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Rapport om fugleforekomster rundt tilfeldig gjenopprettet våtmark ved 

Vassbånn, Borrevannet 2021 

 

Konklusjon 

Den dokumenterte effekten på en rekke rødlistede fuglearter ved å gjenopprette en del av 
våtmarksengene i Vassbånn gjennom sommeren 2021 var formidabel. Ikke bare ble det registrert 

hekkefunn av arter som har vært fraværende i flere tiår, slik som skjeand og rødstilk, men i tillegg ble det 
observert kraftig oppsving i bestanden av den kritisk truede arten vipe. Vipe er nå en ytterst sparsom 
hekkefugl i Vestfold og Telemark fylke, og det antas at bestanden i Vassbånn i 2021 utgjorde en stor del 

av totalbestanden i fylket. Det er avgjørende å ta vare på egnede hekkeplasser for denne arten, og det 
påligger derfor Statsforvalterens miljøvernavdeling i Vestfold og Telemark og Horten kommune å ta 

stilling til i hvilken grad det kan bidras til å bevare den viktige bestanden i Vassbånn rundt sydenden av 
Borrevannet i Horten kommune. Denne rapporten dokumenterer hvor lite som skal til for å øke bestanden 

av vipe i dette området, i tillegg til å skape viktige hekke- og rasteområder for en rekke andre rødlistede 
fuglearter. 

 

Innledning: 

Borrevannet har vært naturreservat siden 1981 på grunn av det rike fuglelivet ved vannet. Imidlertid var 

det foretatt store inngrep i våtmarksområdet i sydenden av Borrevannet, kalt Vassbånn, allerede i 1973. 
Da ble halvparten av det opprinnelige våtmarksområdet skilt fra Borrevannet med en jordvoll, og 

området på utsiden av denne vollen ble pumpet tørt med pumper slik at dette kunne dyrkes opp. Dette 
førte til at alle de fuktige starrengene som tidligere dominerte landskapet her forsvant under plogen, og 

kun de våteste delene av våtmarka ble bevart, i hovedsak takrørdekkede områder. Dette fikk store 
konsekvenser for flere arter som hekket i området før denne dreneringen, spesielt for gressender og 

vadefugler. Blant annet forsvant knekkand, skjeand og enkeltbekkasin som hekkefugler etter dette 
inngrepet. 

Det eksisterte fremdeles rester av de gamle fuktige engene på utsiden av vollen frem til 1986. Da ble den 

siste enga drenert. Dette førte til at rødstilk, gulerle og heipiplerke forsvant som hekkefugler fra 
Vassbånn. 

Etter inngrepet blir fremdeles den nå oppdyrkede delen av Vassbånn regelmessig oversvømt vår og høst. 

Dette har sørget for at området har vært attraktivt for rastende ender og vadefugler på vår- og 
høsttrekket. Imidlertid blir jordene pumpet tørre og dyrket opp i løpet av mai hvert år, og dermed er 

området ikke egnet for hekking for artene som er forsvunnet på grunn av dreneringen i 1973. 
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Flyfoto over Vassbånn (sett mot vest) fra 1956, før drenering av våtmarksområdet. Vannspeilet og engene midt i 

bildet ble gjenskapt i 2021.  

 

Våtmark tilfeldig gjenskapt i 2021: 

På vinteren 2021 sluttet én av dreneringspumpene rundt Vassbånn å virke. Denne ble ikke erstattet før 
våren ankom. Dette førte til at deler av den opprinnelige våtmarken fikk tilbake sitt vannspeil og en 

ganske stor fuktig eng som følge av dette. Vannspeilet holdt seg gjennom hele sommeren og på enga 
rundt slo det i løpet av sommeren opp mye starr og siv. Dette førte til at området raskt begynte å ligne 

på det opprinnelige landskapet fra før dreneringen i 1973. Det totale arealet av vannspeilet og fuktig eng 
er på ca. 40 mål, og hele området ligger på eiendommen til Semb Hovedgård. 

Det ble raskt klart at dette området trakk til seg mange ulike fuglearter. Det ble derfor bestemt å følge 

opp registreringen av arter her tett gjennom sesongen for å dokumentere effekten av oversvømmelsen 
gjennom våren og sommeren 2021. Denne rapporten dokumenterer de viktigste funnene gjennom 

sesongen. 

 



3 
 

 

Oversiktsbilde over Vassbånn. Den nye dammen fra 2021 er farget blå. 

 

Utsnitt av forrige bilde. Det grønne feltet rundt den nye dammen er området som ble gjenskapt til fuktige 

starrenger i 2021. Det totale arealet av dammen og starrengene er på ca. 40 mål. 
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Hekkefunn i gjenopprettet våtmark 2021: 

 

I denne delen av rapporten går vi gjennom alle registrerte hekkefunn som ble gjort i det 

gjenopprettede våtmarksområdet i 2021. Det er også gitt en historisk oppsummering for hver 

art for sammenligning. 

 

Skjeand  

Rødlistekategori 2021 
VU 

Sårbar 

 
Skjeanda ble første gang sett på Borrevannet 30.mai 1948 (Hagelund 1949). Dette var også første gangen 
arten ble registrert i Vestfold. Den ble også funnet hekkende dette året, da et reir med ni egg ble funnet 

31.mai (Haftorn 1971). Året etter, i 1949, ble skjeanda funnet hekkende på Borrevannet igjen. Ett reir 
med ni egg ble funnet 29.mai (Hagelund 1957). I 1950 ble arten sett på de fleste av turene Olav Hagelund 

og Halvdan Møller jr. gjorde til Borrevannet. Det dreide seg om hele tre par 23.april, en hann 28.mai og 
tre hanner 29.mai. I tillegg hørte de lokkelyden fra skjeender flere ganger utover sommeren (Hagelund & 

Møller 1950). 
 

