ligger ca 15 km vest for Bodø og omfatter den store hovedøya der bebyggelsen er, to 

middels store øyer, Gjesøya og Indre Stangerøya, som henger sammen med hovedøya ved 

fjære sjø, samt en rekke mindre øyer i sør og vest (figur 1). Det vernede området omfatter to 

adskilte deler av hovedøya Bliksvær, samt øyene Kjærvær, Terra, Sjursholmen, 

Grønnholmen, Skjoldsholmen, Tørrisøya og Einarsholmen med omkringliggende sjøareal. 

Berggrunnen er i hovedsak granitt, men lengst mot nord kommer det inn et belte med 

kalkspatmarmor. Det er også en del marine avsetninger med skjellsand.  

 

Hovedøya Bliksvær skiller seg topografisk fra de øvrige værene i området. Landskapet 

domineres av bergkoller med lynghei, og store deler av øya er dermed skjermet for vær og 

vind. Innimellom bergkollene er det myrområder og små tjern. Bratte strandberg dominerer, 

men det er også flere tangstrender, skjellsandområder, strandenger og grus-/steinstrender. 

Midt på øya skjærer flere våger seg inn mellom bergkollene, og danner et stort pølområde 

med dreneringskanaler (figur 3). Dette området har brakkvannsvegetasjon, som går over i 

salteng i vikene. De viktigste vågene er Nonskardvågen fra øst, vågen inn fra Hjelmøysundet i 

sør, og Vestervågen og Breiosen i vest. 

 

Området ligger i sterkt oseanisk seksjon (O3) og har milde vintre og relativt lave 

sommertemperaturer (Moen 1998). Gjennomsnittlig årstemperatur er på 4,8 ºC (Helligvær). 

Snittnedbøren er rundt 1109 mm pr. år (Vågønes) (jf. Meteorologisk institutts klimadata 

2011). 

 

Det er registrert et automatisk fredet kulturminne innenfor reservatet, en boplass på Gjesøya 

med ca.10 tufter fra vikingtid eller middelalder.  
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                                                                                                            Foto: Hilde Ely-Aastrup 
Figur 3: Pølområdet med avblomstret vaid, einer og mjødurt.  

                                                                                         

2.2 Brukshistorie 

Informasjonen i dette kapittelet er i hovedsak hentet fra følgende kilder: 

V Berg & Urheim 2001, Forvaltningsplan for kulturlandskap på Bliksvær 

V Hans-Henrik Nordhus, kulturminnekonsulent Bodø kommune 

 

Bliksvær naturreservat ligger i utmarka som en del av det gamle kulturlandskapet på 

Bliksvær. Navnet Bliksvær (Briksvær) er mest sannsynlig et landskapsnavn der grunnordet 

kan være òinnelukket dalò, noe som passer for en del av øya. Bliksvær nevnes allerede av 

Snorre Sturlason og det er sannsynlig at Olav Tryggvason var innom på 900-tallet da han i 

følge Snorre seilte inn Saltenfjorden p¬ sin kristningsferd med langskipet òOrmen Langeò, og 

nedkjempet hedningen og hßvdingen òRaud den Rameò. Etter sigende skal det på Bliksvær 

finnes en alterring av stein som ble brukt av Olav Tryggvason og hans menn. Det finnes flere 

jernaldergraver på øya. Disse har gjerne nedsunkne steinhull på toppen.  

 

Den dominerende næringsveien opp gjennom årene var en kombinasjon av fiske og jordbruk. 

Jordbruket var først og fremst et allsidig selvforsyningsjordbruk. Dyrene beitet på øyene og i 

utmarka om sommeren, samt etterbeitet på innmarka etter slåtten på høsten. Utmarksslått var 

vanlig i begynnelsen av forrige århundre og foregikk på flere av øyene. Der hvor jorda egnet 

seg var det utstrakt åkerbruk.  

 

Tradisjonelt ble næring hentet fra utmarka til innmarka og gården, for eksempel gjennom 

utmarksslåtter og gjødsling med tang og tare fra tangvollene langs havstrandengene. 

Menneskers bruk av innmark og utmark i Bliksvær gjennom mange århundrer har formet et 

åpent landskap og påvirket artssammensetningen i de forskjellige vegetasjonstypene.  

 

Mye av utmarka i Bliksvær består av et utpreget heilandskap. Lyngheiene langs kysten var 

tidligere skogbevokste, det kan trestubber i myrene vitne om. Kystlyngheiene ble som oftest 

skapt ved sviing og beiting, noe som bidro til at dyr kunne gå ute hele året. Man sparte en del 

arbeid og tid i forhold til den tidkrevende fôrsankingen som var vanskelig å kombinere med 

fiske. Om lyngsviing har vært brukt som metode også på Bliksvær er ennå ikke dokumentert. 
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Også fuglelivet har vært påvirket av folks levevis her ute. Røkting av ærfuglen med høsting 

av egg og dun var en viktig del av levemåten også her. Enkelte andre arter av sjøfugl var et 

viktig tilskudd til kosten for dem som levde langs kysten, og eggsanking er det lange 

tradisjoner for på Bliksvær. 

 

Det ble drevet aktivt jordbruk i Bliksvær fram til midten av 1970-tallet. Egen landhandel og 

fiskemottak ble drevet fram til 1980-tallet. Det var eget postkontor på Bliksvær fram til 1. 

januar 1997. De siste tiårene har dermed forholdene endret seg mye og i utmarka som 

tidligere var et åpent landskap, har det foregått en økende gjengroing.  

2.3 Naturfaglige verdier 

Informasjonen i dette kapittelet er i hovedsak hentet fra følgende kilder: 

V Bidrag til karplantefloraen på Nordlandskysten (Alm m.fl. 1987) 

V Botaniske verdier på havstrender i Nordland (Elven m.fl. 1988) 

V Vegetasjonstyper i Norge (Fremstad 1997) 

V Forvaltningsplan for kulturlandskap på Bliksvær (Berg og Urheim 2001) 

V Vegetasjonskartlegging av Bliksvær naturreservat (Bär m.fl. 2008) 

V Kartlegging av sjøfugl i Bliksvær naturreservat (Munkejord 2008) 

V Oppfølging av verneområder ï utprøving av overvåkningsmetodikk (Carlsen m.fl. 

