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Vestvannet 
 

Id 

VV00000982 

Kommuner 

Sarpsborg 

Offisielt navn 

Vestvannet naturreservat 

Verneform 

naturreservat 

Verneplan 

Verneplan for våtmark 

Verneforskrift 

http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0395.html 

Vernedato 

08.05.1992 

Status revisjon 

Ikke revidert 

Forvaltningsmyndighet 

Fylkesmannen i Østfold 

MOB-Land prioritet 

G Ikke vurdert 

Totalareal (fra kartobjekt) 

1238 daa 

Landareal (fra forskrift) 

1240 daa 

Forvaltningsplanstatus 

Ingen plan 

Skjøtselsplanstatus 

Ingen plan 



IUCN-status 

IUCN IA 

Planbehov 

Forvaltningsplan 

Trusselnivå 

Ikke truet 

Overvåkingsbehov 

Videreføre overvåking 

Tiltaksbehov 

Behov 

Generelt 

Naturreservatet er en del av Glommas vestre løp, og sjøen er en elvesjø oppdemt av raet. Reservatet 

grenser på land for det meste til dyrket mark, for øvrig til skog. Vannet er middels næringsrikt og markert 

humuspåvirket. Strandsonen er generelt relativt bratt og til dels skogkledt. Vannstanden er preget av 

vannstandsvariasjonene i Glomma. Den totale mangel på vegetasjon preger vannet i store deler. 

Vegetasjonen er spesiell og betinget av disse forholdene. Jordbunnen har brede soneringer av 

pusleplantesamfunn som f.eks elvesnelle og kvasstarrenger. Området er viktig for fuglelivet først og 

fremst som rasteplass på trekk høst og vår. Ved middels og lav vannstand blottlegges store arealer som 

brukes som beitearealer for vade og gressender. Det var pr. 1986 registrert 41 våtmarkstilkyttede 

fuglearter i området. Av disse var 18 ulike vadefugler og 10 ulike andefugler. I forbindelse med 

erstatningsoppgjøret ble det fastsatt egne skjønnsforutsetninger. Se to brev av 31.5.96 fra 

Fylkesmannen i Østfold til Sarpsborg byrett. Litt.: -Fylkesmannen i Østfold 1986. Utkast til verneplan for 

våtmarksområder i Østfold. -Hardeng, G. (red.) 1995: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. 

II. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd., rapport nr. 7, 1995: 1-146. -

Hardeng,G.1980:Våtmarksområder i Østfold.Bakgrunnsmateriale til våtmarksres.plan m.fl. Rapp.til 

fylkesm.i Østf.490s.+vedl.. 

Verneformål 

Bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon. 
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