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Kort om Borrevannets Venner 

Borrevannets Venner (BVV) ble stiftet i 2005 og er registrert i Brønnøysundregisteret 

(org.nr 989 668 560). I foreningens formålsparagraf fremgår det at de viktigste oppgavene 

er:  

– Å verne om naturen ved Borrevannet, særlig fuglefaunaen. 
– Å utføre tiltak, inkludert skjøtsel, som fremmer fuglelivet ved Borrevannet 
– Å være bindeledd mellom fugleinteresserte i Horten og omegn.  
– Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.  
– Å fremme interessen for og bedre kjennskapet til Borrevannets fauna.  

 
Borrevannet – nasjonal og internasjonal viktig våtmark 
Før kommentarer til plandokumentene finner BVV det på sin plass med en omtale av 
Borrevannet som et viktig våtmarksområde samt informere med eksisterende kunnskap 
om fuglelivet i området. 
 
Borrevannet er en rik kulturlandskapssjø med svært rikt fugleliv. I forhold til vannets 

størrelse er både antall individer og antall arter som er registrert høyt. 256 fuglearter er 

registrert i og ved Borrevannet. Vannet er dermed den eller en av de to innsjøene med 

størst mangfold av fugl på Østlandet. 

På en dag er opptil 124 ulike fuglearter observert (7. mai 2013), et av de høyeste 

dagsantallene for en enkeltlokalitet i Norge noen gang. 

Vannet har sin viktigste funksjon som rasteplass i trekktidene vår og høst, da et stort 

antall våtmarksarter finner gode betingelser for næringssøk. Vannet har også en viktig 

betydning som hekkeplass for en rekke våtmarksfugler.   



Vegetasjonsbeltene, de vegetasjonsrike gruntvannsområdene og sumpmarkene i og 

rundt sørenden av vannet er spesielt viktige og gode for rastende og hekkende 

våtmarksfugl, deriblant flere sjeldne og kravstore arter. Flommarkene, dvs flomutsatte 

oppdyrkede områder utenfor vollen i Vassbånn, sørenden av vannet, huser store antall 

med vadere, svaner, gjess og ender vår og høst.  

Det er registrert 60 rødlistede fuglearter i og ved vannet i hekke- og trekktiden. I 

hekketiden er det observert 130 arter ved Borrevannet som har/sannsynligvis har 

hekket.   

Lokale ornitologer har gjort et omfattende arbeid med å systematisk telle og observere, 

ringmerke og registrere fugler ved vannet fra 1940-tallet og frem til i dag. I 

Artsdatabankens database er det pr 1.1.2014 lagret hele 136 000 observasjoner av fugl 

fra Borrevannet. Borrevannet er med dette blant de 3 fuglelokaliteten i Norge der det er 

rapportert flest fugleobservasjoner i databasen. Systematisk kartlegging var også 

bakgrunnen for boken ”Fuglelivet ved Borrevannet”, utgitt av lokale ornitologer i 2002. I 

boken, på 190 sider, presenteres bl.a. ornitologiens historie ved vannet, 

områdebeskrivelser, fuglelivet måned for måned og en 130 sider statusgjennomgang av 

alle fuglearter observert. Aktivitetsmessig ble det i bokas forord beskrevet at lokale 

ornitologer fra 1940 tallet og frem til 2002 har tilbrakt mellom 30.-50.000 timer ute i 

felt. Bare i 2002 ble det minst loggført 2300 timer med feltarbeid på fugl ved vannet. Få 

fuglelokaliteter og verneområder i Norge kan vise til like systematiske og så omfattende 

registreringer (vedlegg 1: ”Fuglelivet ved Borrevannet”). 

Det har hver høst i årene 1998-2013 vært en aktiv ringmerking av fugl i sørenden av 

Borrevannet, Vassbånn. Det er gitt dispensasjon fra vernemyndighetene. Totalt er det i 

denne perioden ringmerket 46.000 fugler av 89 ulike arter. I gjennomsnitt har det vært 

nettfangst og ringmerking av fugler 315 timer hver høst i tiden 15. juli – 15. november. 

Totalt har det i løpet av 1998-2013 vært gjennomført 5000 timer med nettfangst og 

ringmerking 

Dette gir samlet sett et stort og unikt datagrunnlag. 

Borrevannet naturreservat fremmet som Ramsar kandidat 

BVV mener at Borrevannet oppfyller kriterier til å bli et fremtidig Ramsarområde og har 

nå (11. april 2014) derfor meldt inn Borrevannet som en kandidat overfor statlige 

vernemyndigheter. Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale om bevaring og 

fornuftig bruk av våtmarker. Våtmarker omfatter grunne sjøområder ned til seks meters 

dyp, strandsoner, fuktenger, fuglefjell, ulike typer ferskvann og elver.  

