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13 Raviner sør for Øyeren,Trøgstad 1914 II ASKIN 

8 
Se og s.8 Beliggenhet, areal 

Området ligger i sydenden av Øyeren og dekker ca 10 km
2 . 

I'lia teriale 
Området ble plukket ut på grunnlag av kartmateriale. 
Et mindre område omkring Strønes er undersøkt av forstkandidat 
Harald Korsmo 12.10.1972, opprinnelig etter forslag fra amanuen
sis Johan Kielland-Lund. 
H.Korsmo 1974: Naturvernrådets landsplan for edellauvskogreservater 

i Norge I : 34 - 35. 

Befaring av fagkonsulen t Elmar r1arker 13. 9. 197 4. 

Berggrunn etc 
Hele området ligger under den marine grense 1på grunnfjellsgneis. 

Vegetasjon og flora 
De dominerende vegetasjonstyper innen området er granskog av 
noe forskjellig kvalitet, for det meste forskjellige utforminger 
av lågurt-type (Melico - Piceetum), gråor-~esk~g (Alno-Prune
tum), gråor-askeskog (Alno-Fraxinetum), alm-lindeskog(Ulmo-Tilie
tum). 

Gråor-heggeskog dominerer i bunnen av ravinene, mens askeskog 
og almeskog finnes lenger opp i skråningene-Granskogen kommer 
gjerne inn på ryggene, ofte plantet. 

I treskiktet og det tildels meget sparsomme buskskiktet1 inngår 

gran (Picea abies), gråor (Alnus incana), ask 
(Fraxinus exelsior), alm (Ulmus glabra), lind (Tilia cordata), 

lønn (Acer platanoides), hassel (Corvlus avellana), selje (Salix 
caprea), rogn (Sorbus aucunaria) og bjørk (Betula nubescens). 
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Det er de fleste steder et meget frodig feltskikt,der det finnes 
strutseving (Natteuccia struthiopteris), skogbu.rkne 

(Athyrium filix-femina), geittelg (Drvonteris dilatata), ormetelg 
(D.filix-mas), storY~okke (Camnanula latifolia), skogsvinerot 
(Stachys silvatica), skogstjerneblom (Stellaria nemorum), hvit

veis (Anemone· nemorosa), trollbær (Actaea spicata), humleblom 
(Geum rivale), mjødurt (Filipendula ulmaria) og vendelrot (Vale
riana sambucifolia). 

Floristisk er området karakteristisk, men inneholder ingen spe

sielt sjeldne arter. 

Verneverdi, avgrensning etc 
Området kan egne seg som typeområde for ravinelandskapet i denne 
del av landet,med tilhørende vegetasjonstyper. Som helhet er om
rådet et typisk kulturprodukt med tildels store tekniske inngrep, 

men det har likevel stort sett sine karakteristiske landskaps
former i behold. 

Vegetasjonen er .for stor del sterkt preget av beiting, hogst 

og planting, men det finnes ennå mindre partier som er relativt 
lite berørt, bl.a. området omkring Strønes,som bør .få reservat
status. Dette området er av H.Korsmo betegnet somwsvært vernever-
dig1

' og gitt høyeste prioritet. 

Ra~inelandskap er en naturtype som er i ferd med å forsvinne 
bl.a. på grunn av bar~eplanering. Det er derfor av stor verdi å 

få sikret et representativt utvalg av denne naturtypen i de om

råder der den er mest karakteristisk. 

Når det gjelder vegetasjonen, er det viktig man utarbei-
der en skjøtselsplan som tar sikte på å sikre edelløvskog i 
størst mulig utstrekning, slik at hogst begrenses og gran-
planting stanses. 

Jordbruksarealet bør ikke utvides på bekostning av edellø\skog 
eller ved bakkeplanering.Et 

landskapsvernområde kan stort sett naturlig avgrenses ved eksi
sterende veinett. 



14 Lokalitet: 
Z Kommune: 

LYSAKERMOA 
Eidsberg 
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Se og s.8 

Beliggenhet: 
Kart M-711: 1914 II . UTM: PL 2698-2800 
Lysakermoa og Lekumevja, ligger i til
knytning til Glomma rett vest for Lysåker 
og Lekum ved Eidsberg kirke. 