I årene 1951-54 ble arten sett av Olav Hagelund på hans turer til vannet i april, mai og juni (Hagelund 
1957). Muligens har skjeanda hekket her i hele perioden 1948-54. Det ble sett opp til tre-fire par 25.mai 

1953 (OHa). Arten er ikke nevnt i hans notater fra vår- og forsommerbesøkene i årene 1955-61. Da det 
var lite folk som registrerte fuglelivet ved vannet frem til midt på 60-tallet, ble ikke neste observasjon av 

skjeand gjort før i 1964, da ett par ble sett 20.mai (Sørensen 1973). Fra dette året og frem til i dag har 
arten blitt sett nesten hvert år.  

 
Skjeanda har siden 1964 stort sett blitt påtruffet i tidsrommet 15.april – 15.mai om våren, men den har 
blitt registrert i hele tidsrommet 20.mars (1990) – 28.mai (1972). Selv om arten sees nesten hver vår, er 

det alltid i lite antall, og ofte blir den bare sett en dag eller to. Det dreier seg nesten alltid om par eller 
enkeltindivider, selv om det en sjelden gang kan være snakk om opptil syv individer som 1.mai 1993 

(ØMo, AHa, ØBr), og 1.mai 2001 (ILu, GFK m.fl.). Skjeanda har også blitt registrert noen få ganger om 
sommeren siden 1964. Det har blitt gjort funn i juni i seks forskjellige år av både hunner og hanner. 

 
Fra 1964 – 1984 finnes det bare to høstobservasjoner av skjeand på Borrevannet. Det var fire individer 

24.juli 1968 (ArA, BOl), og ett par 11.august 1971 (Møller 1977). Fra 1984 har dette gradvis forandret 
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seg, og skjeanda har på 90-tallet blitt langt vanligere på høsten enn om våren. Den sees nå som oftest 
innenfor tidsrommet 5.september – 20.oktober, men har blitt registrert i hele perioden 8.august (1992) – 

8.november (1997). Antallet skjeender om høsten ligger som oftest mellom ett til fire individer, men 
opptil ni individer ble registrert sammen 29.september 1992 (BOR).  

 
Gjenopprettet våtmark 2021: 

I 2021 var det hele 62 år siden skjeand med sikkerhet hadde hekket i Vassbånn. Det første paret dukket 
opp 23.april, og fra 2.mai var det to voksne par i den nye dammen. De to parene holdt seg i dammen 

gjennom hele mai, og rundt 1.juni ble bare hannene sett. Det kunne tyde på at begge hunnene lå på skjult 
på reir og ruget. Dette viste seg å være riktig. 25.juni ble en hunn med 3 små unger observert, og 11.juli 
ble et kull med hele 10 unger sett. Altså hekket to par med skjeand i dammen i 2021. Det ble sett skjeand 

i dammen sammenhengende frem til 12.oktober. 
 

 
Skjeand, juvenil hann. Foto Andrew W. Clarke 

  

 

Sothøne  

Rødlistekategori 2021 

VU 

Sårbar 

 
Sothøna ble første gang registrert på Borrevannet i 1948, da to individer ble sett av Olav Hagelund og dr. 

H.L. Løvenskiold (Hagelund 1949). Den ble ikke sett av Hagelund på hans besøk til vannet verken i 1939 
eller 1947. Imidlertid skal Øyvind Aashamar ha fortalt Olav Hagelund at sothønene kom til Borrevannet i 

1946 eller 1947 (Hagelund 1951-64). Det er derfor rimelig å anta at arten dukket opp en gang mellom 
1946 og 1948. I 1949 ble det sett hele seks individer under et besøk av Hagelund og Møller 16.april. Året 
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etter, i 1950, skriver Hagelund om arten at den er tallrik og at den har formert seg de siste årene 
(Hagelund & Møller 1950). Det ble også observert et ungekull 6.juni dette året. Dette var første 

konstaterte hekkefunn i Vestfold. 
 

Utover 50-tallet har sothønebestanden gradvis økt. I 1956 skriver Hagelund at den har økt mye siden 
1948, og at han har gjort flere reirfunn (Hagelund 1957). Hagelund registrerte også sothøner hvert år 

mellom 1956 og 1961 (Hagelund 1951-64). I 1964 ble det funnet et reir med 5 egg 20.mai (Sørensen 
1973). Fra 1965 til 1981 ser bestanden ut til å ha vært forholdsvis stabil. Ut fra antallene i perioden kan 

det ha dreid seg om en bestand på mellom ett til fem par. Arten var også til stede i hele den isfrie 
perioden mellom 1967 og 1977 (ArA).  
 

Hekkesesongene i 1982 og 1983 var særdeles vellykkede og hele 40 individer med smått og stort ble sett 
på høsten –83. Våren 1984 var det derfor hele 30 voksne individer på plass før hekkesesongen tok til. Så 

skjedde det et eller annet med produksjonen av unger i 1984 som gjorde at bestanden fikk seg en knekk. 
Ingen kull ble observert denne sommeren. Våren 1985 dukket kun syv voksne individer opp og våren 

1986 kun fem individer. Strenge vintre på denne tiden kan også ha desimert bestanden. 
 

