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Hemskilen naturreservat og 
fuglefredningsområde
Hemskilen er et regionalt verdifullt beite- og oppvekstområde for vann-
fugler i hekkesesongen, og rasteplass og hvileområde for ender, vade-
fugler, gjess og spurvefugler på trekk.

Verneområdet ligger dels i Sandefjord, dels i Larvik kommune, like innenfor 
Storøya. Hemskilen er et langgrunt brakkvannsdelta. Det yrende fuglelivet skyl-
des den gode tilgangen på mat. Både fra havet og Hemsvassdraget mottar grunt-
vannsområdene slam og næringsstoffer. Det gir en stor produksjon av planter, 
fisk, muslinger og smådyr i reservatet. Vadefugler, ender og gjess tiltrekkes ved 
fjære sjø av det rike matfatet. 

Hemskilen er blant de viktigste tilholdsstedene for gråhegre i Vestfold. I tillegg 
opptrer mange spurvefugler, særlig i trekkperiodene om våren og høsten. Er man 
heldig, kan man også se rovfugler som fiskeørn og sivhauk.

Strandengene i Hemskilen har vært utnyttet til slått og husdyrbeite gjennom 
lang tid. Når beitedyr forsvinner, overtar takrør, et gress som kan bli over tre me-
ter høyt. Takrør vokser både på land og utover i vannet. I Hemskilen omkranser 
takrør store deler av vannspeilet. På vestsiden holdes likevel gammelt kulturland-
skap fortsatt i hevd ved beiting. 

FAKTA
Naturreservatet ble opprettet i 1981. 
Det er 326 dekar stort. Mer enn 
halvparten er sjøareal. I 2009 ble det 
opprettet et fuglefredningsområde på 
utsiden av naturreservatet. Fuglefred-
ningsområdet er på 238 dekar. Vel en 
tiendedel er sjøareal.

Hemskilen, på grensen mellom Sandefjord og Larvik.

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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Hemskilen naturreservat ble opprettet i 1981, og består i stor grad av vannarealer 
og mudderflater. Fredningen av Hemskilen svarte ikke til hensikten, blant an-
net fordi det ble drevet jakt, særlig på ender, i nærområdene til reservatet. Jakten 
førte til at vannfugler ble skremt vekk fra store deler av reservatet, spesielt om-
rådene fra Hemsbrua og utover mot Hemsholmen. Derfor ble Hemskilen fugle-
fredningsområde opprettet i 2009, som en buffer rundt Hemskilen naturreservat. 
I fuglefredningsområdet er all jakt forbudt. 

Er man heldig, kan man få se fiskeørn på næringssøk. Vadefuglen gluttsnipe leter etter mat i fjæra.

Hemsvassdraget regnes som en god sjøørretelv. 

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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