GJØRS tilhører abborfamilien og er en god matfisk

GJEDDE er en glupsk rovfisk med skarpe tenner

AKERSVANNET
VIKTIG RASTEPLASS
Akersvannet er en stor, grunn og næringsrik innsjø. Det er observert rundt 200 fuglearter her. Flere er sjeldne eller utrydningstruede. Akersvannet er først og fremst en
viktig rasteplass for fugler på trekk. Her
finner blant annet ender, svaner og gjess
mat og muligheter for hvile. Området
har også verdi som hekke- og oppvekstområde. Den første kjente hekkingen av
knoppsvane i Vestfold fant sted her i 1962.
Trostesanger ble første gang i Norge
observert ved Akersvannet i 1949. Det
er ikke uvanlig å se fiskeørn, musvåk og
sivhauk. Nattergalen synger her om våren.

GJEDDE SKUTT MED HAGLE
Akersvannet er kjent som et svært godt
fiskevann. Her er både abbor, gjedde,
brasme, sørv, vederbuk, ørekyte, gjørs
og ål. Den største gjedda skal ha vært på
nærmere 20 kilo. Den ble skutt med hagle
rett etter siste verdenskrig under gjeddeleiken om våren.

NATURRESERVAT

DRIKKEVANNSKILDE
Akersvannet har vært drikkevannskilde. På
1930-tallet bygde Tønsberg og Nøtterøy
kommuner Akersvannverket. På 1950tallet etablerte Stokke kommune eget
vannverk her. På 70-tallet overtok Farris i
Larvik som drikkevannskilde. Akersvannet
har svært dårlig vannkvalitet med kraftig
algeoppblomstring sommerstid.

NØTTERØYS MØLLE
Melsombekken renner ut fra Akersvannet.
Her var det tidligere mølle, kvern og sag.
Da det ikke var mulig å anlegge vanndreven mølle i egen kommune, sikret
Nøtterøy kommune seg fallrettigheten i
Melsombekken.

TO ØYER STEG OPP AV VANNET
Akersvannet ble senket med rundt én
meter i 1935 og nok en meter i 1967. Det
førte til dannelsen av øyene Storseven og
Rundseven. Gjengroing med takrør kan føre
til at Storseven etter hvert blir landfast.

Akersvannet
nature reserve is a
highly important
wetland for birds during
the spring and autumn
migrations. Close to
200 birdspecies have
been registered in the
area. Akersvannet is an
excellent fishing lake.
In late 1940’s a pike
on almost 20 kilos was
shot with a shotgun.
Damaging, destruction
and unnecessary
disturbances of the birds
and their nests and eggs
are prohibited. Hunting,
trapping, use of firearms
and release of dogs is
prohibited. Camping is
prohibited.

FRA VERNEBESTEMMELSENE
Akersvannet 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. Camping, telting og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. Bruk av skytevåpen ved gjeddefiske er ikke tillatt.

OPPSYN: Statens naturoppsyn Vestfold, www.dirnat.no
FORVALTNING OG SKJØTSEL: Fylkesmannen i Vestfold, www.fylkesmannen.no

Gresset TAKRØR omkranser reservatet
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KNOPPSVANE hekker på Storseven og Rundseven
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