Først i 1990 var bestanden tilbake på 1984 nivå igjen. Dette året dukket 30 voksne individer opp på 
våren, og ni kull med til sammen 25-30 unger ble sett ut på sommeren. Utover 90-tallet har bestanden 

ligget noe under toppåret 1990, men den har vært forholdsvis stabil. I 1999 så bestanden igjen ut til å ha 
nådd en topp med hele 55 individer som maksimalantall samme høst. Våren 2000 dukket det opp ikke 

mindre enn 45 voksne individer før hekkesesongen startet, og maksimalantallet på høsten nådde 54. 
Dette året var det fremdeles 52 individer igjen ved vannet 24.desember, noe som er et uvanlig høyt 

antall så sent på året (HAJ). I 2001 hadde sothønene en ny dårlig hekkesesong på Borrevannet. Dette 
året ble ingen kull observert. 
 

I perioden 1990-2002 var sothøna å se på Borrevannet i snitt fra 25.mars – 7.desember. Den er som regel 
til stede så lenge det ikke er is på vannet. Den har derfor blitt registrert i hele tidsrommet 24.februar 

(1990) – 7.januar (2001).  
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Gjenopprettet våtmark 2021: 

Fordi dammen i den gjenopprettede våtmarken ikke har eksistert gjennom sommeren siden 1973 er det 
vanligvis ikke sothøner her. Men, i 2021 har det holdt seg opp til 10 individer her hele sesongen. Hele 4 

par gikk til hekking her i år, hvorav minst 3 par fikk frem unger. 
 

 

Vipe  
Rødlistekategori 2021 

CR 

Kritisk truet 

 
Vipe har vært karakterfuglen i Vassmarka så langt tilbake vi har kunnet finne kilder. Det vil i dette tilfellet 
si tilbake til 1930. Vi vet at vipa hekket i gode antall på 1930 og 40-tallet. Dette har vi direkte fra folk som 

selv sto bak plogen på jordene i disse årene (pers.med. HAJ). Rundt 1950 var bestanden tydeligvis også 
god: “Hekket tallrik på jordene sør for vannet” (Hagelund & Møller, 1950). Videre har vi funnet 

dokumentasjon på at bestanden var stabil gjennom hele 1950 og 60-tallet (Hagelund 1957, Sørensen 
1973). Etter vannstandsenkningen og oppdyrkingen i Vassbånn i 1973 og frem til i dag har bestanden 

trolig vært mer ustabil.  
 

Det er ingen tvil om at vipebestanden påvirkes av det moderne jordbruket. De hekker tidlig, og hvert år 
forsvinner nesten alle reirene i våronna. Disse blir i de fleste tilfellene lagt på nytt, men er våronna sen 

ser det ut til at dette kan begrense antall par som legger nye kull. Dette kan illustreres ved at vipa sjelden 
får frem unger på jordene som ligger på innsiden av Vassbånnveien lenger. Disse jordene var før 1973 en 

del av Vassbånn og blir på grunn av sin lave beliggenhet ofte ikke mulig å pløye før etter 17.mai. Ved så 
sen pløying ødelegges i stor grad muligheten for at nye kull kan legges. De få årene noen av disse jordene 
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har blitt liggende helt brakk, har de imidlertid hatt en utrolig tetthet av vipereir. Blant annet ble det 
funnet minst seks reir på et av disse jordene våren 1999, da dette ikke ble pløyd.  

 
Tidligere har nok mer skånsom bruk av jorda og mer ubrukt mark i Vassbånn vært med på å opprettholde 

en høy bestand i området. Vi vet at så lenge det ble pløyd med hest, ble reirene flyttet unna plogen når 
man kom over dem (pers.med. HAJ). Dette skal visstnok ikke ha hindret fuglene i å gjenoppta rugingen. 

På 80- og 90-tallet har antall par i Vassmarka og jordene vest for Vassbånn ligget på omtrent 15 –30. 
Etter en telling foretatt 19. – 20.mai 2001 ble det registrert 35 etablerte par rundt Vassbånn (HAJ). Dette 

året må karakteriseres som et klart toppår. 
 
Vipa er en av de første artene som ankommer om våren. Den er på plass allerede i slutten av februar hvis 

vinteren har vært mild. I snitt siden 1990 vil dette si 28.februar. På vårttrekket kan en god del viper raste 
i området. Opp til 300 individer ble registrert 23.mars 1992 (ILu). Mellom 100 – 200 individer på denne 

tiden er ikke uvanlig.  
 

Etter 1990 har det vært lite viper å se etter 15.august. Tidligere var det vanlig at vipene ble lenger utover 
høsten. Dette kan skyldes at høstpløying nå er mindre brukt enn før. Vipene trenger fuktige marker med 

lav vegetasjon til næringssøk. I tillegg har strendene på Verket grodd igjen som en følge av at beitingen 
har opphørt. Dette var tidligere en samlingsplass for vipene på sensommeren og høsten. I 1971 var det 

for eksempel omtrent 200 viper rundt Vassbånn i tiden 31.juli – 18.august (ArA). Etter 1990 har området 
som regel vært nesten tomt for viper på denne tiden. Litt senere på høsten hender det fremdeles at bra 

antall med viper raster i området. På det meste ble det registrert 110 individer 11.oktober 1986 (KJo). 
Vipa er ellers registrert i hele perioden 21.februar (1998) – 17.november (1987). 

