
 DISSE VERNEBESTEMMELSENE fikk 
jeg til sendt, etter å ha henvendt meg 
til Fylkesmannens kontor: «Adalstjern 
med omgivelser, i alt ca. 370 mål, ble 
fredet som naturreservat 30. juni 2006. 
(...) For området gjelder blant annet 
disse bestemmelsene: Vegetasjon og 
dyreliv, herunder døde trær og busker, 
reirplasser og hiområder, er fredet mot 
skade, ødeleggelse og innsamling. Det 
må ikke iverksettes tiltak som kan endre 
naturmiljøet. (...)».

ADALSTJERN LIGGER jo nydelig til 
og jeg har forstått at det er et mye 
brukt friluftsområde. Jeg har sett litt 
på utkastet til forvaltningsplan for 

Adalstjern, og kan oppsummere den 
raskt: 

• HENSIKTEN med å verne området var 
”bevare et avsnitt av Vestfoldraet som 
fortsatt har mye av sitt opprinnelige 
preg, med sitt biologiske mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, arter 
og naturlige økologiske prosesser. 
Området er egenartet i form av å ha et 
av de få gjenværende myrlandskapene 
og et av de få bøkeskogsområdene med 
opprinnelig preg på Vestfoldraet.” Alt vi 
ønsker å gjøre av tiltak i området skal 
fremme dette formålet, og kan i hvert 
fall ikke stride imot det. Verneområdet er 
ikke en park og kan ikke skjøttes som en, 
men at området brukes til friluftsformål 
er veldig positivt. 

• I VANNET finnes både salamander 
og en rødlista frosk; spissnutefrosk, 
dette gir Adalstjern en unik verdi. 

Men det er utsatt fisk her på ulovlig 
vis som truer disse bestandene. Et 
av de viktigste foreslåtte tiltak er 
derfor å fjerne fiskebestandene for å 
stabilisere bestandene av amfibier. Det 
er fremmede arter av fisk, de hører i alle 
tilfeller ikke hjemme her, og de kan gjøre 
stor skade på de sjeldne salamanderne 
og froskene. Derfor er det også viktig 
å prøve å forhindre nyutsetting av 
slike etter at all fisk er fjernet. Noen få 
personer innen ”fiskemiljøet” mener 
at stort mangfold av fisk i alle vann og 
vassdrag uansett er kjempegreier for 
sportsfiske, og de gjør stor skade på lokal 
flora og fauna ved å slippe ut fremmede 
fiskeslag fullstendig ukritisk. I Adalstjern 
er det fortsatt mulig å reversere den 
utrolig negative utviklingen, men det blir 
en utfordring å holde tjernet fritt for fisk 
etter at vi fjerner bestandene som er 
etablert nå. 

• DET STÅR en del gran i området som 
ikke er stedegen og som skygger ut 
edelløvskogen. Den bør fjernes. 

• OMRÅDET har, med sin beliggenhet 
nær Bakkenteigen, nær Horten og med 
gode parkerings- og adkomstmuligheter, 
mange besøkende per år. Det er veldig 
positivt at området brukes der det er 
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tilrettelagt for det, men slik omfattende 
bruk krever mye vedlikehold på stinett 
og annen tilrettelegging. Stiene kan ikke 
utvides, men de bør vedlikeholdes og 
muligens oppgraderes. Det er særlig 
viktig å skjerme gyteområdene for 
salamander og spissnutefrosk. 

I TILLEGG til disse vernebestemmelsene, 
kan det være verdt å merke seg at det 
er bålforbud hele året. Området rundt 
Adalstjern er flere steder merket med 
skilt hvor det står: Bålbrenning forbudt, 
overtredelse vil bli anmeldt. Likevel er 
det studenter, skoler og barnehager 
som har brent bål der oppe tidligere. 
Et forbud er et forbud og det må 
respekteres. Trist hvis bål og grillede 
pølser får negative følger. Kos skal vi ha 
på tur, så jeg anbefaler pølser på termos. 
Googler man Adalstjern før turen, så 
kan det bli en lærerik og spennende 
opplevelse. Facebook-siden til 
Adalstjernets venner har også noe og by 
på. Blant annet Verneplan for Adalstjen. 
Fint om skolevesenet opplyser lærere og 
elever, også på høyskolenivå, om dette, 
og om hva som skjer når en torvmyr 
brenner.   


