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Det er sjelden med intakte myrer så nær kysten i Vestfold. Bare 300 meter 
fra sjøen ligger Askvikmyra.

Sandvikbukta plantefredningsområde
To dekar innerst i Sandvikbukta er vernet fordi den sjeldne 
planten vasskjeks vokser der.

På fredningstidspunktet var vasskjeks kjent fra bare to andre steder 
i Norge. I dag er skjermplanten funnet et fåtall steder i Vestfold, 
Østfold og Vest-Agder.

Vasskjeks trives på fuktig mark. Plantefredningsområdet omfatter 
et mindre, fuktig areal i tilknytning til en åpen jordbruksdrenering.

Planten vokser i Sandvikbukta fordi en botaniker flyttet noen ek-
semplarer hit fra Ringane, noen hundre meter lenger øst. Bota-
nikeren var redd for at vasskjeksen i Ringane skulle gå tapt som 
følge av graving i grøfta der vasskjeksen vokste. 

Sandvikbukta plantefredningsområde ble opprettet i 2006, og er 
to dekar stort.

Askvikmyra naturreservat
Askvikmyra er en av ytterst få myrer nær sjøen i Vestfold 
med sitt opprinnelige preg i behold.  

Myra ligger 300 meter fra sjøen, vel en kilometer sørvest for Ula 
tettsted. Den er en mindre skogsmyr i kupert åsterreng.

Myra ligger rundt 30 meter over havet, mens kollene omkring 
strekker seg til mellom 70 og 90 meters høyde. På myra vokser det 
dvergutgaver av furu og bjørk. På de våteste stedene er det svart-
orsump med sverdliljer. Askvikmyra er en fastmattemyr, det vil si 
en tettbevokst myr som er ganske fast på overflaten. Mangfoldet 
av vegetasjon er nokså beskjedent. Myra ligger i et område med 
stor geologisk verneverdi.  

Askvikmyra naturreservat ble opprettet i 2006, og er 25 dekar stort. 

Mellom svartortrærne på bildet, bare noern få meter fra stranden, vokser 
den sjeldne vasskjeksen. 

Særtrykk fra boken “Natur i Vestfold. Veiviser til naturvernområdene og Færder nasjonalpark”. 
Utgitt av Skagerrak Forlag og Fylkesmannen i Vestfold. Revidert utgave 2014.

Særtrykk fra boken “Natur i Vestfold. Veiviser til naturvernområdene og Færder nasjonalpark”. 
Utgitt av Skagerrak Forlag og Fylkesmannen i Vestfold. Revidert utgave 2014.


