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Referat: 

Det er utarbeidet forvaltningsplan for Rßrvikvatnet naturreservat i Giske kommune, Mßre og 

Romsdal. Reservatet omfatter et stßrre myr- og heiomr¬de med et relativt nÞringsrikt ferskvann, 

med verdier knyttet til planter, vegetasjon og v¬tmarksfugl. Viktige naturtyper i reservatet (jf. DN-

h¬ndbok nr. 13) er enkelte myrtyper, der en regnes som truet. Det er viktig ¬ finne en balanse 

mellom ulike interesser, bl.a. knyttet til landbruksdrift. Den stßrste trusselen mot bevaringsm¬lene 

er innfßrte bartrÞr. Det er utarbeidet bevaringsm¬l som sÞrlig fokuserer p¬ bevaring av truede 

vegetasjonstyper, restaurering av Rßrvikvatnet og i noen grad at omr¬det fremdeles skal vÞre 

hekkeplass for en rekke sentrale fuglearter. Samtidig foresl¬s konkret oppfßlging i form av 

overv¬king av situasjonen.  

 

Forvaltningsplanen er godkjent av Direktoratet for naturforvaltning 18.10.2012. Planen blir bare 

publisert p¬ nett. 
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Forord 
Rßrvikvatnet naturreservat ble formelt opprettet ved kongelig resolusjon av 27. mai 1988, 

hvor form¬let var ¬ ta vare p¬ et viktig v¬tmarksomr¬de med tilhßrende planteliv, fugleliv og 

annet dyreliv. I 1996 ble naturreservatet sammen med de andre verneomr¬dene i verneplanen 

for v¬tmark i Giske kommune oppgradert til Ramsaromr¬de (internasjonalt viktig 

v¬tmarksomr¬de). 

 

Biolog Dag Holtan har, p¬ oppdrag fra Fylkesmannen i Mßre og Romsdal, 

miljßvernavdelinga, utarbeidet forslag til en forvaltningsplan for Rßrvikvatnet. M¬let med 

forvaltningsplanen er ¬ utdype vernereglene og sikre at verneverdiene blir ivaretatt, samtidig 

som omr¬det skal kunne brukes. 

 

Mßre og Romsdal fylke meldte i brev av 29.04.2008 til grunneierne om oppstart av 

forvaltningsplanarbeidet.  Aktuelle plantema for grunneierne er uttak av grus, skjßtsel av 

vegetasjon og regulering av vatnet. Det ble ogs¬ ytret ßnske om oppfßring av en tursti rundt 

vatnet, og det ble mottatt et skriftlig innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet. 

 

Forslaget fra Dag Holtan er bearbeidet av fylkesmannen iht. nye krav og maler for slike 

forvaltningsplaner.  Kontaktperson hos oppdragsgiver har vÞrt Asbjßrn Bßrset. For ßvrig har 

flere andre gitt nyttige opplysninger om omr¬det og innspill til planen, se liste over muntlige 

kilder. Takk til alle som har bidratt! 
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1 Innledning 
Form¬let med denne rapporten er ¬ presentere et forslag til forvaltningsplan for Rßrvikvatnet 

naturreservat i Giske kommune. Omr¬det ligger like sßr for ¡lesund lufthavn p¬ Vigra. 

 

Form¬let med opprettelse av Rßrvikvatnet naturreservat er ifßlge forskriftene ò¬ ta vare p¬ eit 

viktig v¬tmarksomr¬de med tilhßyrande plantesamfunn, fugleliv og anna dyreliv.ò Reservatet 

dekker et areal p¬ 389 daa.  

 

Rßrvikvatnet naturreservat omfattet ved fredningstidspunktet arealer som var eid av 

g.nr./br.nr. 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19,  27,  42, 43, 44, 46, 61, 75, 189; 3/1, 

2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 31, 35, 38; 7/21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 40, 

45, 57, 58, 68, 69, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 127, 128, 129, 

133, 134, 136, 142, 145, 146, 148 og 149 i Giske kommune. En tar forbehold om at det har 

skjedd endringer i eiendomsforholdene siden omr¬det ble fredet. 

 

Verneforskriftene gir rammer for skjßtselsplan og tiltak, med sine regler om hva som er tillatt 

og ikke tillatt innenfor reservatet. Disse er gjengitt i vedlegg 1. I forskriftene st¬r det i kapittel 

7: "Forvaltingsstyresmakta eller den forvaltingsstyresmakta fastset, kan gjennomfßre 

skjßtselstiltak i samsvar med fredingsfßrem¬let. Det kan utarbeidast skjßtselsplan, som skal 

innehalde nÞrare retningsliner for gjennomfßring av skjßtselstiltaka." 

