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NReverompa plantefredningsområde 
Den nasjonalt sjeldne og utrydningstruede arten kammari- 
mjelle førte til opprettelsen av Reverompa plantefred-
ningsområde i 2006.

Reverompa er ett av tre kjente voksesteder i Vestfold for den na-
sjonalt sjeldne og sterkt utrydningstruede planten. I tillegg er det 
to kjente voksesteder i Østfold.
 
Innenfor plantefredningsområdet har kammarimjellen vokst på to 
steder; omkring en karrig kolle i nordøst og langs veien i sørvest. 
I 1979 ble det funnet 500 planter på kollen og bare noen spredte 
eksemplarer langs veien. I 1993 ble det bare registrert fem planter 
på kollen, men flere tusen langs veien. Den siste rapporten, fra 
2010, forteller om 40 planter på kollen, men ingen ved veien. 

Kammarimjellen trives best på beitemark med ikke for intensivt 
beite, og på slåttemark. Slike naturtyper er sjeldne i det moderne 
jordbruket. Området langs veien har i en periode fått gro til med 
kratt og småtrær. Derfor er kammmarimjellen kanskje forsvunnet fra dette området. Veikanten ble ryddet i 2012, i håp om å vekke 
til live en frøbank.

Reverompa plantefredningsområde er åtte dekar stort, og ligger dels på et nes som stikker ut vest i Hortens indre havnebasseng, 
og dels langs veien ut til dette neset.

Tordenskjoldeika 
naturminne
Tordenskjoldeika er et svært gammelt tre, kanskje så mye 
som 700 år gammelt. Ifølge lokalhistoriske kilder skal Tor-
denskjold ha brukt eika til å fortøye skip i for 300 år siden. 

Da treet ble fredet i 1921, var det vesentlig mer livskraftig enn i 
dag. Treet er nå i dårlig forfatning. Greinene blir støttet av stål-
bjelker. Krona er sterkt redusert, og stammen er innhul og delt i 
to helt ned til bakken. Det har vært brann i den hule stammen. 

Stammens omkrets ble målt i 2011. Litt under brysthøyde var den 
på over 12 meter. Tordenskjoldeika er kanskje så mye som 700 år gammel.

Kammarimjellen som finnes på Reverompa er en gul variant. På Østre 
Bolæren, der den også finnes, er den purpurfarget.
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