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Langrudmyra 
naturreservat 
Langrudmyra har stedvis rik vegetasjon. Den sjeldne orki-
deen smalmarihånd er funnet i reservatet.

I Naturvernrådets landsplan for myrreservater fra 1971 beskrives 
Langrudmyra som «estetisk ei av de flotteste myrer jeg har besøkt 
i Vestfold. Dens uberørthet, variasjon i vegetasjonstyper og inn-
hold av floristiske særegenheter, gjør at den må få stor frednings-
verdi.» I 1980 ble den 82 dekar store myra vernet.

Langrudmyra er en flatmyr, eller jordvannsmyr. På slike myrer får 
plantene næring gjennom grunnvannet. Mangfoldet av arter va-
rierer derfor med grunnens næringsinnhold. Langrudmyra har en 
middels rik, stedvis rik vegetasjon. Dersom myra ikke blir skjøt-
tet, vil den langsomt vokse til med trær. Dagens rike flora vil da 
forsvinne. Myra ved Langrud er en av de fineste i Vestfold.

Grøumgrana 
naturminne
Grøumgrana er et ualminnelig stort og grovt grantre. Treet 
ble vernet i 1960. 

Treet må ha overlevd to tregenerasjoner, og står nå i et område 
med ung skog. Det var antagelig herredsskogmesteren i Våle og 
Ramnes som tok initiativet til å verne treet.

Treets tilstand er bra. Høyden er målt til 31 meter, stammens 
tverrsnitt i brysthøyde til 1 meter og stammens omkrets til noe 
over 3 meter. Treets volum ble i 1984 beregnet til 7 kubikkmeter. 

De høyeste grantrærne som er målt i Norge, er rundt 40 meter 
høye. Det er uvanlig at granstammene får et tverrsnitt på mer enn 
1 meter. Grana var et av de siste treslagene som innvandret til 
Norge etter istiden. 

Grøumgrana har overlevd to tregenerasjoner, og står nå midt inne i en 
klynge av ungtrær.
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