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Brevikeika naturminne
Brevikeika er et uvanlig stort, flerstammet eiketre. I 1927 
ble treet fredet.

Treet står i kanten av en eikeskog, nær en gårdsvei og dyrka mark. 
Det er et stort og friskt tre, antagelig rundt 400 år gammelt. I 
2011 ble stammens omkrets i brysthøyde målt til 8 meter, mens 
diameteren på krona ble anslått til 30 meter.  En stammesprekk er 
reparert med betong. 

Eiketrær kan bli svært gamle. Ikke bare har eika hardt trevirke, den 
har også garvesyre som beskytter treet mot soppangrep. Eiketrær 
har dessuten dype røtter, en klar fordel i tørkesomrer og når høst-
stormene river og sliter i trærne.

Færder nasjonalpark
Vakkert og egenartet landskap. Levested for en rekke 
sjeldne og truede plante- og dyrearter.  Friluftsområde for 
titusenvis av mennesker. Det er Færder nasjonalpark! 

Nøtterøys unike kyststripe, fra lun innerskjærgård til forblåst ut-
skjærgård, representerer et av de mest bevaringsverdige kulturland-
skapene i Norge. 

Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme har et enestående natur-
mangfold. Ingen andre steder i landet har en så rikholdig flora og 
fauna. Innenfor nasjonalparken er det registrert over 300 sjeldne og 
utrydningstruede arter. 

Færder nasjonalpark strekker seg fra Ormø i Nøtterøy kommune i 
nord til Færder i Tjøme kommune i sør. Nasjonalparken ble opp-
rettet i 2013. Den er 340 kvadratkilometer stor. Av dette er 15 
kvadratkilometer landareal.

Store deler av det som i dag er nasjonalpark ble i 2006 vernet som landskapsvernområde. Flere av øyene og skjærene som inngår i 
nasjonalparken hadde tidligere status som naturreservater, fordi de er viktige hekkeplasser for sjøfugler. Vestre Bolærne ble i 2002 
naturreservat på grunn av kystskogen på øya. Alle tidligere fredninger er nå opphevet og inngår i nasjonalparken.

En utførlig omtale av nasjonalparken er gitt først i boken.

Brevikeika er et stort, flerstammet eiketre, antagelig 400 år gammelt.

Utsikt fra toppen av Østre Bolærne.
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