
SJELDENT LANDSKAP 
Adalstjern oppsto da en grunn bukt ble avsnørt fra 
fjorden mot slutten av siste istid, demmet opp av 
morene og fjell. Funn av leire og saltvannsarter i 
dyplagene forteller om dette. Myrlandskapet er det 
eneste på Raet som er intakt. Med den gamle bø-
keskogen i nord, spenner reservatet over et unikt 
mangfold. 

“KARBON-FELLE“ 
Nedover i torvlagene hersker konstante, stabile 

forhold, upåvirket av det omskif-
telige miljøet på overflaten. Kli-
magassen CO2 , som myrplan-
tene tar opp fra luften, bindes og 
lagres i dødt plantemateriale for 
lang, lang tid. 

VERNEBESTEMMELSER 
Adalstjern med omgivelser, i 
alt ca. 370 mål, ble fredet som 
naturreservat 30. juni 2006. 
Formålet med fredningen er å 
bevare et myrlandskap og en 
bøkeskog på Vestfoldraet som 
fortsatt har mye av sitt opprin-
nelige preg. 

For området gjelder blant annet 
disse bestemmelsene: Vegeta-
sjon 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. Jakt, 
fangst, bruk av skytevåpen og 
slipp av hund er forbudt. San-
king av bær og matsopp, og jakt 
på hjortevilt, er likevel tillatt. 
Motorferdsel, sykling og bruk av 
hest er ikke tillatt utenom vei. 
Idrettsarrangementer, oppsetting 
av telt, forsøpling og bålbrenning 
er forbudt.

ADALTJERN
FORVALTNING OG SKJØTSEL: Fylkesmannen i Vestfold

SÅRBAR NATUR 
Tjernet, myra og sumpskogen er sårbar for end-
ringer i grunnvannsspeilet, forurensing, gjengroing 
og tråkk. Dette kan forebygges ved en hensynsfull 
utbygging i nærområdene, og tiltak som motvirker 
slitasje på myrmarka og skogen omkring.

HISTORISK SKATTKAMMER 
Torvlagene i myra er som kapitler i en historiebok. 
Ikke minst forteller pollenkorn fra trær, urter og 
kulturplanter om tidligere tider, alt etter hvilken 
dybde og mengde de finnes i. Ved Adalstjern er 
det tatt prøver ned til over tre meters dyp, en reise 
tilbake til da myra oppsto for 9500 år siden. Den 
første korndyrking spores som hvetepollen under 
1 meter torv (150 e. Kr.), tidligste funn  av bøke-
pollen i noe yngre lag (650 e. Kr.). Dette er den 
eldste datering av bøk i Norge. Forskerne mener at 
treslaget ikke innvandret naturlig til Borre, men ble 
brakt hit av mennesker.

Side om side med den moderne tid hviler et gam-
melt myrlandskap og en sjelden flott bøkeskog. 