2011) 

På Bliksvær er det stor variasjon i strandtyper, stort artsmangfold og forekomst av flere 

sjeldne arter.  Det er stor variasjon i naturtypene fra den eksponerte ytterkyst til de midtre 

delene av øya som er skjermet.  

 

Vegetasjonen på Bliksvær er i stor grad kulturbetinget. Bosettingen på øya gjennom flere 

hundre år har satt sitt preg på landskapet. Det er nå over tretti år siden det ble drevet 

tradisjonelt landbruk på Bliksvær, og lyngheiene og strandengene er i dag truet av gjengroing. 

Gjengroingsprosessen startet lenge før vernetidspunktet i 2002.  

 

Bliksvær har tradisjonelt vært et viktig hekkeområde for mange fuglearter. De vanligste artene 

er gråmåke, svartbak, toppskarv, storskarv, tjeld, teist og ærfugl. Den nordlige sildemåken 

hekker også enkelte år. Det er en stor bestand av vånd (jordrotter) på øya som gir grunnlag for 

stabil mattilgang for jordugle og rovfugl som fjellvåk. 

2.3.1 Vegetasjon  

Midt på Bliksvær, sør for bebyggelsen, ligger en variert strandlokalitet med bl.a. etablert 

dynevegetasjon, strandenger og brakt sump- og våtmarksområde med flere regionalt sjeldne 

og tildels unike vegetasjonsutforminger. Man finner dem i vågene innimellom bergkollene. 

Inn mot midten står de i forbindelse med et stort, sentralt poll- og pølområde med 

dreneringskanaler. Dette området har brakkvannvegetasjon, som går over i salteng i vikene. 

Ved springflo kommer sjøvann inn i dreneringskanalen og tilfører området næringssalter som 

gir lokaliteten dets særpreg.  

 

Lokaliteten har et meget stort artsutvalg som er representativt for strandeng, tangstrand og 

dels for sandstrand. Av interessante arter kan nevnes blåstarr, fjellkurle, gulmaure, jordrøyk, 

vaid (nær nordgrensa som naturalisert strandplante), raudtvetann, smånesle og tiggersoleie. I 

våtmarksområder vokser lappmarihånd.  

 

Lyngheiområdene ble av Elven m.fl. (1988) betegnet som velutviklet.  
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Nordøst på Bliksvær (figur 2) ligger et svært variert strandområde med stort mangfold av 

ulike strandsamfunn og arter. Arts- og samfunnsdiversiteten, samt det store arealet, gjør 

variasjonsmønsteret og soneringene uvanlig komplekse. Her finnes et stort antall sjeldne 

vegetasjonstyper og spesielle utforminger. Dette er et meget artsrikt område, som er 

representativt både for strandeng og tangstrand. Av interessante arter kan nevnes 

engforglemmegei, tiggersoleie, sumpkarse, dikeforglemmegei, storblåfjør, vaid, småhavgress 

og saltarve. Stranda grenser opp mot kreklinghei, lågurtskog og flekker med fattigmyr. 

 

Often m.fl. (1994) (vedlegg 3a) samlet ei liste over 262 registrerte arter (minus 6 arter som 

mennesker har innført) av karplanter i Bliksvær (der noen arter kan være funnet utenfor 

reservatet). Med arter registrert av Bär m.fl. (2008) (vedlegg 3b) kommer antall karplanter 

opp i 270. I tillegg ble kildegras funnet av Elven i 1986 og flueblom av Salten Naturlag i 1995 

(Artskart).  

 

Det er funnet 6 plantearter i Bliksvær som står på Norsk Rødliste (Kålås m.fl. 2010) (tabell 1). 

Fjellnøkleblom står dessuten på listen blant 32 dekkfrøete planter i Norge som inngår i 

Emerald Network. 

 
Tabell 1. Plantearter med rødlistestatus. Norsk rødliste 2010  
 

Artsnavn Status 

Flueblom  

Kildegras  

Smånesle 

Fjellnøkleblom 

Nebbstarr 

Smånesle 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

VU 

 

Av naturtyper på Bliksvær som er på listen til Emerald Network* kan nevnes strandeng og 

strandsump, sanddyner, sand- og grusstrand, poller, kystmyr og kystlynghei. 

 
*Gjennomgangen av naturtypelisten i Emerald Network identifiserer 45 naturtyper der Norge har et særlig ansvar å bidra. Naturtypene er 

fordelt på kystnære og halofyttiske samfunn (16), brakkvann og ferskvann (6), busk- og gressmarker (5), skoger (7), myrer (10) og klipper og 
rasmarker (1). 

2.3.2 Fugle- og dyreliv 

Bliksvær ble opprinnelig vernet som naturreservat hovedsaklig på grunn av hekking av 

havørn, samt større mengder hekkende skarv og annen sjøfugl. Den jevnt store bestanden av 

vånd har ført til at rovfugler har opptrådt i relativt høy tetthet på hovedøya hele året. Områdets 

betydning for sjøfugl ble spesielt vektlagt da Bliksvær fikk status som RAMSAR-område. Det 

har opp gjennom årene vært gjort en del observasjoner/registreringer av fugl på Bliksvær. 

Observasjonene er gjort på forskjellige deler av Bliksvær til forskjellig tid på året, og fokus på 

typer fugl har vært noe forskjellig.  

