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L Tolvmannsmyr 
naturreservat 
Et dusin menn på vandring skal ha gitt navn til myra.

Tolvmannsmyr er en intakt nedbørsmyr. Den får mesteparten av 
sin næring tilført av regnvannet. Nærmest Tolvmannsmyrtjern er 
det elementer av flatmyr, mens resten av reservatet har flere hvel-
vede myrområder. Deler av myra har underjordiske vannløp. 

Navnet på myra har en spesiell historie. Det skal ha vært uenighet 
om hvor grensen mellom bygdene Svarstad og Vivestad gikk. For 
å avgjøre tvisten, satte seks mann fra hvert bygdelag på et avtalt 
klokkeslett av sted fra hver sin side. Der mennene møttes, ble 
grensen trukket mellom bygdene. De tolv mennene møttes midt 
på myra, og slik skal navnet ifølge lokal, muntlig tradisjon ha blitt Tolvmannsmyr.

Tønsberg og Omegn Turistforening har sommerløype over myra. Løypa er klopplagt for å avverge slitasje på myras overflate.

Om våren er det orrhaneleik på Tolvmannsmyr. Naturreservatet er 114 dekar stort, og ble opprettet i 1980. 

Tønsberg og Omegn Turistforening har sommerløype med klopper over 
myra. 

Kringlemyr 
naturreservat  
Kringlemyr er dannet i en av Lågens gamle elvesvinger.  

For 4000 år siden endret elva sitt løp, og en av svingene - eller 
meanderbuene - grodde igjen. Myrdannelsen begynte. I dag går 
Lågen rundt 15 meter lavere i landskapet enn da elva fulgte den 
svingen myra ligger i.  

Kringlemyr er av en særegen og sjelden nedbørsmyrtype. Den 
mangler fullstendig kantsone med gressvegetasjon. Rester av et 
tjern er nå i ferd med å gro helt igjen.

Den flate nedbørsmyra får sin næring stort sett gjennom regnvan-
net. Den ble vernet i 1980, og verneområdet er på 78 dekar. Det åpne vannspeilet i Kringlemyr er i ferd med å gro igjen.

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

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


