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E Akersvannet naturreservat
Akersvannet er en stor, grunn og næringsrik innsjø. Det er observert 
rundt 200 fuglearter i naturreservatet. Flere er sjeldne eller utrydnings-
truede.

Akersvannet er først og fremst en viktig rasteplass for fugler på trekk. I våtmarks-
området finner blant annet ender, svaner og gjess mat og muligheter for hvile. 
Området har også verdi som hekke- og oppvekstområde. Den første kjente hek-
kingen av knoppsvane i Vestfold fant sted her i 1962. Trostesanger ble første gang 
observert i Norge ved Akersvannet i 1949. Det er ikke uvanlig å se fiskeørn, 
musvåk og sivhauk. Nattergalens kraftfulle sang lyder over vannet  om våren.

Akersvannet er kjent som et svært godt fiskevann, og det er knapt noe vann i 
Norge som har større produksjon av fisk pr. dekar. Her er både abbor, gjedde, 
brasme, sørv, vederbuk, ørekyte og ål. Gjørs er satt ut i vannet. Den største gjedda 
skal ha vært på nærmere 20 kilo. Den ble skutt med hagle rett etter siste verdens-
krig under gjeddeleiken om våren.

Akersvannet har vært drikkevannskilde. På 1930-tallet bygde Tønsberg og Nøt-
terøy kommuner Akersvannverket. På 1950-tallet etablerte Stokke kommune 
eget vannverk her. På 1970-tallet overtok Farris i Larvik som drikkevannskilde. 

FAKTA
Naturreservatet ble opprettet i 1981. 
Det er 2519 dekar stort. Over 80 
prosent av reservatet er vannareal.

Gjedda er en glupsk rovfisk med skarpe tenner.

Akersvannet var det første kjente stedet der knoppsva-
ner hekket i Vestfold.
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EAkersvannet har svært dårlig vannkvalitet med kraftig algeoppblomstring sommerstid. I 1995 førte oksygenmangel til stor fiskedød, 
og over fem tonn død fisk ble fjernet fra vannet.

Melsombekken renner ut fra Akersvannet. Her var det tidligere mølle, kvern og sag. Da det ikke var mulig å anlegge vanndreven 
mølle i egen kommune, sikret Nøtterøy kommune seg fallrettigheten i Melsombekken.

Akersvannet ble senket med rundt én meter i 1935 og nok en meter i 1967. Det førte til dannelsen av øyene Storseven og Rund-
seven. Gjengroing med takrør kan føre til at øyene etter hvert blir landfaste. Akersvannet er 14 meter på det dypeste. Gjennom-
snittsdybden i vannet er 4 meter.

En mindre del av reservatet ligger i Tønsberg kommune.

Gresset takrør omkranser reservatet. 
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