
 

Innerst ser du et bredt belte av gresset takrør. Her finner 
mange små fuglearter, slik som sivspurv og skjeggmeis, skjul 
og mat. På mudderflatene i den «livløse gjørma» utenfor spiser 
vadefugler børstemark og skjell. Litt lenger ut gresser svaner 
på ålegressenger under vann, hvor også småfisk kan gjemme 
seg mens de vokser opp. 
 
I gamle dager ble områdene ned mot Kilen brukt som beite for 
gårdene omkring. Gjennom mange år har områdene grodd igjen 
med høyt takrør. Nå åpnes områdene opp igjen ved hjelp av 
kuer og sauer. De nye strandengene er populære hos fuglene. 
På 800-tallet, da havet lå noen meter høyere enn i dag, skled 
Osebergskipet sakte og majestetisk inn Vellebekken, og endte 
sin ferd i Oseberghaugen. 

Not too long ago Presterødkilen was considered a stinking, muddy marsh 
with hardly any value, and was used as a landfill. Today, however, we know 
that shallow bays like this one provide important habitats for a variety of 
species. Furthest into the bay you can see a wide belt of common reed. 
Many small birds, like common reed bunting and bearded reedling, find 
food and shelter here. The nearby mudflats, often thought of as “lifeless 
mud”, provide foraging grounds where wading birds can find food such as 
annelids and bivalves. Underwater meadows of common eelgrass provide 
food for birds like swans, and shelter for young fish. The areas surrounding 
Presterødkilen used to be important grazing land for livestock, but 
through the years they have largely been overgrown by common reed. The 
areas are now used as grazing land once more, and through the foraging 
of sheep and cattle they are transformed back into coastal meadows, 
which has proved very popular with the birds. In the early 800s the 
Oseberg Ship sailed into the bay and up the river Vellebekken, ending its 
journey in the burial mound known as Oseberghaugen. 

Fra søppelfylling
til matfat

From landfill
to food source

Det er ikke så lenge siden Presterødkilen ble sett 
på som en illeluktende, gjørmete sump med så liten 
verdi at den ble brukt som søppelfylling. Men i 
dag vet vi at slike grunne bukter som Kilen gir helt 
spesielle livsmiljø for en rekke arter.  
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Skjeggmeisen finner skjul og mat i takrørskogen 
The bearded reedling finds food and shelter in the reed beds 
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Gresset takrør er typisk i Presterødkilen. På de grunne flatene utenfor 
finner mange fugler mat i gjørma / Common reed is a typical species in 
Presterødkilen. The shallow mudflats provide food for wading birds 

Børstemark og skjell er næringsrik kost for vadefugler 
Nutrient-rich annelids (worms) and bivalves are important 
food sources for waders
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