 
Gjenopprettet våtmark 2021: 
De siste 20 årene har vipa forsvunnet helt som hekkefugl på jordene i Vassmarka. Nå hekker vanligvis 

bare rundt 5 par på de våteste jordene vest for Vassbånn. I 2021 forandret dette seg totalt da den nye 
dammen fikk beholde vann gjennom våren og sommeren. Allerede 8.mai ble de 4 første nyklekkede 

ungene registrert. Den 16.mai holdt minst 21 etablerte par seg på jordene rundt Vassbånn, de aller fleste 
i våtmarka rundt den nye dammen. 25.juni ble det talt opp minst 20 unger rundt denne dammen. Det vil 

si at minimum 28 vipeunger ble klekt i Vassbånn i 2021, noe som er et veldig høyt tall de siste 20 år. 
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Vipe. Foto Andrew W. Clarke 

 

 

Rødstilk  
Rødlistekategori 2021 

NT 

Nær truet 
 
Rødstilk var tidligere en karakterfugl i Vassbånn. Før dreneringen av våtmarkene i 1973 hekket den hvert 

år. I 1970 ble bestanden estimert til fem par (ArA). Etter vannstandsenkningen i 1973 var det fremdeles 
udrenerte våtenger på vestsiden av Vassbånn. Her hekket ett til tre par frem til 1983. Fra 1984 – 1986 

var det ett par i det samme området. Siste hekkefunn ble gjort her i 1986 (HAJ). Dette var året før denne 
siste udrenerte enga ble dyrket opp. Det ble også gjort et hekkeforsøk i 1992, men dette mislykkes 

(AWC). Våren 2001 prøvde muligens også ett par å hekke samme sted. Dette året var det sen vår, og mye 
av det gamle hekkeområdet var sumppreget etter vårflommen til langt ut i mai.  

 
Rødstilken kan fremdeles påtreffes i området, men kun fåtallig på vårtrekket. Den ankommer i snitt 

21.april og blir til 17.mai, men har blitt registrert fra 2.april (2003) – 7.juni (1989). Etter at arten sluttet å 
hekke her sees den heller ikke kontinuerlig på vårtrekket. Det gjøres som oftest tre til ti 

enkeltobservasjoner av opptil fire individer hvert år. Vanligvis er det kun ett til to individer som sees. I år 
med høy vannstand og oversvømte jorder i april og mai opptrer rødstilken lang mer vanlig på vårtrekket 

enn i år med lite flom. Det skjedde f.eks. våren 2001 da arten var å se nesten hver dag fra slutten av april 
til slutten av mai. Opptil syv individer ble sett sammen 3.mai dette året (GFK). 
 

På høsttrekket er det svært lite rødstilk som registreres. Bare noen få funn av arten blir gjort på denne 
tiden av året. Det har vært fra null til fem funn av ett til to individer hvert år i perioden 2.juli (1999) – 



10 
 
20.august (1989). Mens den ennå hekket her, var det vanligere å se den om høsten og den ble da 
registrert helt frem til 8.september (1985). 

 
Gjenopprettet våtmark 2021: 

Allerede 8.mai ble det observert ett revirhevdende individ på våtmarka rundt den nye dammen.  Fra 
10.mai var det et par på plass sammen.  Dette paret hold seg her gjennom hele mai og utover i juni. Fra 

21.juni ble det observert engstelig adferd fra begge disse individene når vi nærmet oss, og 25.juni ble en 
unge sett. Dermed var det første hekkefunnet på 35 år bekreftet i Vassbånn.  Rødstilkene holdt seg ved 

dammen frem til 8.august, da de trakk sørover.  
 

 
Rødstilk, voksen. Foto Andrew W. Clarke 

 

 

Trane 
Fra perioden 1947–55 forteller Olav Hagelund om tranas forekomst på Borrevannet: “På jordene ved 
vannet kan ikke så sjelden sees traner om våren og utover til midtsommers. Det er vel ungfugler som gir 
seg så god tid.” (Hagelund 1957). Fra denne tiden og frem til 1969 har vi kun funnet en konkret 

observasjon av arten på Borrevannet. Det var et individ som ble sett 15.mai 1966 (JMi). De få funnene i 
perioden skyldes nok liten ornitologisk aktivitet i området snarere enn fravær av arten. Fra 1969 – 1973 

foreligger ett til fire vårfunn av opptil tre individer hvert år. Et høstfunn fra 1971 ble også gjort (Sørensen 
1973). Fra 1976 har den økende aktiviteten av besøkende i området gjort at trana stort sett har blitt sett 

årlig.   
 

Trana har alltid vært vanligst å se på vårtrekket. På 80-tallet ble det gjort en til fire observasjoner av 
opptil tre individer hver vår. På 90-tallet har dette variert mellom to til ti observasjoner av opptil seks 

individer hver vår. Vårtrekket over området foregår stort sett i tiden 10.april – 10.mai, men arten har 
blitt sett i hele perioden 24.mars (2002) – 29.juni (1997). Fuglene som sees etter 20.mai er ofte ungfugler 
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og disse kan beite på jordene rundt Vassbånn noen dager. Det er ellers sjelden at de fuglene som blir sett 
i selve trekktiden går ned for å raste i området.  

 
På høsttrekket er det svært sjelden det blir sett traner på Borrevannet. Det har bare blitt gjort fem funn i 

tiden 7.august (1971) – 7.september (1997). Til sammen har kun fjorten individer blitt registrert på 
høsten.  På det meste ble seks individer sett mens de trakk over området 1.september 1984 

(Johannessen et.al.). 
 