 

H. Misund har gjort flere fugleregistreringer på Bliksvær siden 70 ï tallet. I rapporten fra 

1991 omtalte han en rekke fuglearter og beskrev dem som vanlige eller fåtallige hekkefugler 

(vedlegg 2a). M. Eggen registrerte arter på hovedøya i løpet av noen år og listet opp 118 

fuglearter med omtale av forekomst for hver art (1998) (vedlegg 2b). Av disse var minst 50 

arter påvist å hekke på Bliksvær. Fokuset i registreringene som ble gjort i 2008 var på sjøfugl 

midt i hekkesesongen, men observasjoner av enkelte andre arter ble også notert. 
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Kartleggingen ble gjort i hele Bliksvær naturreservat inkludert Kjærvær, Terra og andre 

mindre øyer og holmer.  Individene ble tallfestet for hver art (vedlegg 2c). Kråke, ravn og oter 

ble tatt med i registreringene fordi de spiller en økologisk rolle i skjærgården. Det ble også 

gjort observasjoner av havert og steinkobbe. Lundefugl ble observert i flokker, men disse ble 

ikke talt opp siden de ikke hekker her og bare er på næringssøk. Det er satt opp ei liste over 

arter som ble registrert i 2008 med status for arter som står i Norsk rødliste fra 2010 (tabell 2).  

 
Tabell 2. Fuglearter registrert 2008. NT: nær truet, VU: sårbar, CR: kritisk truet, EN: utrydningstruet jf. Norsk 

rødliste 2010. 
 

Art  Status Merknader  
Grågås  Hekker. Bra bestand.  

Havørn  Noen par hekker, i antall omtrent som før  

Gråmåke  Betydelig større koloni tidligere  

Rødnebbterne 

Makrellterne VU 

Stor, samlet koloni* av rødnebbterne og makrellterne med mange 

hekkende par i 2008. Hekking varierer mellom år. 

Rødstilk  Et par med unger observert samt enkeltindivider  

Steinvender  Flere par sett på Kjærvær, Terra og hovedøya  

Svartbak  En del i antall men få som hekker  

Teist VU Fortsatt en bra stor koloni, 100 ï 150 individer sett  

Tjeld  Ganske vanlig hekkefugl  

Tyvjo NT Noe tilbakegang som hekkeart (11 individer observert)  

Ærfugl  Store flokker sett på havet, særlig ved Terra. Noe hekking  

Fiskemåke NT Ikke særlig stor koloni men hekker fortsatt  

Storskarv  Koloni med 56 aktive reir på Kjærvær  

Kråke  Vanlig  

Siland 

Krikkand  

Noe hekking påvist. Før nevnt som vanlig hekkefugl  

Første registrering fra 2008 med 6 individer 

Toppskarv 

Lomvi CR 

Noen titalls individer sett. Ca. 28 aktive reir påvist  

Kun observert på trekk eller streif både før og nå 

Sandlo  Noen få observert både på Terra, Kjærvær og Bliksvær  

Storspove NT Fåtallig som før, ett eller to hekkende par 

Krykkje EN Før vanlig hele året. Ett individ sett i 2008 

Småspove  Ett individ observert. Tidligere ble få hekkende par påvist  

Nordlig sildemåke  Få individer observert. Mulig ett hekkende par  

Ravn  2 - 3 hekkende par  

Steinskvett  Vanlig hekkefugl både før og nå (registrert på 16 lokaliteter i 2008) 

Bergirisk NT Hekket relativt tallrikt på 90-tallet. Observert på 2 lokaliteter i 2008 
*Det er vanskelig å skille rødnebbterne og makrellterne når de opptrer samlet i en koloni. Det er mulig å skille dem på art, og 

dette er satt opp som tiltak i kapittel 5.2. 

 

I tillegg hekker jordugle årlig på Bliksvær med ett eller to par. Havørn, makrellterne, 

rødnebbterne (figur 4) og jordugle står på Emerald network sin liste over utvalgte fuglearter 

som i et europeisk perspektiv trenger beskyttelse. 

 

Tidligere er arten blåstrupe observert med flere hekkende par. Artene heilo, storlom, smålom, 

gulnebblom, havsvale, sangsvane, kongeørn, dvergfalk, jaktfalk, vandrefalk, myrhauk, 

brushane, svømmesnipe, svartspett, perleugle, hubro, haukugle og spurveugle er enten sett på 

trekk eller på streif i Bliksvær ifølge tidligere registreringer (vedlegg 2a og b). De står alle på 

Emerald Network sin liste.  

 

Av pattedyr står selarten steinkobbe i kategorien sårbar (VU) på rødlista. Også oter står på 

den norske rødlista som en truet art (VU). Oter står dessuten på internasjonal rødliste og 

Norge har et spesielt ansvar for arten, siden landet sannsynligvis har over 50 % av den 

europeiske bestanden (ansvarsart). Nordland fylke, med sin lange kystlinje, har anslagsvis 25 

% av den europeiske bestanden. På Bliksvær virker oteren å ha en livskraftig bestand 
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(Munkejord 2008) og selv om hovednæringen er oppgitt å være fisk er det på Bliksvær 

observert at den tar både grågås og gråmåke som byttedyr. Oterens habitat er blant annet 

oppgitt å være blokker/ur, kystlynghei, vannkant, stillestående vann, våtmark/sump, 

strandeng, strandsump og strandberg. Dette er alle landskapselementer som den finner på 

Bliksvær.  

 
                                                                                           Foto: Gunnar Rofstad 
Figur 4: Rødnebbterne står på Emerald network sin liste.  

 

Både havert, steinkobbe og oter og står på Emerald Network sin liste over truete pattedyr som 

trenger beskyttelse.  

 

Gjengroing gir sannsynligvis gode forhold for vånd ved at den kan skjule seg for rovfugler i 

tett vegetasjon. En annen årsak til stor våndbestand på Bliksvær er antatt å være at mink hittil 

har vært fraværende.  

 

3 Bevaringsmål og skjøtsel 
Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede 

plante- og dyreliv. Området har både store botaniske og ornitologiske verdier. I dette kapitlet 

blir naturkvalitetene innenfor verneområdet beskrevet, 

og for hver naturkvalitet er det definert bevaringsmål.  

