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N Borrevannet naturreservat
Borrevannet er en stor, grunn og svært næringsrik innsjø. Mer enn 250 
fuglearter er sett ved vannet. 

Mange fuglearter bruker naturreservatet som rasteplass. Det gjelder særlig ender, 
svaner, gjess, måker, vadefugler og spurvefugler. Under vår- og høsttrekket kan 
opptil 1500 ender opptre samtidig i området. Det er også sett flokker på hundre-
vis 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 i Borrevannet, og sivhauk er en årviss gjest.

Flere sjeldne og utrydningstruede fuglearter er observert i reservatet. Det er 
sett både åkerrikse, vannrikse, gresshoppesanger og rosenfink. Rørdrum er også 
påvist ved noen anledninger. I takrørskogen i Vassbonn ble rørsanger i 1947 for 
første gang påvist som hekkefugl i Norge.

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. Sør i vannet er det funnet flere sjeldne og ut-
rydningstruede planter.

FAKTA
Naturreservatet ble opprettet i 1981. 
Det er 2107 dekar stort. Rundt 10 
prosent er landareal.

Det høye gresset takrør vokser langs bredden av 
vannet.

Sør i reservatet er det et fugleobservasjonstårn.

Særtrykk fra boken “Natur i Vestfold - veiviser til naturvernområdene og Færder nasjonalpark”. 
Utgitt av Skagerrak Forlag og Fylkesmannen i Vestfold. Revidert utgave 2014.
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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, suter og ål i reservatet. Det er også satt ut gjørs.

Ved nordenden av innsjøen er det funnet en 6000 år gammel steinalderboplass. Kulturlandskapet rundt Borrevannet er resultat av 
en sammenhengende utvikling de siste 2500 år, fra jernalderen, da jegerfolket ble fastboende og begynte å holde husdyr og dyrke 
jorda, og frem til vår tid.

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 skogpartiet 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, mens store deler av innmarken er blitt golfbane. I sørkant av Eydeparken er det et fugle-
observasjonstårn og en fast plass for ringmerking av fugl.

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

Borrevannet er et av få steder i Vestfold der toppdykkere hekker årlig.

Særtrykk fra boken “Natur i Vestfold - veiviser til naturvernområdene og Færder nasjonalpark”. 
Utgitt av Skagerrak Forlag og Fylkesmannen i Vestfold. Revidert utgave 2014.
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