Kvaliteter som tilsier at Borrevannet er internasjonalt viktig og fortjener en plass på 

Ramsarlisten er basert på følgende kriterier og som en også kan lese i vedlagt Ramsar-

søknad (vedlegg 2): 

 



1. Borrevannet er en rik kulturlandskapssjø på 2160 dekar. Hele vannet er vernet 

som naturreservat. Borrevannet er en representativ utforming av en rik 

kulturlandskapssjø under marin grense i Norge, demmet opp av et ra i sør, og er 

tilnærmet naturlig. Fukt- og strandengene i den søndre delen av naturreservatet 

har tidligere vært beitemark som i løpet av de siste 40-50 årene har vært utsatt 

for gjengroing med busk- og krattvegetasjon. Noen av disse arealene er de siste 

årene gjenåpnet gjennom manuell rydding og beitedyr som deretter er satt ut – 

eks. Kongsodden, Verket og Eskebekk. Når fukt- og strandengene er gjenåpnet og 

kommet i skjøtselstilstand vil Borrevannet i større grad utgjøre en representativ 

og sjelden naturtype i den biografiske regionen (kriterium 1 i Ramsarsøknaden). 

2. Borrevannet gir livsvilkår for en rekke sårbare, truete og kritisk truete arter som 

er oppført på Rødlista. Hele 60 av 76 fuglearter som står oppført på Rødlista 

(fastlands-Norge), er observert ved Borrevannet. 30 av rødlisteartene er 

påtruffet i hekketiden har/har sannsynligvis hekket (Kriterium 3 i 

Ramsarsøknaden). 

3. Mer enn 1% av Svalbardbestanden av kortnebbgås har rastet flere ganger ved 

Borrevannet under trekket. Hovedtrekket om våren går opp fra Danmark og inn 

Oslofjorden over Horten og Borrevannet og videre nordover til Svalbard. Opp til 

13.000 individer er registrert på direkte trekk lavt over Borrevannet en dag, 10. 

april 2011. Av rastende fugl er bl.a. 1200 individer 10. april 2011, 400 individer 

26. april 1997 og 540 individer 14. april 2007. 1% av Svalbardbestanden av 

kortnebbgås var i 2006 beregnet til 430 individer og i 2011 800 individer jfr 

nettsiden www.wetlands.org (kriterium 6 i Ramsarsøknad). 

Fiskumvannet i Buskerud ble i 2013 tatt opp og godkjent som Ramsarområde etter at 

fylkesmannen her fremmet vannet som en Ramsarkandidat. Borrevannet har mange av 

de samme kvalitetene som Fiskumvannet, men Borrevannet har en større opptreden av 

ulike rødlistede fugler enn Fiskumvannet, noe som fremgår av oversikten i 

Ramsarsøknaden (vedlegg 2) og i Artsdatabankens database. For en rekke 

våtmarkfugler er dessuten maksantallene høyere enn ved Fiskumvannet. Vi mener 

derfor at Borrevannet naturreservat tilfredstiller kriterier for å bli tatt opp som et 

Ramsarområde, dvs internasjonalt viktig våtmark, noe statlige vernemyndigheter og 

Ramsarsekretariatet nå blir bedt om å vurdere. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wetlands.org/


Plandokumentene, kommentarer: 
Det er ut i fra den første formålsparagrafen til BVV naturlig å kommentere alternativ 1 i 
plandokumentene, dvs Bakkenteigenalternativet som innebærer en dobbeltsporet bru 
over Borreskåla, like vest for den mest fuglerike delen av Borrevannet, Vassbånn. Det 
fremgår av høringsdokumentets kap. 1.4 at planprogrammet bl.a. skal beskrive antatte 
problemstillinger som vil bli belyst.  
 
Kap. 3.1 Alternativer 
I kap. 3.1 fremgår aktuell korridor for alternativ 1. Jfr. figur 4 så vil denne ligge mellom 
sørenden av Borrevannet naturreservat (Vassbånn) og en skogklynge/beitemark rett øst 
for Sande Bruk, der det er registrert utvalgt naturtype: hule eiker, dvs 108 
forskriftseiker. Om en legger skissert korridor til grunn vil denne på det nærmeste ligge 
200 meter vest for den sørlige delen av Borrevannet naturreservat. De dyrkede 
områdene rundt sørenden av Borrevannet ligger flomutsatt til og er flommark vår og 
høst. I flomutsatte perioder ligger korridoren for alternativ 1 bare 20 meter unna skisse til 
jernbanetrase. BVV har under (figur 1) skissert hvordan en jernbanetrase etter alternativ 
1 vil bli liggende ifht flommarken som ofte preger området vår og høst. 
 



