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N Buvika-Rødskjær 
naturreservat
Buvika er både «herberge» og «bensinstasjon» for fugler på trekk. På 
Rødskjær hekker måker og storskarv. Også steinkobbene trives i reser-
vatet.  

Hver vår og høst bruker titusener av fugler den eldgamle trekkruta langs Oslo-
fjorden. Midt i trekkruta ligger Bastøya, med det næringsrike våtmarksområdet i 
Buvika. Trekkfuglene trenger mat og hvile. Det finner de i Buvika. I reservatet er 
det registrert flokker på over 400 svartender, 270 sjøorrer og rundt 2500 ærfugl. 
Dessuten er sommerbestanden av grågås økt kraftig de siste årene. 

Strandengene i og rundt Buvika var i eldre tid en del av beitene til gårdsbruket på 
Bastøy. Da husdyrholdet opphørte i 1967, førte det til at strandenger og havne- 
hager ikke lenger ble beitet, og gjengroingen startet. Enger med marianøklebånd 
og kubjelle ble etter hvert utkonkurrert av nype-, einer- og slåpebusker. Den 
største svartorsumpen i Buvika grodde til med det høye gresset takrør. Svartor-

FAKTA
Naturreservatet ble opprettet i 1981. 
Det er 1832 dekar stort. Av dette er 
7 prosent landareal.

Steinkobbe.

Rødskjær har høy tetthet av hekkende storskarv.
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Nsumpen er et eldorado for amfibier. Om våren er det et «froskekor» i Buvika som man skal dra langt for å høre maken til. Den 
sjeldne spissnutefrosken trives også i sumpen. 

Rødskjær er et lavt skjær, preget av rullestein og grusstrender. Skjæret er en viktig hekkeplass for sjøfugler. På 1970-tallet var det i 
hovedsak hettemåke som hekket her. Andre arter var fiskemåke, gråmåke og makrellterne. Senere har hettemåkene forsvunnet som 
hekkefugl, og stormåkene har overtatt.  I 2004 ble det bekreftet at storskarv for første gang på over hundre år hekket i Vestfold. Det 
skjedde på Rødskjær. Allerede fire år senere kunne ornitologene telle over 200 storskarv på skjæret. 

Fra lang tid tilbake er området utenfor Buvika og Rødskjær kjent som det innerste tilholdsstedet for steinkobbe, eller fjordsel, på 
vestsiden av Oslofjorden. Hannen kan bli 30 år gammel og veie opptil 100 kilo.

Allerede i 1938 ble fuglelivet på Bastøya, Østenskjær og Rødskjær fredet. I 1981 ble landarealer på Bastøy, både sørover og nordover 
fra Buvika, det grunne sjøområdet utenfor samt Rødskjær, et naturreservat. Resten av Bastøya er landskapsvernområde, opprettet 
i 1985. 

Hele Bastøy eies av Justis- og beredskapsdepartementet, og øya blir nå brukt som fengsel. 

De næringsrike våtmarkene i Buvika gir trekkfuglene mat og hvile.

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