De siste 20 årene har trane blitt stadig vanligere å se på vårtrekket. De fleste blir kun observert når de 
trekker over Borrevannet på vei til hekkeplassene, men noen pleier også å raste i Vassbånn en dag eller 
flere i april og mai. 

 
Gjenopprettet våtmark 2021: 

Et par med traner holdt seg i Vassbånn i hele perioden 12.mars - 25.august. Dette paret benyttet området 
rundt den nye dammen til næringssøk gjennom hele denne perioden.  Tranedans og kurtise ble observert 

gjennom april og mai, og sporadisk helt frem til slutten av august.  Dette var åpenbart et forsøk på å 
etablere et territorium for hekking, men ingen hekking ble verifisert i år.  Dette var uansett det første 

hekkeforsøket ved Borrevannet. 
 

 
Trane. Foto Andrew W. Clarke 
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Forekomst av fugler på trekk i det gjenopprettede våtmarksområdet i 2021 
 

I denne delen av rapporten går vi gjennom de viktigste artene som har benyttet den gjenopprettede 
våtmarka som rasteområde på vår- og høsttrekket. Det er gitt en historisk oppsummering for hver art til 

sammenligning. 
 

 

Dvergdykker  

Rødlistekategori 2021 
EN 

Sterkt truet 

          

Dvergdykkeren er en forholdsvis sjelden trekkgjest på Borrevannet selv om den ser ut til å bli vanligere. 

Den har blitt observert om våren mellom 7.april (2003) og 16.mai (1999), og om høsten mellom 17.juli 
(1993) og 12.november (1999). Det har stort sett vært observasjoner av enkeltindivider, men opptil tre 

fugler ble sett sammen 27.september 1992 (ILu, KJo) og 28.september – 27.oktober 2002 (HAJ). 
 

Den første registreringen av arten ved vannet ble gjort 21.oktober 1978 da ett individ ble sett (Omland 
1988). Dette er også eneste registrerte observasjon fra 70-tallet. På 80-tallet ble det til sammen gjort 
seks observasjoner av enkeltindivider i årene 1981, -87 og -89. Alle disse ble gjort på høsten. Fra 1990 – 

2002 har dvergdykkeren blitt observert hvert år unntatt i 1991. Det ble i denne perioden gjort fra to til ni 
enkeltobservasjoner av opptil tre individer hvert år. Første vårfunn av arten ble gjort i 1993 og siden har 

den blitt sett om våren i ytterligere syv av ti år. Likevel er dvergdykkeren fremdeles vanligst å se om 
høsten. 

 
I perioden 2003 – 2020 ble det gjort ca. observasjoner av dvergdykker på Borrevannet, De fleste er fra 

høsten, men den er også sett på vinteren, på våren og sommeren i denne perioden. 
 

Gjenopprettet våtmark 2021: 
I perioden 23.august – 11.oktober holdt opptil 2 dvergdykkere seg i den nye dammen. Dette er en uvanlig 

lang periode der denne arten har blitt sett sammenhengende i området.  
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Dvergdykker, voksen. Foto Andrew W. Clarke 

 

 

Knekkand  
Rødlistekategori 2021 

EN 

Sterkt truet 

 
Knekkanda ble første gang observert på Borrevannet 15.mai 1949 av Olav Hagelund. Det var en hann, og 

dette var første gang arten ble sett i Vestfold. Senere på sommeren samme året ble det sett både hanner 
og hunner (Hagelund 1949). Hagelund så også ett par 24. og 30.mai 1950. I 1951 så han fire individer på 

et besøk til vannet 14.mai. De påfølgende årene frem til og med 1955 registrerte ikke Hagelund arten på 
noen av sine turer til Borrevannet (Hagelund 1957). Heller ikke i notatene sine frem til 1964 er det nevnt 
at knekkanda ble sett på Borrevannet etter 1951 (Hagelund 1951-1964). 

 
Neste registrering av arten på Borrevannet ble ikke gjort før i 1966, da ett par ble sett 15.mai (Møller 

1977). Arten ble registrert en gang til på 60-tallet i 1968. Dette året ble en hann sett 26.april (Møller 
1977).  

 
Fra 1971 og frem til i dag har knekkanda blitt sett nesten årlig. I årene 1982 – 2020 var det bare i 1991 

den ikke ble registrert. De fleste observasjonene i disse årene ble gjort i perioden 8.april (2001) – 15.juni 
(1996). Det var oftest enkeltindivider og par som holdt seg i området fra noen dager til flere uker. Det ble 

registrert opp til åtte individer 5. – 17.mai 1989 og 12.mai 1993 (ØMo). 
  

Knekkanda er sjelden å se på Borrevannet om høsten. Det kan skyldes at den er vanskelig å oppdage i 
vegetasjonen på denne tiden av året. Det har bare blitt gjort tre funn av arten på høsten. Det var ett 
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individ 15.august 1971 (Møller 1977), ett individ 15.august 1992 (KJo) og en hann 7.september 2002 
(ILu). 

 
Det er ikke gjort hekkefunn av arten ved Borrevannet, men det var mistanke om hekkeforsøk ved vannet 

i 1983. Dette året ble flere individer sett til midt i juni, og en hann helt frem til 2.juli.  
 

Gjenopprettet våtmark 2021: 

Et par (hann og hunn) holdt seg i den nye dammen i hele perioden 18.april – 7.mai. 