 

En forvaltningsplan skal s¬ledes utdype vernereglene og sikre at naturverdiene blir ivaretatt, 

og gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjßtsel, eventuell tilrettelegging mv. 

Gjennom en forvaltningsplanprosess skal en ogs¬ avklare og ta stilling til hvordan ulike 

verne- og brukerinteresser skal h¬ndteres. Planen skal definere omr¬det, eiendomsstatus, 

oppsummere kjente verdier og brukshistorie, sette opp m¬lsetting for framtidig drift, 

retningslinjer for skjßtsel og hvordan man senere kan kvalitetssikre og justere denne i forhold 

til m¬lsettingene. Det er videre ßnskelig ¬ beskrive og drßfte ulike interessemotsetninger som 

ikke entydig reguleres av forskriftene, og foresl¬ hvordan disse kan h¬ndteres. 

 

Det legges ogs¬ vekt p¬ at effekten av foresl¬tte tiltak m¬ fßlges opp og kontrolleres ved at 

det etableres en overv¬king av omr¬det. Hvis det oppst¬r fare for at naturverdiene forringes, 

bßr eksisterende aktiviteter/skjßtsel justeres, evt. nye tiltak iverksettes og forvaltningsplanen 

revideres. 
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1.1 Ramsarkonvensjonen 

Rßrvikvatnet naturreservat fikk status som Ramsaromr¬de i 1996 som ett av de seks 

verneomr¬dene som utgjßr Giske v¬tmarkssystem.  

 

Ramsarkonvensjonens definisjon av v¬tmarksomr¬der er vid. Den omfatter blant annet myr 

og ferskvann, samt brakkvann og marine omr¬der ned til seks meters dybde. Opprinnelig 

konsentrerte Ramsarkonvensjonen seg om ¬ ivareta v¬tmarker som leveomr¬de spesielt for 

vannfugler. I dag omfatter Ramsarkonvensjonen b¬de v¬tmarker, integrert 

vannressursforvaltning og fattigdomsproblematikk. 

Medlemslandene forplikter seg til å følge opp en rekke forhold i selve konvensjonen, samt de 

vedtak landene gjør på partsmøter som avholdes hvert tredje år. Slike forpliktelser er særlig 

knyttet til: 

¶ å forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder) slik at deres 

økologiske funksjoner opprettholdes  

¶ å sørge for fornuftig, bærekraftig bruk av våtmarker generelt i forvaltning og 

arealplanlegging, herunder blant annet kartlegge og gjennomføre verneplaner for 

våtmarker   

¶ deltagelse i internasjonalt samarbeid om våtmarker, blant annet gjennom 

bistandssamarbeid 

Et viktig kriterium for at akkurat Rßrvikvatnet ble Ramsaromr¬de er bl.a. forekomsten av 

sjeldne og s¬rbare vegetasjonstyper som dyneheiene. For utfyllende opplysninger her, jf. 

http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/Default.aspx. 

 

 

 

http://ramsar.wetlands.org/
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2 Rßrvikvatnet naturreservat 

2.1 Naturverdier 

Rßrvikvatnet naturreservat ligger like sßr for ¡lesund lufthavn, Vigra, i Giske kommune i 

Mßre og Romsdal (figur 1). Reservatet dekker et areal p¬ ca. 389 daa, av dette er 35 daa 

ferskvann. Hele arealet ligger lavere enn 20 m o.h. Mestedelen av arealet best¬r av oseanisk 

nedbßrsmyr og kystlynghei, men har ogs¬ et noe nÞringsrikt lavlandsvatn og sanddyner. 

 

 
Figur 1. Rßrvikvatnet naturreservatet skravert (midt p¬ bildet). Kilde: GISLINK (www.gislink.no). 

 

Omr¬det ligger i boreonemoral vegetasjonssone (SB) og sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon, 

vintermild underseksjon (O3h) (Moen 1998). Klimaet preges av beliggenheten p¬ ytterkysten, 

med moderate nedbßrsforhold og milde vintrer. Nedbßren ved flyplassen p¬ Vigra er ca. 1310 

mm i ¬ret (www.met.no). Middeltemperaturen samme sted ligger i januar rundt 1,9 
o
C, mens 

den i august er rundt 13,0 
o
C (www.met.no). Det er rundt 200 dager med minst 0,1 mm 

nedbßr i ¬ret (Fßrland & Det norske meteorologiske institutt 1993b). I hovedsak kan man si at 

klimaet er kystnÞrt, mildt og fuktig (oseanisk). Strandflatelandskapet p¬ Vigra best¬r i 

hovedsak av marine strandavsetninger. Ved Rßrvikvatnet er mye av avsetningene i dag dekt 

med torv og myr, med et visst innslag av bresjßavsetninger mot ßst 

(www.ngu.no/kart/lßsmasse/). 
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2.2 Brukshistorie 

