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Hillestadåsen naturreservat 
Hillestadåsen naturreservat er en frodig bøkeskog helt på 
nordgrensen av skogtypens naturlige utbredelsesområde 
på det europeiske kontinentet. 

Ikke bare i Norge, men også internasjonalt vekker denne nordlige 
utposten interesse blant forskere. På grunn av den store viten-
skapelige betydningen, skal bøkeskogen ved Hillestad ha en mest 
mulig fri utvikling.

Bøk var et av de siste treslagene som kom til Norge etter istiden. 
Mye tyder på at handelsfolk brakte treet fra Danmark til Norge. 
Treet slo først rot i Vestfold, og har stadig sitt kjerneområde her.

Hillestadåsen naturreservat er en klassisk botanisk forekomst. Al-
lerede i 1924 ble den beskrevet i botanisk litteratur. 

Naturreservatet er 72 dekar stort, og ble vernet i 1980.

Det er sjelden vi finner rike bestander av den varmekjæra bøken så langt 
nord som i Hillestadåsen.

Bergan naturreservat 
Bergan naturreservat er en frodig og variert edelløvskog, 
med innslag av gråor-askeskog og alm-lindeskog.

Ask, alm, lind, eik, hassel, bøk, lønn og svartor er alle edelløvtrær. 
Dette er varmekjære trær som trives i lavereliggende, solrike om-
råder. Edelløvskogene er den vanlige skogtypen i Mellom-Europa. 
De norske edelløvskogene er nordlige forgreninger av de mel-
lomeuropeiske, samt rester fra en tid med varmere klima i Norge. 
Edelløvskogene er blant de mest artsrike i Norge.  

I Bergan naturreservat er det et mål at gran og bøk ikke skal bli 
dominerende. Det er utgangspunktet for skjøtselen i reservatet. 
Bergan naturreservat er på 28 dekar og ble vernet i 1980. Reservatgrensen i sørøst inviterer til en frodig og rik edelløvskog.
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