 

 
Knekkand, hann. Foto Andrew W. Clarke 

 
 

Dobbeltbekkasin  

Rødlistekategori 2021 
NT 

Nær truet 
 
Siden 1980 har dobbeltbekkasinen vært en fåtallig men årlig gjest på vårtrekket i mai. Før dette året var 
det bare registrert noen få observasjoner av arten. Dette kan skyldes at den er lett å forveksle med 

enkeltbekkasin, dersom feltkunnskapene er litt mangelfulle. Arten sees bare i en kort periode hver vår. I 
tillegg må man nesten trå på den, der den sitter godt skjult i halvhøyt gress, før den tar til vingene. For i 

det hele tatt å få øye på dobbeltbekkasinen må man derfor undersøke de aktuelle områdene nøye. De 
høye antallene som ble registrert midt på 80-tallet skyldes systematisk inventering av de aktuelle 

biotopene rundt Vassbånn. Dette ble så vidt vi vet aldri gjort før 1980. 
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Mellom 1980 og 1986 kunne opp til ti individer sees på samme dag som for eksempel 9.mai 1986 (KJo 

m.fl.). Dette var et sjeldent høyt antall også for denne perioden. Disse fuglene ble alltid sett på de fuktige 
engene som den gang fremdeles lå på vestsiden av Vassbånn. Da disse engene ble drenert og dyrket opp 

på midten av 80-tallet, forsvant også områdets tiltrekning på dobbeltbekkasinen. Antall rastende fugler 
har aldri kommet opp på samme nivå igjen. 

 
Arten sees fremdeles hver vår. Det er aldri mer enn tre til fire individer om gangen. Den er nå 

hovedsakelig knyttet til de fuktigste delene av jordene sør og øst i Vassbånn, men kan også påtreffes på 
jordene som før var førstevalget. Av og til kan også spillende hanner høres her. Dette kan oppleves i 
skumringen og tidlig om morgenen i trekktiden i mai. Alle vårobservasjonene av arten har blitt gjort i 

perioden 27.april (1993) – 4.juni (2002), men det er størst mulighet for å se den i perioden 10. – 20.mai. 
 

Dobbeltbekkasinen har også blitt påtruffet om høsten, men i langt mindre omfang enn om våren. Det har 
blitt gjort høstfunn av arten i ti forskjellige år siden 1977. Observasjonene på denne tiden av året har 

blitt gjort i perioden 6.august (2001) - 9.september (1985). Maksimalt har det blitt registrert tre individer 
på samme dag i denne tiden, som 31.august 1991 (VHe).  Det har også blitt gjort et ekstremt sent funn av 

ett individ 19.oktober 1979 (Omland 1988). 
 

Gjenopprettet våtmark 2021: 
Det ble gjort ett meget sjeldent høstfunn av dobbeltbekkasin ved den nye dammen 23.august.  

 
 

Myrsnipe   
Under en gjennomgang av Professor Robert Colletts notater på Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling 

ble det funnet en henvisning til myrsnipa fra distriktet. I et bind fra ca. 1890 står det at “...Tringa alpina 
forekommer ved Horten i sommerhalvåret...” Nøyaktig hvor er ikke nærmere henvist. Kanskje har 

myrsnipa hekket i Vassbånn i tidligere tider. Fra eldre bilder vet vi at området har forandret karakter fra 
et mer åpent myrlandskap med kortere gress- og starrarter til dagens takrørdominerte sumpmark.  

 
Myrsnipa skal ha vært årlig på høsttrekket før 1973 (Sørensen 1973). Den var vanligst i perioden 
15.august – 1.oktober (ArA pers.med.). Etter 1973 har arten vært en nesten årlig gjest på høsttrekket i 

lite antall. Det har stort sett vært gjort en til to enkeltobservasjoner av ett til tre individer de årene den 
har blitt registrert. Maksimalt har det blitt sett femten individer på en dag, som 19.oktober 1997 (ILu). 

Dette var et uvanlig høyt antall for området. Alle høstfunnene har blitt gjort innenfor tidsrommet 2.juli 
(1999) – 19.oktober (1997). De aller fleste er fra perioden 15.september – 19.oktober. Det er mulig at 

oppdemmingen av Vassbånn i 1973 har forringet områdets tiltrekning på myrsnipa, og at dette kan 
forklare nedgangen i antall observasjoner. Dette gjenspeiler seg også for enkelte andre vaderarter. 
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Myrsnipa er en sjelden gjest på vårtrekket.  
 

Gjenopprettet våtmark 2021: 
Det ble observert rastende myrsniper på mudderflatene rundt den nye dammen i hele perioden 28.juli - 

25.sept. Hele 28 individer rastet samtidig 25.aug. Dette er et meget høyt antall, og et slikt antall 
myrsniper har aldri vært registrert her tidligere. 

 

 
Myrsnipe, juvenil ved det nye dammen i Vassbånn, høsten 2021. Foto Andrew W. Clarke 

 

 

Dvergsnipe   
Dvergsnipa er en sjelden trekkgjest på Borrevannet. Den har bare blitt sett ved åtte anledninger i fem 

forskjellige år siden 1985, da ett individ ble sett 27.august og to individer 8.september (Omland 1987b). I 
1988 ble det sett fire individer 13.september og ett individ 14.september (THa). På 90-tallet ble den 

registrert i tre forskjellige år. I 1990 ble det sett ett individ 8.september og tre individer 16.september 
(KJo). De to eneste vårfunnene fra området ble gjort da ett individ ble registrert 17.mai 1997 (KJo, GFK) 

og ett individ 10.mai 1998 (KJo). 
 