 
Figur 1: Korridor alternativ 1 sett opp i mot normalt flomareal på dyrket mark. 
 
 



 
 
 
 
Fotos under viser i praksis hvordan flommarken ser ut, bilder fra ulike år (april – mai), 
alle fotos er tatt mot øst, fra beitemark/skoglund like øst for Sande Bruk: 
 

 
Flommark vest for Vassbånn, bilde tatt i mot øst. 1. mai 2003 
 

 
Flommark vest for Vassbånn, bilde tatt i mot øst. 1. mai 2003 
 



 
Flommark vest for Vassbånn, bilde tatt i mot øst. 1. mai 2003 
 
 
 

 
Flommark november 2000, bildet tatt i fra sør mot nord. 
 



 
Flommark vest for Vassbånn, november 2000, bilde tatt i mot øst. 

 
 
 



 
Flommark vestsiden av Vassbånn 24. februar 2014, bildet er tatt mot sør-sørvest. 
Sangsvaner synlig til høyre i bildet. 
 
Kap. 4 Utredningstema 
 
Kap. 4.1 Viktige problemstillinger 
Det fremgår at det er områder av nasjonal verdi i forhold til både naturmiljø og landskap 
som kan berøres av et nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen. Borreskåla er sammen med 
Adalstjern nevnt. Vi stusser likevel over at forholdet og nærheten til det fuglerike 
Borrevannet naturreservat og omkransende flommark som er svært fuglerike her ikke er 
nevnt under viktige problemstillinger i kap. 4.1.  
 
Kap. 4.4 Ikke prissatte konsekvenser 
Det at Håndbok 140, Konsekvensanalyser, fra Statens vegvesen, legges til grunn i ikke 
prissatte konsekvenser, dvs konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv, 
kulturmiljø, naturressurser og naturmiljøplanarbeidet, er bra og viktig (jf kap. 4.2). 
 
Når det gjelder influensområdet for ulike temaer som skal konsekvensutredes så må 
Borrevannet naturreservat, og da med et spesielt fokus på den sørlige delen av reservatet 
her inngå i forbindelse med tema som bl.a. naturressurser/biologisk mangfold.  
 
Det er videre positivt at en også skal benytte en verdiklassifisering fra arbeidet med 
regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)– dette må da sees sammen med 
Håndbok 140. I tillegg er det viktig å legge grunn kjent informasjon som fra databaser 
som Naturbasen og Artsdatabanken. Ut i fra dette fremgår det at det skal lages 
illustrasjonskart som viser enkeltområdenes verdi på en skala fra liten – middels- stor 
verdi. Det kan i tillegg for noen tema være behov å supplere med tilleggsinformasjon 
gjennom supplerende feltundersøkelser.  



Borrevannets Venner, bestående av lokale ornitologer, inviterer gjerne også utredere ut i 
felt for å se og diskutere nærmere aktuelle problemstillinger knyttet til traseen for 
alternativ 1 ved sørenden av Borrevannet, da med et spesielt fokus på fuglelivet.  
 
Kap. 4.4.1 Konsekvenser i anleggsperioden 
Det fremgår at i neste planfase, reguleringsplanfasen, skal det utarbeides et 
miljøoppfølgingsprogram og at forhold som avdekkes gjennom denne 
konsekvensutredningen summeres opp som innspill til et slikt program, eks: deponi, 
rigg, støy og forurensning. Dette er temaer som er svært viktige å få utredet i 
konsekvensutredningen. 
 
Kap. 4.4.3 Landskapsbilde 
Som det fremgår av temakart landskap fra RPBA er alternativ 1 det alternativet som i 
størst utstrekning berører områder med verdiklasse A, dvs viktigste kategori. Det 
fremgår også at konsekvenser for landskapet vil få stor betydning for valg av korridor. 
Alternativ 1 er utvilsomt det alternativet som vil bli liggende mest eksponert til, og dette 
i et område som også er klassifisert som et nasjonalt viktig kulturlandskap (Naturbasen). 
Fotomontasjer og 3D modeller blir derfor svært viktig grunnlagsdokumenter for å forstå 
dimensjoner, høyde og eksponering av en bru over Borreskåla. Avbøtende forslag er 
følgelig viktig å få frem. Med flommark (se fotos vedlagt i våre kommentarer til kap. 3.1), 
endres landskapsbildet, noe det må tas hensyn til i utredningen. Det må derfor 
fremkomme fotomontasjer/3 D modell der også flommarken inngår. Korridor (bru) i 
alternativ 1 vil kun ligge ca 20 meter fra flommarken. 
 
