RØRSANGER hekker i takrørskogen

TAKRØR kan bli over 3 meter høyt og er typisk for reservatet

BORREVANNET
NASJONALT
VIKTIG FUGLEOMRÅDE
Borrevannet er en stor, grunn og svært
næringsrik innsjø. Mer enn 250
fuglearter er observert her. Mange
arter bruker stedet som rasteplass.
Det gjelder særlig ender, svaner, gjess,
måker, vadefugler og spurvefugler.
Under vår- og høsttrekket kan opptil
1 500 ender opptre samtidig i området.
Det er også sett flokker på hundrevis
av grågjess. Måker trekker ofte inn til
Borrevannet for å bade, hvile og søke
næring. Inn fra fjorden kommer også
makrellterner på leting etter mat.
Fiskeørn fisker regelmessig her.

FRODIG PLANTELIV
I og omkring Borrevannet er det et
frodig planteliv. Det høye gresset takrør er en karakterplante for reservatet.
I de grunne partiene av innsjøen er det
store bestander av ulike sumpplanter.
Syd i vannet er det funnet mange
sjeldne og utrydningstruede planter.

NATURRESERVAT
boende og begynte å holde husdyr og
dyrke jorda - og frem til vår tid.

GÅRDEN VED SJØEN

Utnyttelse av fisket har lange tradisjoner hos bøndene rundt Borrevannet. Det
er særlig stor bestand av karpefiskene
mort, lauve, sørv og brasme. I tillegg
er det abbor, gjedde, gjørs, suter og ål i
reservatet.

Semb Hovedgård sørøst for Borrevannet er en tidligere storgård. Semb
betyr gården ved sjøen. Den første
eieren av stedet ble nevnt ved navn
midt på 1300-tallet. På 1800-tallet ble
det anlagt landskapspark etter
engelsk mønster i skogspartiet like sør
for hovedgården. Denne lunden
kalles Eydeparken og er oppkalt
etter tidligere gårdeier og Norsk
Hydro-grunnlegger Sam Eyde. Eydeparken inngår i dag i naturreservatet.

SJELDNE ARTER

STEINALDERBOPLASS

DRIKKEVANNSKILDE

Flere sjeldne og utrydningstruede
arter er registrert ved Borrevannet.
Det er observert både åkerrikse, vannrikse, gresshoppesanger og rosenfink.
Rørdrum er også påvist ved noen
anledninger.

Ved nordenden av innsjøen er det
funnet en 6 000 år gammel steinalderboplass. Kulturlandskapet rundt
Borrevannet er resultat av en sammenhengende utvikling de siste 2 500 år,
fra jernalderen - da jegerfolket ble fast-

RIKT FISKEVANN

MORT er en vanlig karpefisk i Borrevannet

Borrevannet var eneste vannkilde for
Horten vannverk fra 1905 til 1975. Frem
til 2006 fungerte Borrevannet som
reservedrikkevannskilde for Horten
kommune og nordøstre del av Tønsberg
kommune.

Borrevannet
nature reserve is an
important wetland for
birds during the spring
and autumn migrations.
250 bird species have
been registered in the
area. Borrevannet is
an excellent fishing
lake. The area has a
great diversity of plant
species, and many rare
and endangered species
have been observed.
Damaging, destruction
and unnecessary
disturbances of the birds
and their nests and eggs
are prohibited. Hunting,
trapping, use of firearms
and release of dogs are
prohibited. Camping is
prohibited.
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FRA VERNEBESTEMMELSENE
Borrevannet naturreservat ble opprettet 2. oktober 1981. Formålet er å bevare et viktig våtmarksområde og verne om et spesielt rikt og
interessant fugleliv, annet dyreliv og vegetasjonen. Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse. Dyrelivet, herunder
fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen og slipp av
hund er forbudt. Bruk av skytevåpen ved gjeddefiske er ikke tillatt. Camping, telting og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering
er forbudt. Bruk av båt med motor er ikke tillatt.
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