
Østensjøvann naturreservat i Ås kommune ble opprettet 
ved kongelig resolusjon 2. oktober 1992. Reservatet dekker 
et areal på 429 dekar, hvorav 97 dekar er landareal. 
     Formålet med vernet er å sikre et viktig våtmarksområde 
med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet 
til området, samt å bevare et vakkert  landskapselement.

ØstensjØvann
Naturreservatet ligger på leirslettene nord for Åsmorenen 
omgitt av dyrket mark. Vannet utgjør et vakkert element i 
kulturlandskapet. Innsjøen er grunn og svært næringsrik, og er 
derfor vokseplass for en variert strand- og vannvegetasjon. Her 
finnes flytebladplanter, sjøsivaks, takrør, vierkratt og større trær. 
I nordenden av Østensjøvann finnes et relativt åpent område 
med kortvokst vegetasjon, der det tidligere har vært beite. 
 Reservatet har ingen tilrettelegging for ferdsel, men det er 
god utsikt over området fra gang- og sykkelveien mellom 
Holstad og Ski. Har du med kikkert, kan du studere det rike 
fuglelivet på nærmere hold herfra

et rikt fugleliv
Østensjøvann er en viktig rasteplass for vade- og andefugler 
under trekket vår og høst, og en rekke sjeldne fuglearter er 
observert her i årenes løp. Vannet er dessuten hekkebiotop for 
våtmarksfugler som toppdykker, sothøne og muligens sivhøne. 
Nattergal, myrsanger, rørsanger og sivsanger sørger sammen 
med andre, mer vanlige arter, for et mektig sangkor i sommer-
nettene. Det er også registrert to sjeldne øyenstikkerarter her.

ØstensjØvann naturreservat
NATURRESERVAT

Bestemmelser for reservatet
Du er velkommen til å besøke naturreservatet.  
Følgende bestemmelser bør du imidlertid merke deg:

•  Sporløs ferdsel – legg ikke igjen søppel.
•  Alle planter i vann og på land er vernet mot skade og 

ødeleggelse.
•  Det finnes mange dyr og fugler i reservatet, og de må 

ikke forstyrres eller skades. Vær særlig forsiktig ved  
reirplasser og hiområder.

•  Hunder skal holdes i bånd.
•  Bruk av skytevåpen er forbudt.
•  Skal du campe, telte eller bruke kamuflasjeinnretninger 

for fotografering, må du gjøre dette utenfor reservatet.
•  Motorisert ferdsel til lands og til vanns er ikke tillatt. 

Dette gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og 
seilbrett.

•  I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 1. oktober er ferdsel bare  
tillatt i områdene mellom vannet og E18 (se kart) av  
hensyn til fuglelivet.
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ØstensjØvann nature reserve

Welcome to Østensjøvann Nature reserve. The 
purpose of protection is to preserve a particular 

wetland area with vegetation, bird life and other fauna 
naturally related to the area. Please note the following rules 
for conduct:

• All plant and animal life is protected.
• Leave no traces – do not leave garbage.
• The use of motor vehicles is not allowed. 
• It is prohibited to camp – NO CAMPING.
• Dogs must be kept on a leash.
• Between 1th of April and 1th of October traffic is only   
 allowed in the area between the water and E18.
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Hva er våtmark?  
Våtmark er naturtyper hvor vann og fuktige områder utgjør en 
betydelig del av landskapets karakter. Dette kan f.eks. være 
fjære- og gruntvannsområder, næringsrike vann, sumpområder, 
deltaområder og myrer. De bidrar til å skape et variert landskaps-
bilde og til å øke opplevelsesrikdommen i naturen. 
 Våtmarker har ofte en rik, tildels svært rik flora og fauna, og 
mange plante-, insekt- og fuglearter er helt avhengige av disse 
naturtypene for å klare seg.
 Våtmarkene er av de mest truede naturtypene vi har. De er 
utsatt for en rekke forskjellige inngrep som f.eks. gjenfylling, 
neddemming, drenering og søppelfylling.
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Nattergal
Sjøsivaks

toppdykker Podiceps cristatus 

er en karakterart i området. Den er litt mindre 
og mye slankere enn en stokkand. Den er ikke 
en and, men en dykker. I Norge finnes den 
først og fremst på Jæren og rundt Oslo fjorden, 
hvor den hekker i større, næringsrike fersk-
vann.  Reiret er en stor, flytende tue. Meste-
parten forlater Norge og tilbringer vinteren i 
Vest-Europa, men er tilbake i hekkeområdene 
allerede i mars-april.