Det er også naturlig at en i utredningen ser dobbeltspor Nykirke – Barkåker opp i mot 
den europeiske landskapskonvensjonen (CETS No. 176), en konvensjon Norge godkjente 
i 2001. Den omhandler verdifulle landskap og forplikter nasjonale myndigheter. Det er 
fra myndighetenes side tidligere også understreket viktigheten av å implementere 
landskapskonvensjonen i lokal og regional planlegging. 
 
Kap.  4.4.4 Nærmiljø og friluftsliv 
Det fremgår i temakart grønstruktur fra RPBA at alternativ 1 er det alternativet som 
berører flest områder med høyeste verdiklasse – A. Viktige rekreasjonsområder berøres 
også av alternativ 1. 
 
Kap. 4.4.5 Naturmiljø 
Det fremgår at tema naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har 
betydning for dyrs og planters levegrunnlag.  
 
Som det fremgår under «antatte problemstillinger» vil dobbeltsporet i tillegg til å 
beslaglegge areal med betydning for naturmiljø også skape barrierer for plante- 
dyrelivet.  En bru vil følgelig også fungere som barriere for våtmarksfugl som flyr inn/ut 
av våtmarken i sørenden Borrevannet naturreservat og flommarken som regelmessig 
omkranser dette området.  
 
Denne barrierevirkningen og konsekvenser for fugl i området er det følgelig viktig å 
utrede nærmere. 
 
 



 
Figur 2. Barrierer i viktige inn- og utflyvningstraseer for våtmarksfugl: eksisterende 
høyspent-/kraftlinje i øst og forslag i alternativ 1 – med en bruløsning for tog i vest. 
 
 
 



 
Aktuelle problemstillinger: 
 
Barriere 
Det er sørenden av Borrevannet, Vassbånn med periodevis omkransende flommark som 
definitivt er det viktigste området for våtmarksfugl i hele Borrevannet naturreservat. 
Viktige inn- og utflyvningstraseer for våtmarksfugl, spesielt i trekktidene vår og høst, 
ligger øst og vest for Vassbånn. I den østre korridoren ligger en 66 kV kraftledning på 
tvers av inn-utflyvningskorridoren (kraftlinja går nord- sør). Vegetasjon under og rundt 
linja ble ryddet i 2013 slik at denne nå ligger svært åpent og eksponert til. Det ble på 
begynnelsen av 1990 tallet utført undersøkelser av Norsk institutt for naturforskning 
v/Kjetil Bevanger, som undersøkte denne kraftledningens konsekvenser for fuglelivet. 
En strekning på 1000 meter ble jevnlig patruljert for å fange opp fugl som hadde fløyet 
inn i kraftledning. Bevanger konkluderte i NINA forskningsrapport O52, som utkom i 
1994, med at 158 fugler årlig fløy inn i kraftledningen og omkom. Flest døde fugler ble 
funnet under trekktiden i april og oktober. Bl.a. ble en rødlistet vannrikse funnet død. 
Kraftlinja utgjør med dette i dag utvilsomt en barriere for våtmarksfugl på flukt inn/ut av 
området.  

 
Hva vil så en ny barriere i form av en jernbanebru., jfr alternativ 1, på den andre siden av 
Vassbånn ha å si for inn-/utflyvende fugl?  BVV frykter at en bru her vil dekke hele den 
vestlige innflyvningstraseen for våtmarksfugl. Barrieren vil ligge i samme himmelretning 
som kraftledningen i øst. Foruten barriereeffekt kan en jernbanebru med kjøreledninger 
i lufta selvfølgelig innebære en kollisjonsrisiko og flyvende våtmarksfugl bl.a. under tett 
tåke/snødrev. Dette er derfor temaer som er svært viktig å utrede.  
 
Borrevannet naturreservat, ble opprettet i 1981, og et av hovedformålene med vernet 
var nettopp å verne om det rike fuglelivet. BVV frykter at nok en barriere i form av en 
jernbanebru tett opp i mot sørenden av Borrevannet vil redusere områdets betydning 
som raste- og hekkeplass for våtmarksfugl. Som der fremgår av figur 2 – bilde med 
skisse over, vil de to barrierene, dvs kraftledning og en evnt. jernbanebru bli liggende tett 
opp i mot hverandre. I forbindelsen med utredningen må en derfor også utrede om bruer 
i tilknytning til våtmarksområder har redusert områdets betydning for våtmarksfugl, noe 
BVV frykter. Vi antar det finnes en del undersøkelser på dette. 
 
