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Holtan plantefredningsområde  
Den vintergrønne planten bittergrønn finnes bare i Sør-
øst-Norge. I Vestfold er det eneste kjente voksestedet på 
Holtan.

Bittergrønn er en nasjonalt sjelden og sterkt utrydningstruet art. 
Selve arten ble fredet i 2001. På Holtan ble også leveområdet til 
bittergrønn fredet i 2006. I 2010 ble det funnet rundt 300 planter 
i det 12 dekar store verneområdet, alle innenfor et areal på 30-40 
kvadratmeter.

Fra gammelt av har trolig skogsbeite og plukkhogst bidratt til en 
lys og åpen skog på Holtan. I dag er det ikke lenger dyr på beite i 
skogen.  Det er derfor nødvendig med skjøtsel for å holde skogen 
lysåpen.

Bladenes egenskaper har gitt planten dens navn. De smaker bit-
tert, og er grønne også om vinteren. Bittergrønn er en 20 cm høy 
dvergbusk. 

Den sjeldne arten bittergrønn trives i åpen furuskog, som her i Holtan 
plantefredningsområde. 

Marøyskjæra
fuglefredningsområde  
Marøyskjæra er en viktig hekkeplass for fiskemåker og 
makrellterner, selv om hekkebestandene kan svinge.

Lokale observasjoner på 1980-tallet tydet på at Marøyskjæra var 
en stabil hekkeplass for måker. På 1990-tallet hekket over 500 
fiskemåker her. De siste årene har bestanden sunket til under 50 
hekkende individer. Området har fortsatt en viktig bestand av 
hekkende makrellterner, og hettemåker har også benyttet skjæ-
rene i senere tid.

Fuglefredningsområdet består av to svabergpregede skjær vest for 
Natholmen. Det ble opprettet i 2009. Området er 114 dekar stort. 
29 dekar er landareal.

Marøyskjæra ligger nær Natholmen, ytterst i Lahellefjorden.

Bestanden av fiskemåker har gått kraftig tilbake de siste årene.
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