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Napperødtjern 
naturreservat 
Naturreservatet har en særegen kombinasjon av myr og 
sumpskog.

Omkring utløpsbekken fra Napperødtjernet er det en verdifull 
bestand av svartor. Øst for tjernet er det sumpskog. Svartorsump-
skog er en sjelden naturtype.

På begge sider av bekken er det elementer av nedbørsmyr. Nedbørsmyrer får i hovedsak sin næring tilført med regnvannet. Nord 
og øst for tjernet er det jordvannsmyrer. Disse får næringstilførsel fra grunnvannet.

Bever bygget på 1980-tallet hytte i vannkanten og demning i tjernets vanntilførsel fra nord. Forsøk på å rive demningen førte ikke 
frem. Etter kort tid var den på plass igjen. Stillingskrigen varte i mange år, men etter hvert har beveren fått være i fred. 

Det var i tidligere tider en gjeddefelle i utløpsbekken fra tjernet. Fella skulle fange gjedder som forsøkte å gå opp i Napperødtjernet 
fra Goksjø. 

Naturreservatet ble opprettet i 1980. Grensene ble justert i 1997. Reservatet er 156 dekar stort.

Fokserød naturreservat 
Bøkeskogen på Fokserød er omgitt av næringsarealer og 
veier. Adkomsten fra E18 til Sandefjord lufthavn Torp går 
gjennom naturreservatet. 

Bøkeskogen ligger på ragrunn. Vestfoldraet strekker seg fra Horten 
i nord til Mølen i sør. Raet ble dannet da isen for vel 10 000 år si-
den la igjen en rygg av stein, grus og sand under tilbaketrekkingen. 

Etter istiden innvandret trær og annen vegetasjon til Norge. Bøk 
var et av de siste treslagene som etablerte seg. Til Vestfold kom 
bøken for rundt 1300 år siden.

Bøketrærnes kroner danner tette bladverk, og bare noen få planter kan vokse i det sparsomme lyset som når skogbunnen. Enkelte 
arter, som hvitveis, blomstrer før bøken får blader om våren.

Bøkeskogen på Fokserød var et av de første stedene i Norge man oppdaget at fuglen kjernebiter hekket. Det var på 1960-tallet. 
Naturreservatet ble opprettet i 1980, og er 38 dekar stort.  

Bøkeskogen på Fokserød ligger oppe på Vestfoldraet.

Napperødtjernet er omkranset av myrer og sumpskog.
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