Tidligere har det vÞrt en del torvtekt ute p¬ myrene, og det er ogs¬ enkelte rester etter 

gammel dyrkamark p¬ nordsida av Rßrvikvatnet. Tidlig p¬ 1970-tallet ble det iverksatt 

planting av fremmede bartrÞr p¬ ßya, ogs¬ innenfor det omr¬det som i dag er vernet. I tillegg 

kan nevnes uttak av sand òtil egen brukò sßr i reservatet, noe som ogs¬ foreg¬r i dag med 

medhold i verneforskriften.  

 

Tidlig p¬ 1900-tallet var denne delen av Vigra et helt ¬pent og flatt landskap, med veksling 

mellom bebyggelse, dyrket mark, myr og hei, der Rßrvikvatnet l¬ innenfor en av de mer 

ekstensivt utnyttede delene av landskapet. Det fßrste tunge inngrepet i nÞrheten av 

verneomr¬det var flyplassen, som ble tatt i bruk p¬ 1950-tallet, og den krever ogs¬ i dag 

stadig stßrre areal, uten at det berßrer Rßrvikvatnet direkte. Fra 1960-tallet og utover har 

omr¬det vÞrt i gjengroing, og har endret karakter fra et noks¬ snaut kulturlandskap til dagens 

mosaikklandskap mellom myr, skog og kystlynghei.  

 

Etter at omr¬det ble vernet, er uttak av sand den eneste bruken av omr¬det som kan relateres 

til den tradisjonelle utnyttelsen. 

 

2.2.1 Plante-, fugle- og dyreliv 

Frßland (2003) og Holtan (2004) rapporterer at omr¬det er relativt artsrikt, med drßyt 160 

registrerte karplantetaksa (inkludert arter/underarter og utilstrekkelig artsbestemte planter). 

Av mer interessante observerte planter kan nevnes blåstarr, markfrytle, sandstarr, 

veikveronika og vill-lin (fullstendig liste i kapittel 8.5.1). 

 

Fuglefaunaen i omr¬det er beskrevet av Folkestad (1982), i òsiste nyttò-spalten i tidsskriftet 

Rallus og i upubliserte permer med grunnlagsdata for Atlas-prosjektet (Gjershaug et al. 1994) 

som oppbevares av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Mßre og Romsdal. Kilder til hekkende 

fugl er fßrst og fremst observasjoner av Dag Holtan sammen med muntlige opplysninger fra 

Alv Ottar Folkestad. Mens Rßrvikvatnet tidligere var hekkeplass for flere arter som i dag er 

rßdlistede, har det vÞrt en kraftig, lokal tilbakegang for flere av disse. Som fuglelokalitet har 

vatnet i dag derfor trolig viktigere funksjoner som trekk- og overvintringslokalitet enn som 

hekkeplass. Innhentede data om bl.a. hekkefugler er sammenstilt i tabell i kapittel 8.5 bakerst. 
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Figur 2. Vannspeilet ved Rßrvikvatnet har krympet en god del de siste 30 ¬rene. Foto: Dag Holtan. 

 

Det finnes data om p¬vist eller sannsynlig hekking av ca. 20 relevante fuglearter p¬ 

lokaliteten. I tillegg kommer trolig en del vanlige spurvefugler. Blant artene i tabellen er det 

13 rßdlistearter. Disse dekker alle rßdlistekategoriene fra NT (nÞr truet) til de hßyere 

kategoriene som VU (s¬rbar) og EN (sterkt truet). Interessant er ogs¬ tidligere 

lavlandshekking av fjellarter som bl¬strupe og lappspurv, samt populasjonen av tornirisk 

(NT), som er uvanlig p¬ kysten av Vestlandet. Dataene er i hovedsak gamle, og trenger 

oppdatering. Det er sannsynlig at en god del flere arter har hekket. 

 

Rßdlisteartene tilknyttet reservatet har hatt en sterk bestandsnedgang de siste ¬rene, og 

eksempelvis er arter som brushane (VU), de fleste andefuglene, riksefugler og tyvjo (NT) i 

dag svÞrt sjelden ¬ observere innenfor omr¬det. Selv om naturkvalitetene er endret og blitt 

d¬rligere de siste ¬rene, bl.a. med en gjengroing av b¬de vannflatene og etter hvert hßye 

hekker av sitkagran, er det sannsynlig at deler av bestandsnedgangen er av en mer generell 

karakter, dvs. at naturkvalitetene ved Rßrvikvatnet bare er en indirekte, men likevel til en viss 

grad medvirkende ¬rsak til nedgangen. 