For å definere naturkvaliteter og bevaringsmål kreves  

kunnskap om naturtilstanden i området og utviklings- 

tendenser. Til å definere bevaringsmål for vegetasjon  

og fugl i Bliksvær naturreservat har vi hovedsaklig  

brukt kartleggingen fra 2008 som utgangspunkt. Vi har 

bra kunnskap om naturtilstand i dag men foreløpig 

mangler vi konkret kunnskap om utviklingstendenser, 

både for fugl og planter. 

 

Bevaringsmålene er satt ut fra maler som Direktoratet  

for naturforvaltning har utarbeidet. Det er utarbeidet  

maler for ulike naturkvaliteter, både på naturtype- og  

Naturkvalitet  defineres som 

naturtyper, arter, geologi og landskap 

som skal bevares i et verneområde.  

 

Bevaringsmål er den tilstanden en 

ønsker at en naturkvalitet i et 

verneområde skal ha. Bevaringsmål 

skal være målbare og kan eksempelvis 

presiseres gjennom mål for areal, 

nødvendige strukturer/prosesser, eller 

forekomst av bestemte arter.  

 

Tilstandsvariabel er en indikator som 

brukes til å vurdere tilstanden til en 

naturkvalitet. 
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landskapsnivå. I hver mal er det definert bevaringsmål for ulike tilstandsvariabler som har 

betydning for tilstanden for den gitte naturkvaliteten. Hvilke tilstandsvariabler det er aktuelt å 

sette bevaringsmål for vil variere mellom de ulike naturtypene. For hver tilstandsvariabel er 

det i tillegg ført opp metode for overvåkning, vurdering av tilstandsklasse og aktuelle tiltak. I 

tillegg til dette vil det for hver av de aktuelle naturkvalitetene settes et overordnet mål. I 

kapittel 3.1 og 3.2 er det gitt en beskrivelse av utvalgte naturkvalitetene i Bliksvær sammen 

med overordnete bevaringsmål. Bevaringsmålene kan bli endret etter hvert som vi får mer 

erfaring og kunnskap med bruk av bevaringsmål i overvåkning av verneområder. Sommeren 

2010 ble det gjennomført et landsdekkende pilotprosjekt for oppfølging/overvåkning av 

bevaringsmål i verneområder. Bliksvær var et av områdene i pilotprosjektet. 

 

Skjøtsel som vil bidra til at bevaringsmålene nås er beskrevet i kapitlene 3.1.2 og i tabellene 3 

og 4. Oppfølging av skjøtselsbehovene i form av konkrete tiltak er satt opp i kapittel 5.2. 

 

Med hensyn på forvaltning og oppnåelse av bevaringsmål regner vi med at det vil være 

enklere å ha kontroll over påvirkningsfaktorer for vegetasjon enn for fugl. Generelt er det 

svært begrenset erfaring med bruk av bevaringsmål for naturkvaliteter i vernete områder i 

Norge. Etter hvert som erfaring med bruk av bevaringsmål øker, regner vi med at det vil være 

behov for justeringer og revisjon. Overvåkning beskrevet i kapittel 5.3 vil i løpet av denne 

forvaltningsplanens varighet øke kunnskapsgrunnlaget for å kunne sette riktige bevaringsmål.  

3.1 Vegetasjon 

Ut fra de registrerte vegetasjonsutformingene (område 1-23, vedlegg 4b-d, vedlegg 7) er det 

listet opp ulike bevaringsmål og utfordringer for fire naturkvaliteter i Bliksvær naturreservat: 

Brakkvanns ï og pølvegetasjon, tangvollvegetasjon (driftvoll), artsrike dyneheier, strandenger 

og grus - /steinstrender. Naturkvalitetene er registrert som verdifulle vegetasjonstyper for 

biologisk mangfold innenfor hovednaturtypen ôHavstrand / kystô (DN rapport 2007b). Hver 

naturkvalitet representeres av flere delområder som ble avgrenset under 

vegetasjonskartleggingen i 2008 (vedlegg 4b-d), og under pilotprosjektet for 

oppfølging/overvåkning av bevaringsmål i 2010. I tillegg er vegetasjonstypen kystlynghei en 

truet naturtype som ikke er avgrenset i kart men som det er foreslått tiltak for.  

 

Den stedegne vegetasjonen generelt er satt opp som en naturkvalitet, siden det i dag er mye 

fokus på fremmede arter som sprer seg også i naturreservat.  

3.1.1 Vegetasjonstyper, tilstand og trusler 

All vegetasjon i reservatet har vært i en gjengroingsprosess, fra aktiv høsting fram til 1970-

tallet, til i dag. De første årene økte sannsynligvis artsmangfoldet siden også beiteutsatte arter 

fikk vokse i fred. Generelt øker mangfoldet når bruk opphører så lenge de mindre artene får 

nok lys. Når høytvoksende urter som mjødurt får dominere, og busker, kratt og etter hvert 

skog overtar, utkonkurreres mange arter. Karakteristisk for områder der beite har opphørt er at 

det tar relativt lang tid før gjengroingen blir synlig. Når den første skogen er etablert ser det 

imidlertid i mange tilfeller ut som utviklingen går raskere og området forandres mye på kort 

tid. Det er sannsynlig at gjengroingsprosessen i Bliksvær er kommet langt i store områder. 

Klimaendringene kan på sikt føre til at gjengroingstakten øker ytterligere. 
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                                                                                        Foto: Hilde Ely-Aastrup 
Figur 5: Bjørk og einer på frammarsj i Bliksvær.          

 

Gjengroing og erosjon er i dag store trusler særlig for strandengene og de artsrike dyneheiene 

i Bliksvær (Bär 2008). Flatvoksende einer (figur 5), mjødurt, høyt gras og annen 

gjengroingsvegetasjon lager gode forhold for vånd som graver ganger i plantenes rotsone. Det 

fører til at det tynne jordmonnet blir gjennomhullet og løst og utsatt for å eroderes bort med 

vind og vær.  
 
