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Langholmene er en viktig hekkeplass for store måker som 
gråmåke og svartbak.

To større holmer og en rekke mindre skjær rett sør for Nevlung-
havn, utgjør Langholmene fuglefredningsområde.  Holmene be-
står for det meste av knauser og svaberg, og høyeste punkt er 
knapt 10 meter over havet. Det er beskjedent med vegetasjon i 
fuglefredningsområdet, og det lille som er av vekster, slites kraftig 
ned gjennom hekkesesongen. 

I Vestfold er det ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli i verneområdene for sjøfugl. Ferdselsforbudet gjelder også i sjøen, i de fleste 
områdene inntil 50 meter fra strandlinja. Ved Langholmene er likevel leder for småbåter åpne for gjennomfart, også i sonen med 
ferdselsforbud.

Fuglefredningsområdet ble opprettet i 2009. Det er 214 dekar stort. 42 dekar er landareal.

Gul messinglav er typisk for skjær og øyer der sjøfugler holder til. Fugle-
nes avføring inneholder mye nitrogen. Det gir næring til denne lavtypen. 

Fugløyrogn 
naturreservat
Midt inne i Mølen fuglefredningsområde, mellom spissen 
på Mølen og Fugløya, ligger en lav holme. Det er Fugløy-
rogn.

Fugløyrogn er et viktig hekke- og oppvekstområde for sjøfugler. I 
2008 ble fuglebestanden på øya registrert. Både fiskemåker, svartbak, 
tjeld, ærfugl, gråmåker og makrellterner lå på reir i reservatet.  

Ved Mølen er det ikke uvanlig å se store flokker med ærfugl. Om-
rådet rundt Fugløyrogn er et yndet tilholdssted for ærfuglunger. 

Da lasteskipet «Full City» gikk på grunn utenfor Langesund sommeren 2009, drev olje i land på Fugløyrogn. Oljesølet ble raskt og 
grundig fjernet, og ulempene ble derfor små for neste sesongs hekkende sjøfugler. 

Fugløyrogn ble naturreservat i 1978. Tre år senere ble det omsluttet av Mølen fuglefredningsområde. Verneområdet er 57 dekar stort. 
Av dette er over halvparten vannareal. I 2009 ble det gitt nye fredningsbestemmelser for Fugløyrogn. 

Langholmene 
fuglefredningsområde

Fugløyrogn sett fra Mølen.
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