NATURRESERVAT

SANDBUKTA - ØSTNESTANGEN
FAKTA
Sandbukta - Østnestangen ligger i Hurum kommune og dekker et areal på ca
473 dekar. Naturreservatet ble opprettet den 14. desember 2007. Formålet med
reservatet er å bevare et område med stor variasjon i vegetasjonstyper og
spesielle naturtyper. Området er unikt i regional sammenheng, med en naturlig
vegetasjonssonering fra åpent hav og velutviklede sandstrender til skog med innslag av naturskog, sumpskog og edellauvskog.
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PLANTE- OG DYRELIV
Det som gjør Sandbukta - Østnestangen interessant og verneverdig er den store
variasjonen i vegetasjon og naturtyper som skyldes Oslofeltets spesielle geologi.
Østnestangen er dominerende i området og går som en 50 m høy rygg nesten 1
km ut i sjøen mot sør. Berggrunnen i området er biotittgranitt, en næringsfattig og
hard bergart. Denne er imidlertid gjennomsatt av tallrike diabas-ganger, som gir et
innslag av svarte striper i den lyserøde granitten. På selve tangen er det svært lite
løsmasser, men på begge sider finnes sandholdige, strandvaskede avsetninger. Innenfor tangen er det marine avsetninger i søkk og dalfyllinger, og tynt, usammenhengende jorddekke på ryggene. Siden området er svært lite berørt av utbygging
har man beholdt en naturlig sammenhengende sonering fra åpent hav via havstrand til skog. Områdets varierte og til dels urørte vegetasjonstyper gir gode habitater for mange insektarter. De entomologisk sett mest interessante områdene
er busk- og tørrengpartiene langs vestsiden av tangen, bekkedalen med edelløvskog og de minst påvirkede delene av barskogen. Deler av verneområdet er vurdert til å ha meget høy entomologisk verneverdi når det gjelder insekter. En
annen sjelden art man kan finne i reservatet er liguster (Liguster vulgare), en
busk i oljetrefamilien. Planten kan bli opp til to meter høy og har gulhvite små
blomster og svarte bær. Blomstene opptrer i store klaser og kan minne om syrin,
som er fra samme familie. Bærene er sammen med resten av planten giftig, men
ble brukt i gamle dager til blekk. I Norge har planten en svært begrenset utbredelse rundt ytre Oslofjord. Ellers er liguster en vanlig plante i vest- og mellom
Europa, og det nordlige Middelhavsområdet.

FRILUFTSLIV
Sandbukta - Østnestangen er et populært friluftsområde med den flotte Sandbukta som et naturlig mål enten via sjøveien eller langs den blåmerkete kyststien. Kyststien i Hurum ble etablert for å sikre befolkningen tilgang til fjorden
og opplevelse av natur- og kulturmiljø i kystsonen. Den holder seg stort sett i
nærheten av fjorden og er et utstrakt løypenett som passerer bl.a. kulturminner,
områder med spennende geologi, naturreservat, strender og utsiktspunkter.

UTDRAG FRA FREDNINGSBESTEMMELSENE:
- I naturreservatet er det lov å sanke bær og matsopp.
- Jakt og fiske er tillatt etter gjeldende regler.
- Bålbrenning og bruk av grill utenfor avsatte plasser er forbudt.
- Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større
arrangementer er forbudt.
- All vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade
og ødeleggelse.
- Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
- Bruk av sykkel og hest utenom eksisterende veier er forbudt.
- Motorisert ferdsel er forbudt.

ENGLISH ABSTRACT
Sandbukta - Østnestangen nature reserve is located in Hurum municipality. It covers an area of 47 hectares and was established to conserve an area with a great
variation in land cover and habitat types. In particular, the gradient from the oceanic environment, with beach vegetation, to a regionally unique and rare variety of
woodland types is of interest. Such areas are rare in Norway due to expansions of
area demanding structures, such as roads, cabins, and other developments. The
almost untouched vegetation makes for good habitat for a wide range of insects,
including rare species. Therefore, the area is of particular ecological importance.
Another rare species found in the nature reserve is the Privet (Liguster vulgare), a
shrub belonging to the Olivetree family.This plant has small white flowers and black
berries. Both the plant and its berries are poisonous. Privet is rare in Norway, but
common in Western Europe and the northern Mediterranean area.
LOCAL RULES
- Berries and mushrooms may be collected for household use.
- Hunting and fishing are permitted in accordance with applicable laws.
- It’s not permitted to light fires.
- Organized camping is not permitted.
- It is not permitted to remove or damage plants or parts of plants.
- Biking and horseback riding are permitted on existing trails only.
- Motorized traffic is not permitted.
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