Strandengvegetasjon (område 1, 2, 9,15 og 20, vedlegg 4b, c og d, vedlegg 7) 

Forskjellige utforminger av strandeng finnes i tilknytting til tangvollvegetasjonen i sør ved 

enden av Hjemøysundet og i nordøst. (For detaljert beskrivelse av de spesielle, artsrike og 

tildels unike utformingene av strandengtypene som finnes på Bliksvær, se: Elven m. fl. 1988). 

Områdene i nordøst er mer haveksponerte enn områdene 2 og 20 som ligger skjermet i midten 

av øya og i nord. Artssammensetning domineres av hestehavre og rødsvingel med en 

varierende andel av urter i feltsjiktet. Vegetasjonsdekket i områdene 9 og 15 er mer åpent og 

derfor i større grad erosjonsutsatt.  

 
Brakkvanns- og pølvegetasjon (område 4 - 8, vedlegg 4b, vedlegg 7) 

Området ligger midt inne på Bliksvær og omfatter et stort areal med brakkvanns- og 

pølvegetasjon. Ved springflo kommer sjøvann inn i dreneringskanalen og tilfører området 

næringssalter som gir lokaliteten dets særpreg med hensyn på spesielle 

vegetasjonsutforminger. Området har tidligere vært brukt som utmarksbeite for storfé, men 

bruken opphørte på slutten av 1970-tallet.  

 

Bevaringsmålene for dette brakkvanns- og pølområde tar høyde for både 

vegetasjonsutforminger representert ved indikatorarter, og spesielle artsforekomster som 

tiggersoleie og vaid. Tilgang til saltvann er essensiell for å bevare de forskjellige 

utformingene av brakkvannsvegetasjon og at arter avhengig av salttilførsel eller/og 

oversømmelsesdynamikk kan vokse. Systemet er svært følsomt siden tilførsel av saltvann er 

komplisert (vedlegg 4a), men det skal likevel hovedsakelig styres av naturlige prosesser.  

 

På artsnivå representerer området en av Norges nordligste registrerte forekomster av 

tiggersoleie (Ranunculus sceleratus) som er ytterst sjelden i Nordland (Artsdatabanken 2008, 

Alm m.fl. 1987). Tiggersoleie er en kortlevd og konkurransesvak art. For å kunne spire er 
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arten avhengig av vannstandssvingninger og åpninger i vegetasjonsdekke. Disse faktorene 

fører til at store årlige variasjoner i artsbestanden er vanlige.  

 

Vaid (Isatis tinctoria) finnes forholdsvis sjelden i Norge (Mossberg & Stenberg 1992, 

Artsdatabanken 2008), og har sin største forekomst langs Helgelandskysten. Arten er toårig 

og vokser til en viss grad i saltpåvirkete habitater som sanddyner og tangvoll (Lid & Lid 

2005). På Bliksvær forekommer den bl.a. spredt i det brakkvannspåvirkete området. 

 
Tangvollvegetasjon (område 10, 14, 16 og 17, vedlegg 4b og c, vedlegg 7) 

En variert utforming av tangvollvegetasjon (driftvoll)  finnes både ved enden av 

Hjelmøysundet i sør og i nordøstenden av øya. Tangvollene er i stor grad styrt av den 

naturlige dynamikken av flo og fjære og er dermed sterkt påvirket av den eksterne 

næringstilførselen hovedsakelig i form av tangrester. Utformingen kan derfor vise store årlige 

variasjoner. Vaiden som former et belte i overgangen til hestehavre-dyneeng i sør er et viktig 

element man skal ta vare på.  

 
Artsrik dyneheivegetasjon (område 11-13 og 18, vedlegg 4b og c, vedlegg 7) 

Artsrik dyneheivegetasjon finnes både i midtdelen sør for brakkvanns- og pølområdet og i 

nordøstdelen av Bliksvær på kalkrikt jordsmonn. De skilles fra de øvrige lyngheiene på fast 

berg som strekker seg over store områder i det kuperte landskapet.  

 

Bevaringsmålene (tabell 3)fokuserer på at dyneheiene er sterkt truet av gjengroing og at 

artsmangfoldet derfor kan gå tapt. Spesielt eineren er et problem i nordøst fordi den er 

flatvoksende, dekker store arealer, fortrenger for eksempel reinrose (figur 6) og gir vanskelige 

spireforhold for lyskrevende arter som fjellfrøstjerne og orkidéer.  

 

 
Foto: Hilde Ely-Aastrup 

Figur 6: Reinrose i Bliksvær, en karakterart på kalkrik grunn.                                                                                                          

                                                                                                                

 
Kulturbetinget kystlynghei  

Lyngheiområdene på Bliksvær er av Elven (1988) sagt å være nordgrensa for lynghei slik den 

opptrer på Helgeland. Mens det er mye kunnskap om bruken av lyngheiene i Sør-Norge, er 

det mer usikkert hvordan lyngheiene ble benyttet lenger nord. På Vestlandet og i Trøndelag 
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var det vanlig med lyngbrenning for å øke beiteverdien. Også i Nordland er praksisen 

dokumentert selv om dette ennå ikke gjelder for Bliksvær.  

 

Kystlynghei er i dag en truet naturtype (DN rapport 2007b) som det skal lages nasjonal 

handlingsplan for. Peter Emil Kaland (Professor ved Institutt for biologi i Bergen) var på 

befaring på Bliksvær i 2008 og 2010 i forbindelse med handlingsplanen for kystlynghei, der 

Bliksvær er et av i alt 20 utvalgte områder i Norge. Han hevder at dersom gjengroingen av 

lyngheia på Bliksvær fortsetter som i dag, vil krekling, einer og skog overta innen få år.  