En må også utrede hva totalbelastningen av to barrierer – en i øst og en i vest, vil bety for 
våtmarksfugl i den fuglerike sørenden av Borrevannet. 
 

 



 
Flommark på vestsiden av Vassbånn 1. mai 2003, dvs sørenden av Borrevannet. Her er 
konsentrasjonene av våtmarksfugl og artsmangfoldet høyest i hele Borrevannsområdet 
under trekket. Opptil 1500 våtmarksfugler er registrert rastende her samtidig. 
 
Bildet over viser flommark på vestsiden Vassbånn, dvs sørenden av Borrevannet. 
Flommarken her har den største konsentrasjonen av ender, vadefugler, svaner og gjess i 
hele området. Antallet fugl er i flommarksperioden høyere utenfor verneområdet og har 
en større artsvariasjon enn det en finner inne i Vassbånn, sørenden av vannet som inngår 
i naturreservatet. Opptil 1500 våtmarksfugler er registret i flommarken vest for 
Vassbånn samtidig – dvs i et lite område. Området med denne konsentrasjonen og dette 
artsmangfoldet vil kun bli liggende 20-30 meter fra forslag til ny jernbanekorridor, jf 
alternativ 1. Flommarkenes betydning i trekktidene vil det ikke være mulig å lese seg til i 
databaser (Artsdatabanken – Artsobservasjoner), fordi alle observasjoner enten er lagret 
under lokaliteter som «Borrevannet», «Vassbånn» eller «Vassmarka». Denne 
lokalkunnskapen er det kun lokale ornitologer som sitter på og som vi mer enn gjerne 
deler med utrederne for prosjektet. Vi har også rikelig dokumentasjon i form av fotos.  
 



 
Bilde av beitende sangsvane fra mars 2014, på jorde vest for flommark vest for Vassbånn, 
Toen i bakgrunn.  Tett opp i mot korridoren i alternativ 1. 
 
Avbøtende tiltak - barriere 
En må følgelig utrede avbøtende tiltak bl.a. for å redusere barriereeffekten en bru har for 
trekkende våtmarksfugl. BVV har erfart at Statens vegvesen i forbindelse med ny E18 
nord i Vestfold satte opp støyskjermer i glass/plast som medførte at mange fugler 
kolliderte med de «usynlige» skjermene, noe som engasjerte bl.a. Norsk ornitologisk 
forening avdeling Vestfold. I etterkant ble rovfuglsilhuetter klistret på for å redusere 
kollisjonsfaren noe. Typer av støyskjermer rundt jernbanesporene er følgelig noe en 
derfor bør utrede nærmere, for å hindre kollisjoner med flygende fugler. 
 
Støy 
Som nevnt over vil en jernbanetrase/bru, jfr alternativ 1, ligge tett opp i mot både 
Borrevannet naturreservat og opp i mot flommarken. Med tog som skal kunne kjøre opp i 
mot 250 km/t er det naturlig at dette vil medføre en del støy i en driftsperiode. BVV 
krever derfor at en utreder konsekvenser med tanke på støy i både en anleggsfase og en 
driftfase ifht: 
- rastende fugl 
- trekkende/flyvende fugl 
- hekkende fugl 
 
Det må utredes konsekvenser ut i fra maksstøy, ifht hva dette vil ha å si for nærmiljøet 
og fuglelivet. En må også ta hensyn til at støyen vil komme fra en bru høyt oppe i lufta – 
og konsekvenser dette har ifht støyspredning. Det må lages kart der støysoner fremgår. 
 
 
 
 
 
 
 



Data gjengitt i pkt 14 i vedlagt Ramsarsøknad – status for et utvalg rødlistede fugler som 
benytter flommarken vest for Vassbånn og Vassbånn og rødlistede spurvefugler med 
tilhold/hekkende i området. De oppgitte makstallene for ender og vadefugler stammer 
hovedsakelig fra flommarken som grenser inn mot korridoren i alternativ 1: 
 
Stjertand: 

Raster i små antall vår og høst.  Maksimalt antall er 13 individer 04.05.2006. Fuglene 

raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Skjeand: 

Raster i små antall vår og høst. Det foreligger også konstaterte hekkefunn fra 

1948.  Maksimalt er 12 individer sett rastende ved vannet sammen, bl.a. 02.10.2005. 

Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Knekkand: 

Årlig rastende på trekket om våren og litt utover i juni.  Opp til 8 individer er sett 

sammen rastende på vårtrekket, bl.a. 30.04.1993. Hekkeindikasjoner foreligger noen få 

år. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 

1. 

