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Bekymringsmelding fra Norsk Ornitologisk Forening om Borrevannet naturreservat 
 
Vi viser til søknad fra Horten Roklubb datert 17.12.2014 om dispensasjon fra verneforskriften for å 
legge til rette for organisert roing med faste robaner i Borrevannet naturreservat. Vi viser også til brev 
fra stiftelsen Borrevannets venner og Norsk Ornitologisk Forening avd. Vestfold fra januar 2015, som 
går i mot å gi en dispensasjon for organisert roing i verneområdet. Områdets verdier inkludert 
funksjon for en lang rekke fuglearter er grundig beskrevet i disse brevene på bakgrunn av oppdatert 
kunnskap. Et svært omfattende dokumentasjonsunderlag finnes i Rapportsystemet for fugler i 
Artsobservasjoner. Vi vil også presisere at området har internasjonale kvaliteter, og at det er i april 
2014 ble sendt inn et omfattende forslag fra Borrevannets Venner og Norsk ornitologisk forening avd. 
Vestfold om at området bør gis status som Ramsarområde. Horten kommune fikk også kopi av dette 
brevet. 
 
Norsk Ornitologisk Forening er dypt bekymret for at en eventuell tillatelse av organisert roing i 
Borrevannet vil ha alvorlige negative konsekvenser i form av vedvarende forstyrrelse av en lang rekke 
arter våtmarksfugl, inkludert trua og sårbare arter. Borrevannet er en våtmarkslokalitet som er spekket 
med verneverdier. Man må forvente at en tillatelse av organisert roing og baner for dette vil komme i 
permanent konflikt med verneverdiene i reservatet. Konfliktnivået må forventes å øke over tid hvis og 
når roklubben ønsker å øke sin aktivitet i området. Vi anser derfor at dette er en svært dårlig løsning 
både på kort og lang sikt. Organisert roing i Borrevannet vil kunne bidra til at områdets verneverdier 
blir redusert på sikt, da våtmarksfugler vil bli fortrengt på grunn av den økte forstyrrelsen. Trua arter 
og våtmarksfugler som direkte berøres av en robane er bl.a.: 
 

- Toppdykker (rødlistestatus: Nær truet). Borrevannet er en svært viktig hekkelokalitet for 
toppdykker i nasjonal målestokk. Arten bruker i stor grad også nordenden av vannet til 
næringssøk etter at ungene er klekket. 

- Fiskeørn (rødlistestatus: Nær truet). Arten fisker i sommerhalvåret regelmessig i nordenden av 
Borrevannet. Fiskeørna er regelmessig sett i et reir som kun ligger noen titalls meter fra den 
nordre delen av Borrevannet.  

- Store antall gress- og dykkender raster i trekktiden mars-mai og august – november nord i 
vannet. 

- Storlom (rødlistestatus: Nær truet). Alle storlommer som raster bruker det midtre og nordre 
partiet av vannet. 

- Makrellterne (rødlistestatus: Sårbar).  Arten har gått kraftig tilbake de siste årene, og har i 
Horten kommune et av sine viktigste næringsområder nord i vannet. Fuglene bringer mat til 
unger i reir sør for Bastøy. 

- Strandsnipe (rødlistestatus: Nær truet). Arten har eneste stabile hekkeplass langs vannets 
nordlige bredder. 
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- Fiskemåke og hettemåke (rødlistestatus: Nær truet). Disse artene som har gått kraftig tilbake, 
bruker hele Borrevannet, inkludert nordenden til aktivt næringssøk. Under laueleiken, som 
foregår i nordenden av vannet i mai-juni, er det spesielt mange måker og terner her. 