Gjenopprettet våtmark 2021: 

Det ble observert rastende dvergsniper rundt den nye dammen i hele perioden 19. – 29.august. Hele 5 
individer rastet sammen på 4 ulike dager i denne perioden. 
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Dvergsnipe, juvenil ved det nye dammen i Vassbånn, høsten 2021. Foto Andrew W. Clarke 

 

 
Temmincksnipe  
Temmincksnipe er en uregelmessig gjest på vårtrekket i mai. Det har den vært iallfall tilbake til 1970, 
som er det første året vi har funnet opplysninger om arten (Sørensen 1973). På 80-tallet var arten årlig 

trekkgjest i mai og ett til ni individer kunne sees om gangen. De fleste av disse observasjonene ble gjort 
på vestsiden av Vassbånn i en fuktig eng som nå er blitt drenert.  

 
På 90-tallet ble observasjonene færre, kanskje som en følge av at området ikke lenger hadde egnede 

biotoper som tiltrakk temmincksnipe. I dette tiåret ble det kun sett ett til tre individer sammen. Det ble 
heller ikke gjort mer enn en til to observasjoner i hvert av årene den ble sett. Arten ble heller ikke 

registrert i årene 1991, -94, -97, -98 og 2000. Alle vårobservasjonene har blitt gjort i tiden 11.mai (1970) 
– 29.mai (flere år).  

 
På høsttrekket er temmincksnipe svært sjelden. Totalt eksisterer det kun seks observasjoner av 

enkeltindivider i tiden 1.august (1999) - 3.september (1986). Alle høstfunnene er fra perioden 1986 - 
1999. 
 

Gjenopprettet våtmark 2021: 
3 individer rastet rundt dammen på vårtrekket 28.ma. På høsttrekket ble 1 individ registrert rastende fra 

27.august – 3.september. 
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Temmincksnipe i Vassbånn. Foto Henning A. Johansen 

 

 

Brushane  

Rødlistekategori 2021 

VU 

Sårbar 

 
Før 1973 var det ikke uvanlig å se brushøns i sommerhalvåret rundt Vassbånn (Sørensen 1973). Det 
eksisterer en rekke konkrete observasjoner i tiden 20.mai – 15.juli fra årene 1967 – 1973 som 

underbygger dette. Spillende hanner var heller ikke uvanlig å se i disse årene. I tiden etter dreneringen 
av Vassbånn i 1973 avtok sommerfunnene fort, og spillende hanner om våren er nå en sjeldenhet. 

Junifunn av brushøns forekommer fremdeles, men de er færre enn før og ikke årlig. 
 
Brushøns sees nå spredt på vår- og høsttrekket hvert år. På våren sees den i snitt mellom 3. – 20.mai, 
men har blitt registrert i hele perioden 29.mars (2003) – 2.juni (1992). Det er sjelden arten sees hver dag 

over lengre perioder. Som oftest sees småflokker i to til tre dager mens de raster i området. Om våren er 
brushønsene spesielt glade i de oversvømte jordene vest for Vassbånn. Maksimalt har det blitt registrert 
50 individer på en dag om våren, og det var 16.mai 1984 (Johannessen et.al.1984). Antallene om våren 

har gått ned siden 80-tallet. Det gjennomsnittlige maksimalantallet for dette tiåret var 35 individer under 
vårtrekket. På 90-tallet sank dette til under ti individer.  

 
På høsttrekket sees brushønsene i snitt mellom 5.august – 5.september, men har blitt registrert i hele 

perioden 15.juli (1990) – 26.september (2002). Det er imidlertid vanskelig å sette en absolutt dato her 
siden noen av funnene fra juni kan dreie seg om fugler som allerede er på returtrekk. Det er dermed en 

glidende overgang mellom sene fugler på vårtrekk og tidlig returtrekkere. Det varierer også litt fra år til 
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år hvor vanlig brushøns er å se om høsten. Antall fugler som raster i området er i samsvar med de 
antallene som registreres om våren. Om høsten har det hendt at ganske mange direktetrekkende 

individer har blitt registrert i tillegg til de som raster. Derfor er maksimalantallet for høsten høyere enn 
for våren. Av direktetrekkende individer ble det registrert 135 eksemplarer 17.august 1986 og hele 300 

individer 22.september 1991 (KJo, ILu). Det vanlige har vært å se to til ti individer om høsten.  
 

Gjenopprettet våtmark 2021: 
På vårtrekket rastet opptil 5 individer rundt den nye dammen i perioden 10. – 25.mai. På høsttrekket var 

det rastende fugler rundt dammen i hele perioden 11.juni – 8.oktober. På det meste ble det observert 
hele 42 individer 10.september, og gjennom august og september var det mange ganger flere enn 20 
individer til stede hver dag. 

 

 

 

Svarthalespove  
Rødlistekategori 2021 

CR 

Kritisk truet 

 
Det har blitt gjort 18 funn av svarthalespove på Borrevannet siden det første individet ble registrert 

7.mai 1977 (Numme 1979). Dette var også eneste funn fra 70-tallet. På 80-tallet ble arten registrert i 
1983 med ett individ 7.mai (Omland 1984), i 1984 med ett individ 18. – 19.april (Omland 1985) og ett 
nytt individ 22.april (Omland 1985). Siste funn på 80-tallet var ett individ 4. – 7.mai 1986 (ILu m.fl.). 