 
Stedegen vegetasjon  

Innen området som nå er reservat har det tidligere blitt plantet noe gran som i denne delen av 

landet er en fremmed art. Grana er ikke plantet i felt og på grunn av vind og vær er grana 

tettvokst og lite iøynefallende i landskapsbildet. De enkeltvise grantrærne utgjør i dag ingen 

trussel i seg selv og kan gjøre nytte som le/skjul for utegangersau, særlig om vinteren. Nye 

frøspredte grantrær må likevel hindres i å vokse opp siden gran på sikt kan utgjøre en trussel 

mot den stedegne vegetasjonen. Det er foreløpig ikke gjort beregninger av mengde og 

utbredelse av gran i reservatet.  

3.1.2 Skjøtsel 

Beiting 

Dersom sau slippes ut tidlig på våren eller beiter hele året, vil mjødurten holdes nede og 

utskygging av mindre urter unngås. I tillegg vil vånd få mindre gunstige forhold i og med 

tråkk, og erosjonsfaren vil minske. Norsk villsau/utegangersau beiter også på lauvkratt slik at 

dette etter hvert dør. Sauebeiting gir mindre gjenvekst enn manuell rydding. Norsk villsau er 

mindre selektiv i plantevalget enn norsk spelsau, noe som er gunstig med tanke på å bevare 

orkidefloraen på Bliksvær. Antall sau for å oppnå høvelig beitepress må vurderes for hvert år.  

 

Det er planlagt å sette i gang et forskningsprosjekt i reservatet i regi av forskere fra 

Universitetet i Bergen (UiB) og Lyngheisenteret i forbindelse med naturtypen kystlynghei. 

Det skal først kartlegges i 2011 etterfulgt av lyngbrenning på et avgrenset område i den 

sørlige delen av reservatet våren 2012. Vår/sommer 2013 skal det settes ut villsau på dette 

området (vedlegg 5). Det kan også senere bli satt ut villsau på et annet avgrenset område i 

naturreservatet etter godkjenning av grunneier(e). 

 

Storfebeiting har påvirket vegetasjonen i utmarka gjennom lange tider og ville kunne ha 

bidratt svært positivt i skjøtselen og gjenskapingen av kulturlandskapspreget. Tidligere tiders 

storfe var lettere av vekt og påførte jorda mindre tråkkskader enn dagens kjøttfe. Muligheten 

for å hente ungdyr av storfe fra gårder på fastlandet til sommerbeite på Bliksvær bør 

undersøkes.  

 

Et annet beiteprosjekt som kan kombineres med utegangersau på helårsbasis, er utsetting av 

20 ï 30 geitekillinger på sommerbeite innenfor samme område. Geiter kan gjøre en betydelig 

innsats med hensyn på å redusere oppslag av lauvtrær (selv om killinger er forventet å være 

mindre grådige enn voksne dyr). For Bliksvær naturreservat er det ingen busker eller treslag 

som det blir fokusert på i verneformålet. Dermed er området godt egnet for prøveprosjekt med 

geitebeiting. Etter hver sesong bør innvirkning på vegetasjon registreres og vurderes.  

 
Slått 

På strandengene er det terrengmessig mulig å bruke beitepusser til slått. Ved å bruke 

beitepusser vil en raskt kunne gjenopprette kulturpreget i utmarka, bremse gjengroingen og 
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legge et bedre grunnlag for sauebeiting. I 2010 ble Breiosen gård engasjert av SNO til å slå et 

område i den sørlige delen av reservatet, i tillegg har det blitt fjernet einer, lauvtrær og stein i 

området. Dette har vist seg å være et vellykket prosjekt der man har fått oppblomstring av 

arter som vaid, kvitmaure, blåklokke, firblad og fjellnøkleblom. Det ønskes å få gjort lignende 

arbeid i flere områder i årene fremover. Det er også foreslått av SNO å engasjere flere folk til 

å få slått strandengene innenfor naturreservatet hvis det blir nødvendig. 

 
Lyngsviing 

Peter Emil Kaland mener at et prøveprosjekt med lyngsviing og utsetting av beitedyr bør 

settes i gang så snart som mulig i lyngheiområdene på Bliksvær. Siden det ikke er kjent at det 

har foregått lyngbrenning i Bliksvær, er det derfor viktig å få tatt analyser som kan bekrefte 

eller avkrefte at denne praksisen har vært i bruk her tidligere. Dersom lyngbrenning blir påvist 

å ha foregått og et lyngbrenningsprosjekt settes i gang, vil dette kunne ha en svært gunstig 

effekt både gjennom å bremse gjengroingen og ved å forbedre beitegrunnlaget. Ved 

lyngbrenning svis nye områder av hver vår, til hele lyngheia er brent i løpet av 10 ï 15 år. De 

første årene etter sviing vil gras dominere, arter som gir godt sommerbeite. Etter hvert overtar 

røsslyng som er godt vinterfôr for villsau/utegangersau. Målet er å få i gang lyngsviingen 

våren 2012. Pågrunn av varierende værforhold på Bliksvær er det mest gunstig å utføre 

lyngsviingen i mars måned. 

3.1.3 Bevaringsmål for vegetasjon 

Bliksvær er et stort og svært variert område. Ved fastsetting av bevaringsmål for vegetasjon 

og naturtyper har det dermed vært nødvendig å velge ut enkelte naturkvaliteter og lokaliteter 

som skal overvåkes. Utvalget er gjort med bakgrunn i utbredelsen av de ulike naturtypene og 

verdi. Tilstanden i de utvalgte naturkvalitetene vil trolig gjenspeile tilstanden i resten av 

området. Hvor ofte naturkvalitetene skal overvåkes for å se om bevaringsmålene blir nådd, 

skal framgå av en overvåkingsplan. Det å utarbeide en slik plan er satt opp som tiltak i 

kapittel 5.2.3. 

 

Bevaringsmålene for de verdifulle vegetasjonstypene på Bliksvær er satt opp i tabell 3. I 

vedlegg 7 er det en fullstendig oversikt over aktuelle tilstandsvariabler med bevaringsmål. 
 