 
Organisert roaktivitet kan ikke kalles en allmenn aktivitet, men er en aktivitet for et fåtall medlemmer 
av roklubben. Det er registrert 66 fritids-/fiske-/robåter på Borrevannet. Et roanlegg med aktivitet vil 
bidra til at mange av disse båtene må finne andre plasser å fiske. Ut i fra Borrevannets begrensete 
størrelse og utforming og med en skissert robane som er 100 meter bred og 1000 meter lang + snuplass 
og med følgebåt på utsiden av robanen, er det naturlig at fritidsfiskere vil søke seg sørover i vannet, til 
de mest sårbare delene av reservatet, der konsentrasjonene og artsantallet av fugler er størst. Dette vil 
følgelig være svært uheldig.  Vi frykter det meste av våtmarksfugler i nordenden av Borrevannet vil 
bli fortrengt som en konsekvens av roing og følgebåt med ropert. En robane vil medføre en reell 
arealomdisponering av deler av verneområdet. 
 
Horten roklubb har i sin søknad vist til et positivt samspill mellom roere og våtmarksfugler ved Sorø 
sø i Danmark. Sorø sø har som det fremgår på det Danske miljøministeriets hjemmesider ingen 
formelle vern. Antall fuglearter registrert ved Sorø sø er under halvparten av Borrevannets 258 påviste 
arter og individtettheten er også langt lavere i Sorø sø enn i Borrevannet, noe som fremgår i vår 
søsterorganisasjon, Dansk ornitologisk forenings database (DOF basen). Sorø sø kan derfor ikke 
brukes som sammenlikningsgrunnlag med Borrevannet naturreservat. 
 
Det fremgår i roklubbens søknad at reguleringsplanen for Bromsjordet vedtatt i 2013, som medfører 
en båthavn med plass for 500 båter, vil gjøre treningsforholdene for roklubben svært vanskelig på 
Indre Havn. NOF er forundret over at alternativ plassering av areal for roing ikke ble grundigere 
utredet i forbindelse med planen for å avklare om det var realistisk å flytte roerne og etablere havn. En 
avklaring burde vært gjort gjennom rekkefølgebestemmelsene. Det kan ikke være slik at det som ser ut 
til å være mangelfull avklaring i plan medfører negative konsekvenser i et svært sårbart og nasjonalt 
viktig våtmarksområde en helt annen plass. I forbindelse med reguleringsplanen for Bromsjordet 
uttalte så vidt NOF erfarer, Fylkesmannen seg tidlig kritisk til flytting av roaktiviteter til Borrevannet. 
 
Vi mener at det finnes gode alternative lokaliseringsmuligheter. Det anbefales at en ser nærmere på 
muligheter for etablering av en robane fra Reverumpa og inn mot Dragsund. Dette er et relativt rolig 
farvann både med tanke på småbåttrafikk og vind på Indre Havn. Lengden på banen blir ikke kortere 
enn skisser nord i Borrevannet og en unngår konflikter ift de nasjonale naturverninteressene ved 
Borrevannet. 
 
Vi ber derfor Fylkesmannen gi avslag på den foreliggende søknaden med bakgrunn i at dette vil være i 
strid med verneforskriften. Det er heller ikke ønskelig å lempe på vernebestemmelsene for å tillate slik 
aktivitet. Dette vil være en uthuling av vernet til store skade for våtmarksfugler som naturreservatet i 
utgangspunktet var tenkt å verne om, jfr. verneforskriftens § 3. Godkjenner vernemyndighetene et 
roanlegg i et sårbart og nasjonalt viktig naturreservat som Borrevannet, frykter vi at dette også kan gi 
en presedensvirkning i tilsvarende områder andre steder i landet. Få områder i Vestfold og på 
Østlandet har større betydning som verneområde for våtmarksfugler enn Borrevannet.  
 
For Norsk Ornitologisk Forening 

   (Sign.) 
Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær   Finn Hauge, leder NOF avd. Vestfold 
 
Kopimottakere: 
Miljødirektoratet: post@miljodir.no 
Vestfold fylkeskommune, firmapost@vfk.no 
Horten kommune, postmottak@horten.kommune.no og borre.jacobsen@horten.kommune.no  
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