
Drabovatnet  
Drabovatnet, eller Svartvatnet er det tredje største vatnet i Kristiansund kommune. Vatnet 
ligger idyllisk til i skogsterrenget i den nordøstlige delen av Freiøya. 
 
Flere stier fører fram til dette populære turmålet, som fra Nerlandsflata eller sørenden av 
Rensvikvatnet. På Nerlandsflata er det anlagt parkeringsplass om du ønske å følge stien 
derfra. 

 

Til Drabovatnet kan du legge ettermiddagsturen, eller ta med deg fiskestanga en fin 
høstkveld. I helgene er Drabovatnet et fint dagsturområde for alle. Skolene har dette området 
som et av sine turområder/undervisningsområder. 
 
Kristiansund og Nordmøre Jeger- og Fiskeforening sørger for at dette er et bra fiskevatn, og 
foretar jevnlig utfisking slik at ørreten er av brukbar størrelse. Fisken er riktignok ikke lyserød 
i kjøttet. Grunnen til dette er at vatnet har ikke det lille næringsdyret marflo. 
 
Fineste fisketiden er fra april til juni, da biter fisken best og her er fritt fiske! 
 
Går du i disse naturomgivelsene en vårdag og har hellet med deg kan du høre mekregaukens 
(enkeltbekkasin) fluktlek i skumringen; en eiendommelig mekrende lyd. Lyden frambringes 
ved at de ytterste halefjærene settes i vibrasjon når den med mellomrom stuper ned gjennom 
lufta. 
 
Både krikkanda og brunnakke kan komme hit på besøk. Krikkanda er den minste anda vår, og 
svært så "snakkesalig". Du kan høre den snadre i vei i det den svømmer omkring. Brunnakke 
har rødbrunt hode, derav navnet. Denne anda er litt mindre enn stokkanda som de fleste 
kjenner. Stokkanda har flere år forsøkt å hekke, men dessverre er det oss toføttinger med 
hund som ikke lar den være i fred. Det hadde vært fint å få oppleve små andeunger i 
Drabovatnet. Hundeeiere må derfor i dette sårbare naturområdet overholde båndtvangen! 
 
I dette landskapet kan rovfugl seile omkring, og du kan også høre kattugla. Sangsvane og 
canadagåsa kommer på visitt, og oteren er her trofast hver vinter. Både hjort og rådyr har 
trekkveier ved vatnet. I den senere tid har også elgen å se i områdene rundt Breilia - 
Matlausfjellet - ved Brattåstjønna og Drabovatnet. 
 
Det er ønskelig å få flere til å vandre i skog og mark for å oppleve et dyre- og fugleliv som 
dette. Ta barna med ut i naturen for å gi dem positive opplevelser. Gjennom naturopplevelser 
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og et aktivt friluftsliv i barneårene legger en grunnlag for livskvalitet i hele livet. 
 
... men husk å verne om disse fine naturomgivelsene; 
Ta derfor med deg søppelet ditt hjem. 
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