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Indre Viksfjord har et svært rikt og mangeartet fugleliv, spesielt under 
trekktidene om våren og høsten. 

Både fra havet og fra land gjødsles den grunne Viksfjorden med slam og nærings-
stoffer. Det gir livsgrunnlag for alger, vannplanter, snegler, krepsdyr og mark. Når 
sjøbunnen tørrlegges ved lavvann, åpenbares et fristende matfat for vadefugler 
og ender. 

Naturreservatet har stor verdi som beite- og hvileområde, særlig for ender og 
vadefugler under vår- og høsttrekkene. Overvintrende vannfugler holder til i 
fjorden inntil isen legger seg. 

Knoppsvanene setter sitt tydelige preg på fuglelivet i fjorden. Mer enn 200 
individer kan oppholde seg innenfor reservatets grenser. På forsommeren ly-
der nattergalens toner over Indre Viksfjord. Området tiltrekker seg både store 
antall og et stort mangfold av fugler. Uvanlige arter som alaskasnipe, avosett, 
silkehegre, egretthegre og hvitvingesvartterne har gjestet området. En lang- 
nebbekkasinsnipe, som var på besøk i 2000, hekker normalt på tundraen øst i 
Sibir og i Nord-Amerika, og er bare sett noen få ganger i Norge. 

FAKTA
Naturreservatet ble opprettet i 1981. 
Det er 803 dekar stort. 52 dekar er 
landareal. Klåstadkilen naturreservat 
ble innlemmet i Indre Viksfjord natur-
reservat. Klåstadkilen naturreservat 
ble opprettet i 1972 og var 40 dekar 
stort, med 11 dekar landareal. 

Indre Viksfjord.

Indre Viksfjord 
naturreservat 

Silanda trives i beskyttede saltvannsbukter som Indre 
Viksfjord.
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Knoppsvaner dominerer fuglelivet i reservatet.

Klåstadkilen var opprinnelig en lang og smal kil som strakte seg fra indre deler av 
Viksfjord og innover mot Klåstadkrysset. På begge sider av kilen og bekkeløpet var 
det beitede strandenger, som ble mer eller mindre oversvømt ved høyvann. 

Det var på 1960-tallet planer om drenering og tørrlegging av store arealer langs 
kilen for å innvinne dyrket mark. Planene ble møtt med forslag om å verne 
Klåstadkilen for fuglene, men tørrleggingen lot seg ikke stanse. Som kompensa-
sjon fikk naturverninteressene i 1972 opprettet et naturreservat på utsiden av 
demningen. Selv om Klåstadkilen naturreservatet bare var på 40 dekar, dannet 
det utgangspunkt for opprettelsen av Indre Viksfjord naturreservat i 1981. Klå-
stadkilen ble en del av det nye reservatet.

De siste årene har grønnalger lagt seg som store tepper over de grunne sjøom-
rådene i Indre Viksfjord. Grønnalgene er en trussel mot det verdifulle ålegresset 
som vokser i fjorden. Indre Viksfjord Vel har fått penger til å fjerne grønnalgene. 
Prosjektet er det første i sitt slag i landet, og skjer i samarbeid med Havforsk-
ningsinstituttet. 

Klåstadskipet, et handelsskip fra vikingtiden, sank i mudderet innerst i Klåstad-
kilen rundt år 1000. På grunn av landhevingen ble skipet i 1893 funnet på et 
jorde innerst i Viksfjord. Skipet ble gravd frem i 1970. 

Krikkanda er den minste av våre gressender, og er en 
tallrik gjest i Klåstadkilen.

Indre Viksfjord mot Klåstadkilen.
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