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Middagskollen 
naturreservat

Middagskollen naturreservat er svært kupert, med frodige daler og 
stupbratte fjellsider.

Middagskollen ligger nordvest for Kvelde, på østsiden av Farris. Reservatet har 
barskog og blandingsskog med opprinnelig preg, og et stort mangfold av lav, 
sopp og moser. Tallrike er de artene som lever på gamle og i døde trær.

På toppene i naturreservatet er det furuskog, i de sørvendte helningene mer 
eik. Furuskogen har både grove og gamle trær. I kløftene er det granskog, med 
innslag av varmekjære løvtrær som lind, ask og lønn. Flere av eiketrærne og lin-
detrærne er hule. Grove utgaver av barlind og storvokst einer forekommer også. 

Falkeberget er en av de fremtredende toppene i reservatet. Her er det en fjell-
vegg, dels med overheng, på rundt 150 meters høyde. Falkeberget bærer sitt navn 
med rette. Dette er en av hekkeplassene for rovfuglen som har sitt revir rundt 
nordenden av Farris. På toppen av stupet ligger en ruggestein. Det er en stor 
steinblokk som isen har lagt igjen, og som rugger på seg når man går på den.

I det slake partiet sør for Bjørneskottene står et villepletre som elgen forsyner 
seg godt av. Ikke et eple går til spille.

I eldre tider ble det hentet tømmer fra dette ulendte skogsområdet. Tømmeret 
skal flere steder ha blitt trukket med hest til en stupkant, for deretter å bli sendt 
utfor stupet. Fra bunnen av stupet ble tømmeret trukket med hest til Farris, før 
det ble slept sørover til Larvik.

FAKTA
Naturreservatet ble opprettet i 2002. 
Det er 549 dekar stort.   

Innerst i Farris troner Falkeberget.

Flere næringskrevende arter vokser i de bratte liene. 
Storkonvall er en slektning av den mer vanlige lilje-
konvallen. 

Særtrykk fra boken “Natur i Vestfold - veiviser til naturvernområdene og Færder nasjonalpark”. 
Utgitt av Skagerrak Forlag og Fylkesmannen i Vestfold. Revidert utgave 2014.


