Vestre Bolæren
- kystfuruskogen
Selv om Forsvaret har satt
sine spor på denne øya, har
den spesielle skogen fått
stå i fred i nesten hundre
år. Slik gammel skog er en
“godtepose” av arter!

Kystfuruskogen øverst på øya
Coastal pine forest

Vestre Bolæren
- coastal pine forest

Whilst the Norwegian Armed Forces has had a strong presence on the
island for a century, the coastal pine forest has still thrived. In these
ancient forests a rich variety of species find food and shelter. If you
follow the trail up the hills, you will find a forest comprising of young
and old trees, and fallen logs in several stages of decay, meaning rich
and diverse habitats for fungi, mosses, insects and birds. Forests are
the most species-rich habitats in Norway, with one third of the species
found in decaying logs. In higher areas of the island hardy pine trees
dominate. These trees do not require a lot of water or nutrients, as long
as they get enough light. Pine trees grow in dry and rugged areas all
over the national park

www.ferdernasjonalpark.no

Haneflu
Kyststien går langs øyas høydepunkter
The coastal trail is your guide to the highlights of the island.

Følger du blåmerkede stien herfra videre opp på høydedragene vil du se både unge og gamle trær, og døde stammer på bakken som er ulike faser av nedbrytning. Det gir
et stort antall leveområder for sopp, moser, fugl og insekter. Skog er den type natur som har aller flest arter i Norge.
Og døde stammer har en tredjedel av alle artene som
finnes i skogen.
Mot toppen vil du se at det er bartreet furu som er nesten
enerådende. Det er fordi den rett og slett er en tøffing.
Furu tåler nemlig å leve på både lite næring og lite vann, så
lenge den får lys nok. Furu ser du på de skrinne bergene i
hele nasjonalparken.
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Furustokkjuken lever på furu
Red ring rot, Phellinus pini is a
fungal plant pathogen

Barlind er et giftig og sjeldent bartre
European yew, Taxus baccata is a toxic
evergreen, rarely found in Norway but
quite common i the National Park.
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