 

Av pattedyr er oter (VU) kjent, bl.a. er her flere oterstier (generelt stor framgang for arten). 
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2.2.2 Natur- og vegetasjonstyper 

Reservatet er kartlagt 2 ganger. Frßland (2007) kartla vegetasjonstypene tilknyttet reservatet.  

Angitte typer er i samsvar med Fremstad (1997).  

 

I 2010/11 ble naturtypene i Rßrvikvatnet naturreservat kartlagt etter NiN-systemet som en del 

av et prßveprosjekt. (Gaarder, G. m.fl., 2011). Denne kartlegginga avviker mye fra Frßland 

sin kartlegging, og vi har i det videre valgt ¬ bruke NiN-kartlegginga i omr¬debeskrivelsen. 

Disse er samtidig noks¬ detaljert tegnet inn p¬ kart (figur 6), og truede naturtyper er i samsvar 

med rßdlista for naturtyper (Artsdatabanken 2011). 

 

Det stßrste arealet i naturreservatet best¬r av TV01 Modifisert v¬tmark. Dette gjelder selve 

Rßrvikvatnet og omr¬dene ved tidligere torvuttak i nordvest og sßrover. Lengst i sßr er et 

areal V06 ¡pen myrflate. Langs ßstsida av reservatet er det rester av T05 Kystlynghei. I 

denne lyngheia ligger 2 sm¬ forekomster av T13 Sanddynemark. Det har skjedd uttak av sand 

i omr¬det, og dette omr¬det er s¬ p¬virket at det er klassifisert som T02 Konstruert fastmark. 

 

Kystlynghei er klassifisert som et truet natursystem (EN) og kystnedbßrsmyr er en s¬rbar 

(VU) landskapsdel i rßdlista for naturtyper (Artsdatabanken 2011). 

 

 
Figur 3. Fra hei- og myromr¬dene vest i reservatet, hvor sitkagran er i spredning. Foto: Dag Holtan. 
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Symbol  Betegnelse Truet naturtype Kommentar/utbredelse 

T02 Konstruert fastmark  I grustaket p¬ ßstsiden av reservatet 

T05 Kystlynghei Kystlynghei (EN) Langs ßstsida av reservatet 

T13 Sanddynemark  To sm¬ forekomster i sßrßst 

V01 Modifisert v¬tmark  Stßrstedelen av reservatet, inkl. Rßrvikvatnet og 

torvtektsarealene i vest 

V06 ¡pen myrflate Kystnedbßrsmyr 

(VU) 

I parti lengst i sßr 

 

Tabell 1. Registrerte naturtyper i Rßrvikvatnet naturreservat etter Gaarder m.fl (2011). Rßdlistete naturtyper er i 

henhold til Artsdatabanken (2011). 

 

2.3 Bevaringsm¬l, tilstand og trusler 

Naturkvalitet defineres som naturtyper, arter, geologi og landskap som skal bevares i et 

verneomr¬de. Bevaringsm¬l er den tilstanden en ßnsker at en naturkvalitet i et verneomr¬de 

skal ha. Bevaringsm¬l skal vÞre m¬lbare og kan eksempelvis presiseres gjennom m¬l for 

areal eller forekomst av bestemte arter (eller en konkretisering av tilstand). 

 

Form¬let med opprettelse av Rßrvikvatnet naturreservat er ifßlge forskriftene ò¬ ta vare p¬ eit 

viktig v¬tmarksomr¬de med tilhßyrande plantesamfunn, fugleliv og anna dyreliv.ò SÞrlig 

viktig vil det vÞre ¬ ta vare p¬ Rßrvikvatnets betydning for v¬tmarksfugler til alle ¬rstider, 

noe som best kan gjßres ved ¬ bevare de ulike naturtypene.  