 

Snadderand: 

Nesten årlig rastende på trekket, hyppigst på våren, og maks 5 individer samme dag, 

bl.a. 17.04.2009. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot 

togkorridor i alternativ 1. 

 

Vannrikse: 

Årlig hekkefugl. 1-2 par hekker.  

 

Åkerrikse: 

Syngende hanner i hekkesesongen er hørt i mange år. Har sannsynligvis hekket i noen av 

disse årene, bl.a. i 2006 og 2007 da en hann sang hele sommeren. Flere av de syngende 

fuglene er hørt under/tett opp i mot der togkorridoren i alternativ 1 er vist. Åkerrikse har 

status som kritisk truet. 

 

Vaktel: 

Stort sett årlig i hekkesesongen. Opp til 7 syngende hanner samtidig flere ganger 

sommeren 2011. 

 

Vipe: 

Vanlig hekkefugl rundt vannet, opp til 30 par i gode år. De siste år har arten minsket 

kraftig. I tillegg raster opp til 250 individer per dag på vårtrekket, bl.a. 16.04.2006. 

Hekker med flere par i/under togkorridor skissert i alternativ 1. 

 

 



Dverglo: 

Fåtallig på vårtrekket. Hekkeindikasjoner er registrert, og har sannsynligvis hekket noen 

år, bl.a. i 2010 da 2 par ble observert spillende i juni. 

 

Dobbeltbekkasin: 

Raster årlig på vårtrekket i mai/juni. Opp til 10 individer på samme dag rastende og 

spillende, bl.a. 10.05.1986. Dette er en av de største konsentrasjonene av denne 

rødlistearten under vårtrekket i Norge. Disse fuglene hadde tilhold i eng som grenser opp i 

mot togkorridor skissert i alternativ 1. 

 

Storspove: 

Er funnet hekkende én gang. På trekket raster den hyppig ved vannet, både vår og høst. 

130 rastende fugler 21.04.1985, er maksregistrering. Fuglene raster hovedsakelig i 

flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Svarthalespove: 

Enkeltindivider raster av og til, hovedsakelig på vårtrekket. Som mest ble 2 individer 

registrert 02.09.2004. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot 

togkorridor i alternativ 1. 

 

Brushane: 

Raster på trekket vår og høst. Spill observert på våren et par ganger i mai. Opp til 85 

individer sett sammen, slik som 17.08.1986. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken 

som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Hettemåke: 

Hekkekoloni ved vannet frem til og med 1973. Opp til 200 par hekket på denne tiden. 

Fremdeles kan store antall raste på trekket, og 1000 individer ble sett 18.04.1999 og 

24.04.2006. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i 

alternativ 1. 

 

Fiskemåke: 

Noen få hekkefunn av enkeltpar er registrert siste 15 år. Store antall er vanlig på trekket 

hvert år mens de raster ved vannet. 2000 individer rastet 18.04.1999. Fuglene raster 

hovedsakelig i flommarken som grenser inn mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Sanglerke: 

Vanlig hekkefugl rundt vannet. Antall par er fra 30-50 hvert år, men det har blitt færre 

siste 10 år. I tillegg har opp til 1000 individer rastet på vårtrekket flere ganger i ulike år, 

bl.a. 28.03.2011. Hekker med flere par i/under togkorridor skissert i alternativ 1. 

 

 

 



Nattergal: 

Borrevannet har antagelig Norges tetteste bestand. Opp til 50 syngende hanner er 

observert samme dag, slik som 01.06.2000. Mange hekkefunn er gjort. Hekker i/under og 

tett opp i mot togkorridor skissert i alternativ 1. 

 

Stær: 

Vanlig hekkefugl rundt vannet. Store antall kan overnatte i takrør rundt sørenden av 

vannet fra juli-september, og hele 8000 individer ble registrert overnattende 30.08.1992 

og 02.09.1994.  

 
 
Fra Ramsarsøknad – pkt 22: Noen maksimaltall av rastende/næringssøkende 

våtmarksfugler (ikke rødlistet): 

 

Sangsvane 118 ind. 06.12.2008. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser 

inn mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Knoppsvane 82 ind. 29.03.1992 

 

Grågås 1805 ind. 02.08.2012 

 

Krikkand 625 ind. 18.04.2009. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn 

mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Stokkand 800 ind. 30.11.1991. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn 

mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Gluttsnipe 150 ind 07.05.1985. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn 

mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Enkeltbekkasin 168 ind. 22.04 1999. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som 

grenser inn mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Grønnstilk 55 ind. 10.05.1998. Fuglene raster hovedsakelig i flommarken som grenser inn 

mot togkorridor i alternativ 1. 

