
KARLJOHANSVERN
STORT ARTSMANGFOLD
I Karljohansvern plante- og dyre-
fredningsområde møter du en rik 
edelløvskog som minner om skogene 
sørover i Europa. Her er det et stort 
mangfold av dyr og planter. Det er 
funnet så mange som 50 rødliste-
arter i området. Dette er arter som er 
sjeldne eller står i fare for å bli 
utryddet fra norsk natur. Forsvaret 
forvaltet tidligere området. 

HULE EIKER
Rundt Sjømilitære Samfund er det 
flere hule eiketrær som antagelig er 
mange hundre år gamle. Slike hule 
eiker har en rekke forskjellige livs-
miljøer for fugl, flaggermus, insekter, 
sopp og lav.  Forskere antyder at mer 
enn 500 insektarter er direkte avhen-
gig av den type råtten ved og rød-
muld som dannes inne i hule eiker! 

NYE FUNN FOR NORGE
Det er gjort oppsiktsvekkende funn 
av sjeldne insekter i de gamle eike-

trærne på Karljohansvern. Forskere 
har funnet 27 forskjellige biller. Alle 
står på rødlisten. To av billene er arter 
som ikke tidligere er funnet i Norge.

RIKT FUGLELIV
Edelløvskogen har et rikt fugleliv. Her 
finner du mange arter av sangfugler, 
for eksempel den vesle løvsangeren, 
og insektetere som rødstrupe. Det 
hekker kattugler i skogen, og gjøken 
har blitt hørt i mange år i mai måned. 
I vinterhalvåret kan du se duetrost og 
sidensvans beite på misteltein.

MISTELTEIN
Misteltein er en sjelden og spesiell 
plante som bare finnes rundt Oslofjor-
den. Horten har den desidert største 
forekomsten. Misteltein vokser oppe 
i trær. Den snylter på trærne ved å 
sende rotlignende skudd gjennom 
barken og inn i veden. Mistelteinen på 
Karljohansvern er lettest å se om vin-
teren, når bladene er falt av trærne. 
Misteltein er vintergrønn, og den 

henger i store klaser i trekronene. De 
hvite bærene spises av fugl. Fruktkjøt-
tet er seigt og klissete. Avføringen fra 
fuglene klistrer seg derfor lett fast på 
nye greiner. Herfra kan frøet spire.  I 
Norge er misteltein (og vertstreet) 
fredet mot innsamling og skade.  Mis-
teltein ble fredet i 1956, og var den 
første planten som ble fredet i Norge. 
I mange land er det en juletradisjon 
å henge misteltein i taket.  Når en 
kvinne står under mistelteinen må 
hun, i følge en skikk fra engelskspråk-
lige land, la seg kysse av hvem som 
helst uten å protestere! 

SOPPSPESIALISTER
Det er funnet mange sjeldne sopp-
arter i Karljohansvern plante- og 
dyrefredningsområde. De fleste er 
nedbrytere av død ved. Blant disse 
er eikeknivkjuke og korallkjuke, to 
sopper som har spesialisert seg på 
eik. Prestejordstjerne og rødbrun 
jordstjerne bryter ned planteavfall på 
skogbunnen. 

 Karljohansvern animal- and plant protection site is similar to many of the deciduous forests found further south in 
continental Europe. The area has a great diversity of both plant- and animal species. As many as 50 endangered species 
have been found in the site. The area has a large population of mistletoe (Viscum album). Mistletoe  is a rare and special-
ized plant growing only around the Oslo fjord, with the area around Horten being its hotspot. Damaging the forest or 
collecting insects is prohibited. Motorized traffic, camping and littering is not permitted. 

FRA VERNEBESTEMMELSENE: 
Karljohansvern plante- og dyrefredningsområde ble opprettet 30. juni 2006. 
Formålet med fredningen er å bevare det rike plante- og dyrelivet knyttet til edel-
løvskog. Området er levested for en rekke sjeldne og truede arter av insekter og 
sopp og ligger i kjerneområdet for misteltein. Edelløvskogen er fredet mot skade og 
ødeleggelse. Innsamling av insekter er ikke tillatt. Motorferdsel, oppsetting av telt og 
forspøling er forbudt. Sykling og bruk av hest er ikke tillatt utenom vei. Det må ikke 
iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet.  Bruk av fredningsområdet til idrettsar-
rangementer og andre større arrangementer er ikke tillatt uten spesiell tillatelse fra 
forvaltningsmyndigheten (Fylkesmannen). 

En ung KATTUGLE i Hortensskogen. De dekorative PRESTEJORDSTJERNENE er nedbrytere av døde planter. MISTELTEIN er vintergrønn og henger i store klaser i trekronene. Disse sjeldne SMELLERNE liker soleksponerte, gamle løvtrær.

Formgivning Bibro Design
Fylkesmannen i Vestfold 2011

OPPSYN: Statens Naturoppsyn Vestfold, www.dirnat.no 
FORVALTNING OG SKJØTSEL: Fylkesmannen i Vestfold,  www.fylkesmannen.no
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Les mer om natur og miljø på www.miljostatus.no
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