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Furuskogen i Badehusbukta består av vel 100 trær, noen 
bare 10 meter fra stranda, mens Svartfuruene i Skråvika 
er et fremmed treslag, med opprinnelse i Sør-Europa og 
Vest-Asia.

Den vesle skogen er på 15 dekar, og ligger rundt 50 meter nordøst 
for Minnehallen i Stavern. Selv om naturverdiene i området er 
beskjedne, har stedet stor verdi for friluftslivet. Det er ikke kjent 
hvorfor furuskogen i Badehusbukta ble fredet i 1930.

Svartfuruene i Skråvika består i dag av en liten gruppe trær på en 
gressbakke, rundt 15 meter fra sjøen. Trærne er omkring 20 meter 
høye. Svartfurua er mørk, har bred krone og får 10 til 18 cm lange 
nåler.

Svartfuruene i Skråvika er et fremmed treslag, med opprinnelse i Sør-
Europa og Vest-Asia.

Gumserødøya fuglefredningsområde
Gumserødøya er en flat, langstrakt øy med svaberg. Øya 
ligger mellom Stavern og Naverfjorden, og er en viktig 
hekkeplass for måker og makrellterner.

Et gruntvannsområde omgir Gumserødøya. Ved lavvann er det mu-
lig å vasse fra fastlandet og ut til øya. Verneområdet omfatter også en 
del mindre skjær.

I fuglefredningsområdene skal sjøfuglene få hekke i fred for men-
nesker. Egg og fugleunger trenger foreldrenes beskyttelse. Blir forel-
drene skremt bort, ligger egg og unger igjen uten beskyttelse. Da blir 
de raskt offer for brennende sol, eller angrep fra andre fugler.   

Området er hekkeplass for tjeld, sandlo, hettemåke, fiskemåke, grå-
måke, svartbak og makrellterne. 

Fuglefredningsområdet ble opprettet i 2009. Det er 90 dekar stort. 
65 dekar er landareal.

Badehusbukta 
og Skråvika 
naturminne

Gumserødøya er fredet og har ilandstigningsforbud i hekkesesongen for 
sjøfuglene.  
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