 
På 90-tallet ble svarthalespove registrert i fire forskjellige år med ett individ 12. – 16.mai 1992 (AWC, 

THa), ett individ 9. – 12.mai 1996 (AWC, HAJ) og ett individ 30.april – 5.mai 1998 (AWC m.fl.). Siste år 
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med observasjoner av arten i dette tiåret var i 1999, og da med ett individ 17. – 18.april (HAJ m.fl.) og ett 
individ 15. – 27.mai (GFK m.fl.). I perioden 2003 – 2020 er det gjort 8 funn. Svarthalespove er en sjelden 

hekkefugl i Norge. Den finnes bare på noen få steder her i landet som fast rugefugl. 
 

Gjenopprettet våtmark 2021: 
Opp til 3 individer rastet i den nye dammen i perioden 5. – 25.september.  Det er veldig uvanlig at denne 

arten holder seg her i så lange perioder av gangen. 
 

 
Svarthalespove, juveniler (islandica underart) ved det nye dammen i Vassbånn, høsten 2021. Foto Andrew W. Clarke 

 

 

Storspove  

Rødlistekategori 2021 
EN 

Sterkt truet 

 
På 1940- og 50-tallet var storspove vanlig å se og høre på de nå ikke lenger eksisterende strandengene 

rundt Vassbånn, og den hekket sannsynligvis årlig (Hagelund 1957). Fra de siste årene før dreneringen 
ble foretatt var dette fremdeles situasjonen for arten. I 1969 ble den sett og hørt spillende i juni (ArA). I 

1970 ble voksne fugler observert med unger 4.juli (AOd). Det ble også gjort reirfunn i 1972 og –73 
(Sørensen 1973).  

 
Selv om ingen hekkefunn har blitt gjort etter 1973, har den vært en fast gjest på vår- og høsttrekket. 

Arten kan stort sett sees fra 1.april til 10.mai om våren og fra 20.juni til 10.oktober om høsten. Ellers har 
den blitt registrert i hele perioden 19.mars (2000) – 7.januar (2001). Under trekket om våren hender det 

at ganske mange individer samles ute på jordene i Vassmarka. Det kan være antall som 45 individer 
19.april 1969 (ArA), 46 individer 23.april 1986 og hele 130 individer 21.april 1985 (Omland 1987b). Dette 



21 
 
er uvanlig høye antall for området og normalt sees det maksimalt rundt 20 individer på en gang under 
vårtrekket.  

 
På høsttrekket kan det ikke vises til tilsvarende antall, men 50 individer 14.juli 1970 (TAx), og 34 individer 

19.august 2000 (GFK), er heller ikke dårlig. Vanligvis sees det aldri mer enn fire til fem individer på det 
meste om høsten.  

 
I 1999 ble et par sett stedbundne på et jorde i Vassmarka i mai og ut i juni. Dette jordet var plantet til 

med gress og var derfor attraktivt for storspovene. Hannen ble sett flere ganger mens den jaget vekk 
kråker og måker fra enga og det er ikke umulig at paret hadde reir. Jordet ble imidlertid pløyd opp og 
dermed forsvant også fuglene. I hele juni 2000 ble et par også observert ute i Vassmarka. Det var 

muligens et hekkeforsøk også dette året.   
 

I perioden 2000 – 2020 har storspove blitt mer og mer sjelden å se på trekket rundt Vassbånn. Det er nå 
bar et fåtall observasjoner hvert år. 

 
Gjenopprettet våtmark 2021: 

Opptil 16 individer rastet i dammen i perioden 1. – 25.august. 
 

 
Storspove. Foto Andrew W. Clarke 

 
 

Sotsnipe  
Sotsnipa er en fåtallig trekkgjest vår og høst. Om våren har alle registreringene blitt gjort i tiden 28.april 
(2003) – 4.juni (1955). På vårtrekket er sotsnipa vanligst å se når det er mye flomvann utover jordene 

rundt Vassbånn. Dersom det ikke er flom på våren, uteblir arten som regel helt. Av de mer eller mindre 
regelmessige vaderartene er sotsnipa den sjeldneste. Det er aldri mange observasjoner i løpet av en 
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vårsesong. Maksimalt har det blitt registrert fem individer 9.mai 1985 (Johansen et.al. 1985). Vanligvis er 
det ett til to individer som sees. På vårtrekket er arten knyttet til de våte områdene vest for Vassbånn og 

de fleste observasjonene har blitt gjort her.  
 

På høsttrekket er det størst mulighet til å få med seg arten i tiden 1.august – 1.september, men den har 
blitt registrert i hele perioden 28.juli (1984) – 5.oktober (1969). Sotsnipa er ikke vanlig om høsten og sees 

ikke årlig. Det har aldri vært mer enn fem observasjoner i løpet av en høst. Det er også et sent funn fra 
12.november 1984 (Johannessen et.al. 1984). Opptredenen til arten på høsttrekket ser ikke ut til å være 

så avhengig av vannstanden som om våren. Det kan ha sammenheng med at den sjelden raster i 
området på denne tiden av året. De fleste fuglene som blir sett om høsten, trekker bare gjennom. 
Maksimalt har det blitt sett fire individer på høsttrekket som 1.september 1991 (BOR). Vanligvis er det 

bare enkeltindivider som sees om høsten.  
 

Gjenopprettet våtmark 2021: 
Opptil 8 individer rastet rundt den nye dammen i perioden 21.juni – 10.september. Dette er en helt 

uvanlig opptreden av denne arten rundt Vassbånn, i alle fall de siste 50 årene. 
 

 
Sotsnipe, juvenile ved det nye dammen i Vassbånn, høsten 2021. Foto Andrew W. Clarke 
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