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Malmøya er en spesiell og variert øy. Her er rullesteinstrand, sand-
strand og svaberg, tangvoller, tørrenger, strandkratt og vindpint skog. 

Ytterst i Viksfjord ligger Malmøya. Den søndre delen av øya er naturreservat. 
Naturreservatet viser fine eksempler på samspillet mellom geologi, landskap og 
vegetasjon. Ytterst er landskapet preget av svaberg, rullesteinstrender og vindpå-
virket vegetasjon. Lenger inn på øya er det mer skjermede områder med vege-
tasjonsfattige koller. Innmarken til et tidligere gårdsbruk vil gro igjen dersom 
den ikke skjøttes. 

Den sterkt utrydningstruede gul hornvalmue vokser i Flaskebukta. Fjærehøy-
mol, en annen sterkt utrydningstruet planteart, ble funnet og dokumentert sør 
på øya allerede tidlig på 1980-tallet.

FAKTA
Naturreservatet ble opprettet i 2006. 
Det er 710 dekar stort. Over halv-
parten er sjøareal.   

Malmøya naturreservat 

På sørsiden av øya er det rester etter militær aktivitet.

Utsyn over Flaskebukta.
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fasaner på øya.  Fasanjegerne overnattet i jakthytta. I 1957 ble det bygget et fe-
riehjem for Treschow-Fritzøes ansatte. 

På den søndre delen av øya var det et kystfort. Forsvaret hadde fortet i operativ 
bruk helt frem mot årtusenskiftet. Forsvarets bygninger er nå revet, og instal-
lasjonene i fjell er murt igjen. Det er i hovedsak de tyske stillingene fra siste 
verdenskrig som fortsatt er synlige. 
 
Malmøya er et populært utfartsmål for småbåtbrukere.  I 2001 inngikk Larvik 
kommune avtale med Fritzøe Skoger om kjøp av Malmøya til friluftsformål. 
Jakthytta og det tidligere feriehjemmet er i dag i bruk som kystledhytte.  Også 
skolene i Larvik benytter feriehjemmet.

Vindpint skog mot sør.

Gul hornvalmue er en sterkt utrydningstruet art. Den 
vokser på Malmøya.
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