 

Låvesvale Takrørskogen rundt sørenden av vannet utgjør fra slutten av august til slutten 

av september landets viktigste raste- og overnattingsplass for arten i forbindelse med 

høsttrekket. På 2000-tallet er det regelmessig observert tall på over 10.000 

overnattende fugler i området, eks: 40.000 26.08.2011, 12.000 05.09.2012 og 14.000 

04.09.2013. Noen låvesvaler ringmerket ved Borrevannet er gjenfunnet helt sør i Sør-

Afrika. 

 



BVV er kjent med flere undersøkelser og artikler bl.a. fra Nederland (støttet av ProRail) 
har vist at en rekke fuglearter som svarthalespove, knekkand, sanglerke og vipe samt 
flere andre vadefugler har lavere tetthet i områder med mye togstøy. Ulike støynivå er 
oppgitt ifht når de ulike artene responderte negativt på togstøy. I forbindelse med 
utredningen for dobbeltspor Nykirke – Barkåker er det viktig at slike undersøkelser 
legges til grunn og gjøres kjent og at de kobles til støykart for å vise hvilke områder som 
blir mindre attraktive for fugler.  
En bør også legge frem andre forskningsprosjekter og undersøkelser på hvordan ulik 
støy tett opp i mot våtmarksområder påvirker fuglelivet. I denne forbindelse er vi kjent 
med tidligere undersøkelser ved Presterødkilen (bilstøy), i forbindelse med 
Ringveiutvikling her.  
 
 
Etableringen av en jernbanebru høyt over Borreskåla vil følgelig medføre et omfattende 
anleggsarbeid og medfølgende støy som vil foregå over en lengere periode. Det er viktig å 
utrede hva dette krever av tilleggsareal og hvordan dette (anleggstrafikk – støy og fysisk 
anleggsaktivitet) vil påvirke fuglelivet både i Borrevannet naturreservat og i nevnte 
flommark. Som det fremkommer i kap. 3.1, er minste bredde for ferdig bane 17 meter og 
i en anleggsperiode så vil inngrepsbredden være betydelig større. Det er derfor viktig å 
utrede og inkludere en inngrepsbredde (som inkluderer riggområde, anleggsvei, rigg mm) 
når en nærmere utreder konsekvenser for våtmarksfugl i sørenden av Borrevannet, dette 
bør også fremkomme i kart.  
 
BVV frykter at en i en anleggsperiode kan få en inngrepsbredde som direkte berører 
flommarken og som kan grense inn mot eksisterende naturreservat. BVV frykter også at 
med forslag til trase for alternativ 1, vil det meste av våtmarksfugl skremmes vekk fra 
dette området, et kjerneområde for våtmarksfugl ved Borrevannet i trekktidene. I denne 
sammenheng er det følgelig viktig å også utrede avbøtende tiltak.   
 
Flommarkene rundt Vassbånn - fremtidig restaureringsområde for å fremme våtmark?  
BVV erfarer at mye av flommarkene rundt sørenden av Borrevannet ofte oversvømmes, 
noe som resulterer i begrensede avlinger for lokale bønder. BVV ser at det i fremtiden 
kan bli aktuelt å restaurere-/tilbakeføre noe av dette området som i dag er dyrket mark 
til våtmark/beitemark der en fremforhandler en økonomisk kompensasjon som lokale 
grunneiere kan godta. Vi erfarer at dette er gjennomført med gode erfaringer andre 
plasser i Norge og ikke minst i utlandet, bl.a. Hornborgasjøen i Sverige. Dette er derfor 
noe som bør belyses og utredes nærmere.  
 
Utvalgt naturtype- hule eiker  
I samarbeid med grunneier Kari Wøyen fikk BVV kartlagt en større eikelund rundt Sande 
Bruk og ut mot Kongsodden i 2013. En biolog kartla området og fant hele 108 
forskriftseiker.  I de områdene hvor bare de største eikene ble kartlagt finnes det i tillegg 
omtrent 80 forskriftseiker med omkrets rundt stammen på mindre enn 300 cm. Hele 
området har også mange eiker med dimensjoner nært opptil kravet for forskriftseiker, og 
flere trær har påbegynnende hulrom. Rekrutteringen av forskriftseiker vil her være god i 
lang tid framover. Alle forskriftseikene er nylig lagt inn i Naturbasen og denne 
informasjonen inngår derfor ikke i utsendt høringsdokumenter. Det er følgelig viktig at 
det tas hensyn til de hule eikene og at konsekvenser og avbøtende tiltak for disse også 
utredes i forbindelse med planleggingen. 



