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Skudesundskjærene er to små skjær i Mørjefjorden. De 
nakne skjærene har internasjonal verneverdi.

Naturminnet byr på en rekke svært sjeldne mineraler. Disse sjel-
denhetene har lokket samlere, også utenlandske. Skudesundskjæ-
rene har tydelige spor etter innsamling av mineraler, både etter 
sprengning og hakking. For å redde verneverdiene, ble de 1,5 de-
kar store skjærene fredet i 1973.

Like etter fredningen ble en tysk mineralsamler med dynamitt i 
ryggsekken sett nær skjærene. Han ble avslørt før skade hadde skjedd. 

Mineralene i naturminnet er knyttet til basalt og pegmatitt. Det 
er først og fremst i de storkrystallinske pegmatittene det opptrer 
sjeldne mineraler. 

Geologisk museum ved Universitetet i Oslo har anledning til å 
ta ut mineraler i naturminnet til vitenskapelig bruk. Det er ellers 
forbudt å fjerne stein fra naturminnet.

Skudesundskjærene har tydelige spor etter sprengning og innsamling fra 
tiden før fredningen.

Geiterøya naturreservat
I Langesundsbukta, like øst for fylkesgrensen til Telemark, 
ligger et naturreservat med en uvanlig stor forekomst av 
barlind.

Så mange som 900 av den eviggrønne tresorten vokser i Geiter-
øya naturreservat; fra krypende busker til 13 meter høye trær. Bar-
linden er spredt over hele øya, men med en stor samling trær helt i 
sør. Berggrunnen i reservatet er kambrosilur. Det passer barlinden 
bra, da den trives særlig godt på kalkholdig grunn.

Med unntak av frøkappen, er hele planten giftig. Barlind kan bli 
svært gammel. I England skal det være trær som er mer enn 2000 
år gamle.

I naturreservatet er det ellers preg av åpen kalkmark og kalkfuru-
skog som er sterkt påvirket av vind og sjøsprøyt. Vegetasjonen er 
artsrik med mange sjeldne arter, som kurvplanten hjortetrøst.

Geiterøya naturreservat ble opprettet i 1996. Det er 95 dekar stort.

Skudesundskjærene  naturminne

På vestsiden av Geiterøya ser man tydelig de kalkrike lagene, med kalk-
furuskog i bakgrunnen.  
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