Tabell 3: Naturkvaliteter med overordnet bevaringsmål knyttet til vegetasjon 
 

Naturkvalitet  Område Overordnet mål 

Strandeng-

vegetasjon  

1, 2, 9,15 og 20 (se vedlegg 4b-
d) 

Eineren skal ikke dekke mer enn 5 % i 
strandengene, og skal ikke bre seg fra 
kantsonene lengre inn i delområdene. 

Åpne områder i vegetasjonsdekket forårsaket av 
vånd eller tråkkskader (erosjon) skal ikke overgå 
5 %.  

Gjengroingsarter som enghumleblom og mjødurt 
skal ikke dekke mer enn 10 % av arealet. 
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Brakkvanns- 

og 

pølvegetasjon  

område 4-8 (de vedlegg 4b) Saltindikatorartene pølstarr, rustsivaks og saltsiv 
skal være dominerende og dekke mer enn 75% 
av vegetasjonsdekket i dreneringskanalen og i 
det sentrale pølområdet. 

Det skal legges tilrette for at tiggersoleie* kan 
forekomme i pølområdet med glissen, 
oversvømmelsespreget vegetasjonsdekke.  

Vaid skal være jevnt fordelt i område 6 og 7 og 
forekomme i ca 10 blomstrende individ/dekar. 

Åpne områder i vegetasjonsdekket forårsaket av 
vånd eller tråkkskader (erosjon) skal ikke overgå 
5%. 

Gjengroingsartene mjødurt, vier, bjørk og einer 
skal ikke spre seg videre inn over brakkvanns-
vegetasjonen, men holdes på 2008 nivå. 

Tangvoll-

vegetasjon  

område 10, 14, 16 og 17 (se 
vedlegg 4b-c) 

Tangvollbeltet skal bevares og tang skal ikke 
fjernes. 

I overgangen fra tangvoll til hestehavreeng 
former vaid (flerårsvoll, vaid-typen) et tett belte 
som skal dekke mer enn 50 %. 

Artsrik 

dyneheivegeta

sjon  

område 11-13 og 18 (se 
vedlegg 4b-c) 

I område 18 forekommer flatvoksende einer. 
Denne skal ikke bre seg lengre nordover fra 
dagens utbredelse* og skal ikke dekke mer enn 
20 % i dette området. 

I område 11-13 forekommer einer mer som tuer. 
Einer i disse områdene skal ikke dekke mer enn 
10-15 %. 

I det kalkrike området 18 skal det finnes 
bestander av kalkindikatorarter som rødflangre, 
grønnkurle og fjellfrøstjerne. Bestanden av 
reinrose (figur 6) skal minimum være på dagens 
nivå.** 

Åpne områder i vegetasjonsdekket forårsaket av 
vånd (erosjon) skal ikke overgå 5 %. 

Kystlynghei  Røsslyng skal være en dominerende art i 

kystlyngvegetasjonen, og utbredelsen av einer og 

lauvskog skal minke.*** 

Stedegen 

kystvegetasjon 

 De plantede grantrærne skal ikke spre seg innen 

naturreservatet. 

* Dagens utbredelse av tiggersoleie må stedfestes ved hjelp av fotodokumentasjon og GPS-kartfesting . 

**Utbredelsen av kalkindikatorartene inkludert reinrosebestanden må stedfestes ved hjelp av fotodok. og GPS-kartfesting. 

** *Det må utføres kartfesting av områdene med lynghei og utarbeides konkrete bevaringsmål.   
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3.2 Fugl 

Med bakgrunn i de registreringene som ble gjort av Misund (1991), Eggen (1998), tall lagt inn 

i SEAPOP fra 20. juni 1982 (sjøfugltellingene) samt en status etter kartleggingen av 

Munkejord (2008) er det definert bevaringsmål for fuglelivet. Artene som er valgt ut er 

sårbare arter som står på den norske rødlista (2010) og som også står i Emerald Network sin 

liste. I tillegg er det satt opp bevaringsmål for havørn som ikke lenger regnes som en truet art, 

men som har hatt stor betydning for vernet av Bliksvær. Norge har over 50 % av Europas 

havørnbestand, jf. Miljøstatus. 

3.2.1 Tilstand, trusler og tiltak 

Gjengroing av vegetasjon kan være et problem for fugl som storspove og steinskvett som er 

tilpasset å hekke på bakken i åpne landskap. Slått ved hjelp av beitepusser på strandengene 

samt beiting, kan være positivt for disse fugleartene.  

 

På tidligere snaue holmer dukker nå bjørk opp, noe som kan gi bedre forhold for kråke og 

dermed føre til økt predasjon av egg og unger. Rydding av bjørk på holmene er et av få 

praktiske til tak vi kan gjennomføre for å bedre forholdene for flere av fugleartene.  

 

Selv om grunneiere melder om klar nedgang i antall gråmåke og toppskarv viser tellingene i 

2008 at det fortsatt er mye fugl i Bliksvær. Det er sannsynlig at mattilgangen i havet er av 

større betydning enn den økologiske tilstanden på land i Bliksvær for flere av 

fuglebestandene.  

 

Den generelt store bestanden av kråke kan være en trussel mot hekkesuksessen for flere av 

artene. Grunneiere og Munkejord (2008) bemerker at oter tar mye fugl. Årsaken til endringer i 

fuglebestander er likevel i de fleste tilfeller sammensatte. Redusert mattilgang i havet vil 

kunne ha stor betydning for fiskespisende arter som for eksempel stor- og toppskarv. Mindre 

fiskeavfall i havneområdet kan bety noe for bestandene av måkefugler. For fugler som bare er 

deler av året i Bliksvær kan faktorer langt utenfor området påvirke utviklingen.  