 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 
Det fremgår at utredningen skal dekke dokumentasjonskrav i naturmangfoldlovens §§ 8-
12. BVV nevner i denne sammenheng at i forbindelse med flere store 
utbyggingsprosjekter i Norge så har en lagt til grunn «føre var prinsippet» når mange 
rødlistearter forekommer i det berørte området. Dette må følgelig også legges til grunn og 
fremkomme i utredningen for dobbeltspor Nykirke – Barkåker. Som tidligere nevnt er  
60 av de 76 norske fugleartene som er oppført på Norsk rødliste registrert ved 
Borrevannet, og hele 30 rødlistearter hekker.  
 
Kap. 4.5.2 Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser for de ulike alternativene 
Dette er en nyttig sammenstilling for ikke prissatte konsekvenser og det fremgår også at 
de største konfliktene skal beskrives.  
 
 
Annet: 
 
Nasjonal transportplan og miljømodellen Botniabanan i Sverige 
I nasjonal transportplan 2014-2023, St.melding 26 (2012-2013) fremgår det under kap. 
12.6, naturmangfold et viktig etappemål: Bidra til å redusere tapet av biologisk mangfold. 
Det fremgår her at konflikter med verneområder skal i størst mulig grad unngås. 
Utredningen av dobbeltspor Nykirke – Barkåker må derfor også sees opp i mot dette. 
 
BVV anbefaler også at en i forbindelse med planene og utredningene ser østover til  
Sveriges største jernbaneprosjekt, Botniabanan. Botniabanan har lagt stor vekt på 
hensyn til det biologiske mangfoldet og det er lagt stor vekt på støy overfor bl.a. 
fuglelivet. Det er også lagt til grunn at jernbanen skulle integreres i omgivelsene på en 
god måte. BVV er kjent med at denne miljømodellen er lagt til grunn for det store 
jernbaneprosjektet Oslo S - Ski. Det forventes følgelig at miljømodellen som er utviklet av 
Botniabanan også legges til grunn for dobbeltspor Nykirke – Barkåker, og at det refereres 
til prosjektet. 
 
Invitasjon 
Som tidligere nevnt tar vi gjerne en fellesbefaring i området med utredere for å bl.a. 
formidle hvordan området ved Borrevannet brukes av fugl, noe det finnes lite detaljert 
data på i ulike databaser/publikasjoner. Vi håper også at en ved fremtidig plan- og 
utredningsarbeid vil benytte seg av de lokalkunnskapene lokale ornitologer har 
opparbeidet gjennom flere tiårs kartlegging av fuglelivet ved Borrevannet. Vi tør hevde at 
få andre fuglelokaliteter i Norge er så godt kartlagt og besøkt som Borrevannet de siste 
tiårene. BVV ønsker følgelig å delta på kommende samlinger og seminarer knyttet til 
arbeidet med dobbeltspor Nykirke – Barkåker.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Konklusjon 
Borrevannets Venner (BVV) frykter at en togkorridor, jf alternativ 1, vil få store negative 
konsekvenser for fuglelivet, spesielt våtmarksfugl rundt sørenden av Borrevannet. Et 
våtmarksområde av både nasjonal og internasjonal betydning vil bli kraftig forringet om 
alternativ 1 legges til grunn.  En bru vil utgjøre en barriere i en viktig innflyvningstrase 
for våtmarksfugl. BVV frykter også de negative konsekvensene av støy både i en anleggs- 
og driftsfase, i tillegg til en omfattende anleggsvirksomhet tett opp i mot sårbar våt- og 
flommark og naturreservat. Det er derfor viktig med en grundig konsekvensutredning 
rundt temaer og spørsmål BVV har kommentert. Miljømodellen utviklet av Botniabanan 
må løftes og legges til grunn i planleggingen av dobbeltspor Nykirke- Barkåker. 
 
  
 
 
 
 
Med hilsen styret i Borrevannets Venner: 
 
 
 
 
 
         sign.                       sign. 
Ivar Lundstad               Henning A. Johansen                              Øystein Mortensen 
    
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Boka «Fuglelivet ved Borrevannet» 
Vedlegg 2: Ramsarsøknad 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi:  
Horten kommune 
Fylkesmannen i Vestfold 
Vestfold fylkeskommune 
Miljødirektoratet 
Jernbaneverket 
 


