NATURRESERVAT

MØLEN
FAKTA
Mølen naturreservat ble opprettet 9. desember
1977 for særlig å ta vare på plantelivet på øya. I
2008 ble forskriften revidert for å sikre Mølens
viktige hekkeområder for sjøfugl. Naturreservatet dekker det meste av øya og har et totalareal på 226 dekar, herav 185 dekar landareal.
Formålet med fredningen er å bevare en velutviklet og særpreget lindeskog, en rekke sjeldne
plante-, lav- og insektarter, en interessant strandvegetasjon, og ta vare på viktige hekkeområder
for sjøfugl. Det er trolig rullesteinene langs øststranda som har gitt navnet til øya. ”Møl” betyr
skikket til å male, og ble brukt om en mølle eller
kvern. Øya ble kjøpt opp i 1934 av Oslofjordens
Friluftsråd som friluftsområde, og den ble etter
hvert et populært utfartssted. Samme året ble
det satt opp egen søndagsrutebåt fra Drammen.
I dag er den sørvestre enden av øya tilrettelagt
for besøkende. Her er det båthavn med utedo,
vannpost, informasjonstavle og sitteplasser.
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GEOLOGI
Øya har en langstrakt form og ligger med hovedretning nord-syd. Mølen er en grunnfjellsøy fra
jordens urtid (prekambrium), det vil si eldre enn
540 millioner år. Gjennom landheving steg Mølen
opp av havet for 5000 år siden. Berggrunnen er
bygd opp av mørke og lyse lag. Sandjordforekomster med kalk stammer fra skjell som ble
begravd da øya lå under havoverflaten. Til tross
for den beskjedne størrelsen er Mølen en variert
øy. I nord og sør er det fjellkoller med furuskog
og lite jordsmonn. Over midtpartiet er det dyp
og næringsrik jord med frodig lauvskog. Langs
østsiden finner man fine rullesteinstrender. På
toppen av øya, 25 meter over havet, ligger det en
gravrøys som består av større rullestein. En vet
ikke sikkert hvor gammel røysa er men den har
utforming som en bronsealderrøys. Under bronsealderen (1800 f.Kr.- 500 f.Kr.) sto vannet 10
meter høyere enn i dag. Jordsmonnet på Mølen
er dannet av morenemasser som ble fraktet ut
hit i løpet av den siste istiden.

I midtpartiet er berggrunnen dekket av brunjord.
På denne jordtypen finnes ofte kraftfull og frodig
vegetasjon som i mange edellauvskoger. Brunjord er meget næringsrik og har et høyt innhold
av plantenæringsstoffer, som blant annet kommer fra døde planter og plantedeler. Planterestene er næring for en aktiv og artsrik jordfauna
som omdanner det organiske materialet til mold.
Meitemarken er særlig effektiv i denne sammenhengen.

PLANTELIV
Floraen på Mølen er rik. Cirka 300 arter av karplanter er funnet på øya. Mølen er særlig kjent
for den sjeldne og fredete snylteplanten misteltein (Viscum album) som har svært begrenset utbredelse i Norge. Den finnes bare på strekningen
Åsgårdstrand - Holmestrand, på øyene utenfor
Hurum og noen få steder sør på Hurumlandet
samt på Jeløya.Ved siden av noen få parkområder
i Horten har Mølen den rikeste lokaliteten for
misteltein i Norge. Mistelteinen krever høy sommertemperatur og milde vintre for å kunne
vokse. Planten spres ved hjelp av de hvite bærene som spises av fugl som sidensvans og trost.
Frøene i bærene er fortsatt spiredyktige etter å
ha passert gjennom fuglekroppen. Frøene er
meget klebrige og henger i lange slimete bånd,
og båndene fester seg lett på greinene til vertstreet der fuglen gjør fra seg. Alm-lindeskog er
svært utbredt på Mølen, og det er særlig de store
lindetrærne som er hovedvert for misteltein.Tresjiktet er dominert av lind, men det finnes også
spredte forekomster av alm, ask, lønn, eik, villapal,
selje, rogn, svartor og furu. Når det gjelder busker og mindre trær er leddved meget vanlig på
øya, og det er forekomster av geitved, krossved,
søtkirsebær, hegg og hassel. Bunnvegetasjonen på
Mølen er spesielt frodig, og i lindeskogen kan
man finne arter som lundrapp, liljekonvall, kantkonvall, tannrot, krattfiol, blåveis, hvitveis, vårkål
og marinøkleblom. På de tørre kalkengene finnes
også lodnefiol (Viola hirta) som er en nasjonal
rødlisteart.

DYRE- OG INSEKTLIV

ENGLISH ABSTRACT

Mølen er en viktig hekkelokalitet for sjøfugler
som makrellterne, hettemåke, fiskemåke, gråmåke og sildemåke. Men også insektene gjør
Mølen særlig interessant. I den spesielle lindeskogen finnes det en stor rikdom av sjeldne insekter knyttet til døde trær. I 1999 fant man den
sjeldne urskogsmauren Dolichodrus quadripuctatus. Denne maurarten er vanlig å finne fra Tyskland og sørover, og funnet på Mølen er første
funn i Nord-Europa. Den sjeldne arten mistelteinsuger er også funnet her. Som navnet tilsier
er arten avhengig av misteltein for å overleve.
Nymfene suger på bladene av mistelteinen. Forekomsten på Mølen er den eneste i hele NordEuropa, utover dette er den påvist i Polen og
England. I tillegg finnes også en rekke andre
sjeldne insektarter og edderkopparter på Mølen.
Gnageren vånd opptrer enkelte år tallrikt på øya
og gjennomhuller jorda med sine karakteristiske
ganger. Rev kan komme ut på Mølen i forbindelse
med isrike vintre. Av sjøpattedyr forekommer
steinkobbe og nise regelmessig rundt øya.

Mølen nature reserve is an island located in the
western part of the Oslofjord.The nature reserve
covers an area of about 23 hectares, of which
about 18 hectares is land area. The purpose of
the nature reserve is to conserve the local flora
and fauna, in particular the Winter Lind forest
which is an unusual vegetation type in Norway.
The old Winter Lind tree is also known to host
the very rare parasitic plant Mistletoe. This plant
is one of the reasons the island became famous
among locals, and Mistletoe was often used for
Christmas decorations. In 1934 the Island was
bought by the surrounding counties by the initiative of Oslofjordens Friluftsråd for recreational
use. Mølen also has an interesting insect fauna. It
is the northernmost location in Europe in which
the ant Dolichodrus quadripuctatus and the
mistletoe associated psyllid Cacopsylla visci have
been found

BRUKSMULIGHETER
Naturreservatet et vernet for å ta vare på den
flotte naturen. Dyre- og plantelivet på øya er en
pryd for øyet. Nyt det! I perioden fra og med 15.
april til og med 15. juli er det forbud mot all ferdsel på land og på sjø i de skraverte sonene, se
kartet. Dette er viktige hekkeområder for sjøfugl, og selv kortvarige forstyrrelser kan føre til
at fugleunger dør eller at egg ødelegges på grunn
av kulde, regn eller sterk solstråling.
Du kan:
- Ferdes fritt med unntak av i hekkeområdene,
se kart
- Plukke bær og sopp
Det er ikke tillatt å:
- Fjerne planter eller plantedeler fra reservatet
- Brenne bål
- La hunder springe løse

RULES FOR MØLEN NATURE RESERVE
- You can walk around the island freely except
in nesting areas (see map)
- Berries and mushrooms may be collected for
household use
- It’s not permitted to make fires
- It’s not permitted to remove or pick plants or
parts of plants
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