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Kolvikvannet - Vest Porsanger

Kolvikvannet ligger i kulturlandskapet på vestsiden av Porsangerfjorden.  
Vannet er grunt med mye vegetasjon og et rikt insektliv. Kantsonene 

mellom beiter, dyrket mark og vannet gjør at lokaliteten er en viktig raste-
og hekkeplass for mange arter som normalt er knyttet til kulturlandskapet. 
Kolvikvannet i seg selv er en viktig rasteplass for ender, dykkere og en del 
vadere. 

Beste besøksttid
Den beste perioden for å oppleve Kolvikvannet/
Sarvvesjàvri er fra ca. 15. mai til ca. 1. september. Før 
isen tiner om våren, ligger blant annet horndykkeren 
nede i fjorden og venter på at råkene skal åpne seg. Den 
beste perioden ved Kolvikvannet er like etter at isen 
åpner seg fra midten av mai og til utgangen av juni. 

Habitat og observasjonsarter
Kolvikvannet er et næringsfattig (dystroft) vann, 
men hele vannet er grunt og produserer rikelig med 
vannplanter og insekter. Det finnes ikke fisk i vannet, 
men et rikt insektliv. Hesteigle er registrert som eneste 
lokalitet i Finnmark.
 Arter som observeres jevnlig ved Kolvikvannet 
er horndykker, toppand, brunnakke, stjertand, 

stokkand, krikkand, havelle, sjøorre, grågås, fiskemåke, 
enkeltbekkasin, rødstilk, grønnstilk, strandsnipe, 
sivsanger, sivspurv og gulerle.  

Adkomst
Fra Lakselv følger du E6 ca. 30 km mot Nordkapp på 
vestsiden av Porsangerfjorden. Et veiskilt peker der mot 
Kolvik. Kolvikvannet ligger ved dette krysset. Ved å 
følge skiltingen kommer man til Kolvik som er en grunn 
skjermet bukt som veien går rundt. Vannet ble delt i to 
da tyskerne bygde veien under den siste verdenskrigen. 
Parkering foretas på to gamle veitraséer langs dagens 
Europavei like etter avkjøringen til Kolvik. 
 Her er det flere fine steder å studere fuglene. Spesielt 
tidlig i mai før isen går på vannene er dette en fin 
lokalitet. Fra veiens ende går det en merket tursti til 
Trollholmsund som er en populært turistmål. Her finner 
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man flere fine dolomittformasjoner som på flo sjø står 
som statuer utover i sjøen – «trollene» i Trollholmsund. 
Området her ute er også fint for observasjoner av 

Innkjøring (høyre) til parkering ved 
Kolvikvannet og nedkjøring til Kolvikbukta og 

Trollholmsund

Horndykkerpar i Kolvikvannet
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sjøfugler i sundet. Spesielt på fjære sjø er området godt 
egnet for å se etter vadefugler. 
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