
Lille Rensvikvatnet  
Du kan få en fin opplevelse om du tar støvlene på og tar trimutfordringen og går over stokk 
og stein rundt vatnet. Fine berg ved vannkanten som innbyr til rast møter du på også 
underveis. 

 
Rensvikvannet  
Lille Rensvikvatnet er et unikt område på Frei når det gjelder naturverdier. Dette vatnet er 
forholdsvis næringsrikt og flere andre faktorer påvirker floraen i og tett inntil vatnet. En av de 
viktigste er de bløte bunnforholdene som gir gode muligheter for planter som f eks takrør, 
vannlilje, bukkeblad og til og med sverdlilje. 
 
Lille Rensvikvatnet er det eneste vatnet på Frei med takrør, og dette sivet er slett ingen 
vanlig art i Nordmørskommunene. De fleste andre nordiske gress er rene dverger 
sammenlignet med takrør og den tette bestanden kveler all annen vegetasjon. Sivet kan bli 
opptil 5 meter høyt. I Lille Rensvikvatnet blir gresset langt fra så høyt. Takrør har en lys 
blågrønn fargetone med mørkebrune og svartfiolette topper. Som navnet tilsier, har takrør 
vært anvendt til tekking av tak. 
 
Det som ikke så mange er klar over og som er spesielt med denne tette takrørskogen i Lille 
Rensvikvatnet er hvor viktig dette området er som overnattingsplass for låvesvale. Et 
eksempel er at i august/september 1997 ble 1706 låvesvaler fra Lille Rensvikvatnet merket 
over 5 dager. Samme år overnattet det her på det meste ca. 7000 svaler. Det ser ut til at det 
er sammenheng mellom sivarealet og antall svaler som overnatter. Sivets lengde har også 
betydning, og bør være rundt 2 meter. Ved Lille Rensvikvatnet er lengden på takrør ca. 2 
meter. 
 
At dette vatnet i så stor grad er preget av igjengroing preger fuglelivet. Dette er positivt for 
vannfugl. Stokkanda hekker i området og du kan få øye på f eks brunnakke, krikkand og 
hegre. Sangsvaner har tilhold her før vatnet fryser til. 
 
Tar du turen til dette vatnet i juni og går helt til nord/nordøstenden vil du se den nydelige 
sverdliljen i blomst. Sverdliljen blir ca. 80 cm høy og vokser ved bredden av næringsrike 
innsjøer og finnes i kyststrøk. Planten har en skarp gul irislignende blomst. Navnet sitt har 
den fått av de jevnbrede spisse bladene som ligner stående sverd med spisser opp. 
Her ved enden av vatnet holder rådyr til og både kronhjort og til og med elg er i området. Er 
du heldig kan du treffe på oteren som av og til kommer på besøk. 
 
I Lille Rensvikvatnet ble det satt ut sik for ca. 50 år siden. Denne har formert seg og vatnet 
har en liten bestand av sik. Ørreten er stor og ser fin ut med rødt kjøtt, men har dessverre 
innvollsmark. 
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