 

Truslene mot reservatet er i hovedsak spredning av fremmede bartrÞr samt gjengroing av 

Rßrvikvatnet. Sikring av naturtypene i reservatet ved fjerning av innfßrte arter m¬ derfor 

regnes som et viktig naturforvaltningstiltak. Ogs¬ heving av vannstanden bßr vÞre aktuelt 

gjennom fjerning av masse. Den generelle utviklingen rundt vannet utgjßr ogs¬ en sentral 

trussel, med ßkende b¬ndlegging av arealer sßr for flyplassen (nye definisjoner for 

sikkerhetssoner) samt endringen i landskapet som byggingen av spolebasen vest for 

verneomr¬det innebÞrer. 
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Forklaringer p¬ utrykk som g¬r igjen i planen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Fugleliv 

Omr¬dets betydning for v¬tmarksfugl ble spesielt understreket ved vernet i 1988. Omr¬dets 

funksjon for hekkende, trekkende og overvintrende fugl var relativt godt kjent og godt studert, 

i alle fall fßr 1990. Det har imidlertid ikke vÞrt noen systematiske undersßkelser over tid etter 

at omr¬det ble vernet, slik at kunnskapen i dag er svÞrt mangelfull. Nedgang for og dermed 

fravÞr av arter som representerer viktige naturkvaliteter skaper visse problemstillinger ved 

utarbeiding av bevaringsm¬l, da det er vanskelig ¬ skulle bevare kvaliteter som for ßyeblikket 

er fravÞrende. Bevaringsm¬l for de enkelte fugleartene utarbeides derfor ikke sÞrlig detaljert 

her. Viktigst er trolig ¬ ßke arealet p¬ vannspeilet, slik at det kommer tilbake til det niv¬et som 

var tidlig p¬ 1970-tallet. 

 

     Naturtype 

     Med naturtype forst¬r vi et ensartet, avgrenset omr¬de i naturen som 

omfatter plante- og dyreliv og miljßfaktorer. Et landskap med stor variasjon 

inneholder et stort mangfold av naturtyper.      

 

     Tilstandsvariabel 

     Med tilstandsvariabel forst¬r vi den eller de egenskapene ved naturtypen 

som bevaringsm¬let er rettet mot. 

 

     Bevaringsm¬l 

     Bevaringsm¬l er den tilstanden man ßnsker at et utvalg av naturkvaliteter i 

et verneomr¬de skal ha. Bevaringsm¬lene skal helst vÞre m¬lbare, og kan 

eksempelvis presiseres gjennom m¬l for areal eller forekomst av bestemte 

arter. 

 

     Tilstandsklasse 

     Tilstandsklasse er en inndeling i god, middels eller d¬rlig. Dette forteller oss   

     hvilken tilstand naturtypen er i. 

 

     Forvaltningsm¬l 

     Dette er et samlebegrep for alle m¬lsetninger knyttet til 

naturverdier/kvaliteter i et verneomr¬de. Slike m¬l kan ogs¬ bli knyttet opp 
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Figur 4. Ved dyneheia sßr i reservatet, hvor innfßrte bartrÞr er i ferd med ¬ overta. Foto: Dag Holtan. 

 

2.3.2 Vegetasjon 

Vegetasjon og planteliv er ogs¬ nevnt spesifikt i verneforskriftene. De viktigste eller 

sjeldneste naturkvalitetene er trolig knyttet til innsjßen og til dyneheia i omr¬det. 

 

Det har vÞrt foretatt vannstandshevning i Rßrvikvatnet ved flere anledninger de senere ¬rene 

(figur 5), senest i 2009. Dette er i og for seg ikke s¬ uheldig for vannvegetasjonen, og har fßrt 

til at en del buskvekster har druknet. Vatnet er ellers i en forholdsvis rask gjengroing, og 

vannspeilet i dag er vesentlig mindre enn eksempelvis p¬ 1970-tallet, da Dag Holtan besßkte 

omr¬det for fßrste gang. Samtidig er viktige fuglearter i tilbakegang, slik at vatnet i dag er av 

mindre betydning sÞrlig som hekkelokalitet. 

 

Et godt tiltak i forhold til bevaringsm¬l kan eksempelvis vÞre ¬ drenere ut (grave opp og 

transportere vekk) masser fra vatnet, dette for ¬ gjßre det noe dypere samt ßke stßrrelsen p¬ 

vannspeilet. Dette vil bidra til ¬ ßke naturkvaliteten, ogs¬ p¬ den m¬ten at det blir mer 

attraktivt for de fugleartene som har forsvunnet. I motsatt fall vil man i lßpet av de neste ¬rene 

oppleve at det gror igjen til fattig fastmattemyr. Om det skulle skje er det vanskelig ¬ hevde at 

lokaliteten er viktig nok i en internasjonal sammenheng til ¬ fortjene status som 

Ramsaromr¬de, men ogs¬ som naturreservat. Dette vil innebÞre at flere aktuelle og 

potensielle hekkefugler mister sitt habitat. En rßdlistet naturtype er p¬ sin side truet av 

gjengroing med fremmede bartrÞr, noe som er enkelt ¬ gjßre noe med. 

 