3.2.2 Bevaringsmål for fugl 

Der bevaringsmålene er satt kun med utgangspunkt i bestandsmålene fra 2008, må disse ses 

på som foreløpige. Når flere tellinger er gjort etter samme metode vil vi ha riktigere 

bestandstall å forholde oss til. Det knyttes dessuten usikkerhet til tellinger av individer, da 

samme individ ved forflytning kan bli talt opp flere ganger. Antall individer forteller oss 

heller ikke hvor mange par som hekker. Siden vi mener det er som hekkeområde Bliksvær har 

den største verdien, jf. bevaringsmålene tabell 4, ville det ha vært bedre å ha kunnskap om 

antall aktive reir/hekkende par. For ikke å forstyrre tildels sjeldne arter i en sårbar periode, ble 

det i 2008 ikke gjort systematiske registreringer/beregninger av antall hekkende par.  

 

De seneste registreringene som er gjort av Misund (1991) og Eggen (1998) av fugl på 

Bliksvær oppgir for det meste ikke antall, hverken individer eller hekkende par. Det kan 

derfor ikke sluttes noe om bestandsutviklingen hos de forskjellige artene ut fra 

sammenligninger med registreringene gjort av Munkejord (2008). Tall lagt inn i SEAPOP fra 

20. juni 1982 følger samme geografiske inndelinger som kartleggingen fra 2008. Dessverre 

virker registreringene fra 1982 å være svært begrenset når det gjelder arter og omfang, og 

sammenligning gir ikke et riktig bilde (vedlegg 2c).  
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For havørn foreligger det en god del registreringer fra 1980-tallet og framover. Det er påvist 

21 yngleplasser for havørn på holmene/øyene utenom hovedøya i Bliksvær. I 2008 ble kun ett 

reir påvist å være i bruk. Dette kan skyldes metodikk og at ikke hovedfokus var rettet mot 

hekking av havørn.  

 

Grunneiernes oppfatning er at det for flere arters vedkommende de siste tiårene har vært 

betydelig bestandsnedgang. For å få kunnskap om populasjonsstørrelser og bestandsutvikling 

blir det viktig å få gjennomført nye tellinger i flere år framover.  

 

Bevaringsmål for begrensete områder er satt opp for noen av artene fordi tellingene blir 

enklere å gjennomføre og fordi områdene blir antatt å være representative. Å lage en 

overvåkningsplan som sier hvor ofte bestandene skal overvåkes, er satt opp som tiltak i 

kapittel 5.2.3. 
 

Tabell 4. Naturkvaliteter med overordnete bevaringsmål for fugl. 
 

Naturkvalitet  Overordnet mål 
Hekkende bestand av 

storspove  

Årlig hekking av storspove med minimum observasjon av tilsammen 2 par 

på Terra, i Kjærvær eller på Tørrisøya (Bliksvær) 

Hekkende bestand av 

teist  

 

Årlig hekking og en bestandsstørrelse av teist på minimum 90 individer på 

Kjærvær (samme som i 2008) 

Hekkende bestand av 

tyvjo  

Årlig hekking og observasjon av tyvjo med minimum 2 par på Kjærvær  

Hekkende bestand av 

havørn  

Årlig skal par av havørn være tilstede før egglegging på minst tre av de 9 

registrerte reirplassene i Kjærvær, Grønnholmen og Terra  

Hekkende bestand av 

makrellterne   

 

Årlig hekking av makrellterne*  på Kjærvær 

Hekkende bestand av 

steinskvett 

Årlig hekking av steinskvett 

 

Hekkende bestand av 

bergirisk  
Årlig hekking av bergirisk 

* Tellingene kan ta utgangspunkt i bestanden av makrell- og rødnebbterne på Kjærvær, der den største, samlete bestanden ble 

registrert i 2008. Bestanden av makrellterne må registreres separat. 

 

3.3 Pattedyr 

Av pattedyr på rødlisten ble til  sammen 10 steinkobber og 4 oter observert under 

kartleggingen av sjøfugl i 2008. I tillegg har det blitt observert havert, som ikke lenger 

befinner seg på rødlisten. 

 

Vånd er en svært utbredt art på Bliksvær og spor i form av løs jord eller huleåpninger i 

bakken kan observeres mange stedene (figur 7). 
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                                                                                        Foto: Hilde Ely-Aastrup 
Figur 7: Vånd gjennomhuller jorda i Bliksvær.            

3.3.1 Tilstand, trusler og tiltak 

Verdifull pels og skuddpremier satte oterbestanden i fare (det var jakt på den fram til 1970) og 

i 1982 ble oteren totalfredet. Bestanden av oter sør i landet har ikke klart å ta seg opp igjen, 

mens bestandene på Nordvestlandet og nordover ikke er regnet for å være truet i dag. Skader 

forårsaket av oter på fiskeoppdrettsanlegg fører til en viss beskatning, både legal og illegal, og 

en beskatning som bør overvåkes. 

 

Sykdommen selpest har redusert bestanden av steinkobbe i Sør-Norge (og enda lengre sør) 

etter flere utbrudd av denne virussykdommen, senest i 2002. Sykdommen er også påvist hos 

havert. Stor dødelighet hos smittede dyr har medvirket til at steinkobbe har kommet på Norsk 

Rødliste (2010). Steinkobbe har en god bestand langs kysten av Nordland. Det foregår 

kvotejakt på arten. 

 

Det er sannsynligvis få lokale tiltak som vil ha innvirkning på selbestanden siden hovedføden 

er fisk. 

 

Vånd er en trussel mot jordsmonn og vegetasjon men den er også viktig som føde for 

rovfugler og dermed av betydning for økosystemet. Det er imidlertid et mål å redusere 

våndbestanden, noe som forhåpentlig vil bli en følge av slått og beiting.  

3.3.2 Bevaringsmål for pattedyr 

Bevaringsmål for pattedyrartene er ført opp i tabell 5. Siden begrepene levedyktig og 

reduksjon av tetthet ikke er definert og bevaringsmålene dermed ikke er målbare, må de ses 

på som midlertidige.  

 

En registreringsmetodikk rettet mot artene oter, steinkobbe og havert vil gi et riktigere anslag 

over bestandene. For eksempel kan metodikken være å telle markeringer for oter over en viss 

strekning, og telle sel på hårfellingsplasser i en bestemt periode.  

 

 

 










































