
Åkersvika er et aktivt innlandsdelta med et dynamisk, kom-
plekst og variert natursystem. Vegetasjonen i reservatet er 

en blanding av sump-, eng- og krattvegetasjon, samt noe skog. 
Deltaet dannes av Svartelvas og Flagstadelvas utløp i Mjøsa, og 
er av stor betydning for en rekke våtmarksfugler. Åkersvika ble 
fredet som naturreservat i 1974. Reservatet er Norges første 
Ramsar-område, og en viktig del av den norske våtmarksarven. 

Området ble godkjent som et nytt IBA i 2014, først og fremst 
på bakgrunn av store mengder rastende kortnebbgås i april hver 
vår. Den 9. april 2015 ble hele 12 000 kortnebbgjess observert. 
Det er mange andre arter våtmarksfugler som bruker Åkersvika. 
Trekkfuglene tilbakelegger store avstander under trekket, og 
det er langt mellom hver rasteplass med gode næringsforhold. 
På Østlandet er Øra-området ved Fredrikstad, Nordre Øyeren 
ved Lillestrøm og Åkersvika eksempler på særdeles viktige 
rasteplasser. Åkersvika er derfor en av de viktigste lokalitetene 
for våtmarksfugler på trekk på Østlandet. Både i april-mai og 
utover høsten kan antallet andefugler og vadere være betydelig. 

Det er også en variert hekkefauna i Åkersvika, med en rekke 
rødlistede arter. Våtmarksfugler er en fuglegruppe som er under 
sterkt press, og bestandene av mange arter har blitt kraftig 
redusert de siste årene.

Åkersvika IBA
Important Bird and Biodiversity Area

BirdLife International har siden slutten av 1970-tallet 
identifisert og kartlagt et nettverk av viktige områder for 

naturmangfold og fugler, og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 
har ansvaret for dette arbeidet i Norge. Områdene går under 
navnet «Important Bird and Biodiversity Areas» (IBAer). Dette 
nettverket av områder betraktes som et absolutt og uunnværlig 
minimum for den langsiktige overlevelsen av verdens fuglearter 
over hele deres utbredelsesområde, selv om det foregår et 
tap av habitater på generell basis andre steder. I tillegg til de 
kritisk viktige funksjonene områdene har for fugler, er betyd-
ningen for øvrig naturmangfold uvurderlig her. Den biologiske 
produksjonen er høy, og det er dette som danner grunnlaget 
for det rike fuglelivet. Områdene er utpekt på grunnlag av faglig 
anerkjente kriterier. 

IBA  – et verdens-
omspennende nettverk

Verdifull natur omringet av 
menneskelig virksomhet

Åkersvika

English summary

Åkersvika is an Important Bird and Biodiversity Area (IBA). 
Since the late 1970s, the BirdLife Partnership has been 

working collectively to identify, document and protect all 
places on earth of greatest significance for the conservation 
of the world’s birds. As a result, over 12 000 IBAs have been 
identified (2017). 

Since birds have been shown to be effective indicators of 
wider biodiversity, the protection of these sites would help 
ensure the survival of a correspondingly large number of 
other animal and plant species. The presence of Pink-footed 
Goose was a determining factor for identifying this particular 
IBA.

NOF er en ideell forening som arbeider for vern av 
naturen, og særlig for vern av fuglefaunaen. Foreningen 

jobber for å fremme interessen for, og bedre kunnskapen 
om fugler, samt å stimulere til ulike ornitologiske aktiviteter. 
NOF er også et bindeledd mellom Norges fugleinteresserte. 
Foreningen arrangerer turer og foredrag. Som medlem kan 
du velge mellom flere ulike tidsskrift. Hovedtidsskriftet heter 
Vår Fuglefauna.
 
Du er velkommen som medlem hos oss! Meld deg inn i NOF 
på vår nettside birdlife.no. Ta gjerne kontakt med oss på 
e-post: nof@birdlife.no.

Norsk Ornitologisk Forening

I Svartelvdeltaet kan antall trekkfugler til tider være svært høyt. Åkersvika er av 
en slik betydning at Birdlife International har utpekt området som et globalt 
viktig område for fugler og naturmangfold. Foto: Jonas Langbråten. 
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