Områdebeskrivelse 

Området består av et flett mudder- og leirdominert 
utlø~ av Lekumelva. Både Lekumelva og Glomma (under 
vårflommen) sedimenterer løsmasser i området. I løpet 
av året varierer vannstanden i området 4-4,5 m • og i 
flomperiodene er hele området oversvømmet. Vegeta
sjonen ved Lysakermoa består for en stor del av tjønn
aks, sivaks- og starrsamfunn, men også en del skog, 
bl.a. trollhegg-gråor-skog. Plantesamfunnene 

er påvirket av den varierende vannstanden. 

I naturregionsammenbeng ligger området i "Østfold
typen", men vegetasjon og dyreliv til-
knyttet våtmarkssystemene, er ikke representativ 
for regionen generelt. Området er noe påvirket 

Fauna 

av tilsig fra jordbruksområder, og det går to kraft
linjer over de vestre ~artier av evja. 

Faunaen er som nevnt 11våtmarkspreget 11 • Områdets geo
grafiske beliggenhet og biotoptypene 1 bevirker stor 
artsvariasjon, som er godt dokumentert for fisk 
og fugl. Hele 25 forskjellige fiskearter er påvist 
i området, og ca 150 fuglearter er registrert. Av 
fugl er hele 18 andefuglarter og 22 vadearter påvist, 
noe som må regnes som bøye tall i nasjonal sammenheng. 
De arter som forekommer i størst antall, er 
stokkand (Anes platyrbyncbos), krikkand (Anas crecca), 
laksand (Mergus merganser), vipe (Vanellus vanellus), 



myrsnipe (Calidnis al~ina), brusbane (Philomachus 
pugnax) og gluttsnipe (Tringa nebularia). 
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I dyregeografisk sammenheng ligger området på grensen 
l ''D me lom "Oslofjord-regionen" og en sørøetnorske arbore-

alregion". 

Verneverdi 
Området bar i første rekke zoologisk verdi i våtmarks
sammenheng. Det er et viktig raste- og næringsområde 
for fugl mellom N. Øyeren og Øra ved Fredrikstad, og 
utgjør derfor et betydelig ledd i en kjede av nødven
dige våtmarkslokaliteter i denne trekkveien. 
Deler av området bar også verdi som edellauvskogbiotop. 

Referanser 
Haga, A. 1976: Rapport fra Lysakermoa 1 Eidsberg 
kommune, østfold, med vekt på avifaunistiske observa
sjoner. 25 s . 

Vernetiltak 
Den sørlige del av området bør sikres som reservat, 
mens den nordlige delen, Lekumevja, trolig kan være 
aktuelt som landskapsvernområde. 

Stokkand - par . Tegning : I.Byrkjedal. 



L 
Lokalitet: 15 Mingevann 

Se og s.8 

Kommune: Tune 

Beliggenhet (UTM) : Kart 1913 
I og IV (PL 21·85) 

Areal: 4,5 km 
2 

HØyde over havet: 24 m 

Ornrådebeskrivelse 

Bergartene i området utgjøres vesentlig av gneis og 

granitt, med noe marine avleiringer i nedslagsfeltet. 

Landskapet rundt Mingevann er et kollet skogslandskap, 

med mye bart fjell. Skogen er glissen blandingsskog av 

furu og bjØrk og enkelte andre løvtrær. Det er 4-5 min

dre gårdsbruk i øvre del av vannet, dessuten enkelte 

fritidshus. 

Beskrivelse av de fysisk/kjemiske og bio l ogiske forhold 

Mingevann er en sidegren av Glomma og fortsetter via et 

smalt sund over i Vestvann. Innsjøen er 8 km lang og ca 

750 m bred. Største dyp er målt til 30 m. 

I slutten av september var det ingen temperatursjiktning 

i vannmassene 1 og bunnvannet hadde en temperatur på 11°c 

og et visst oksygensvinn (70% metning). Siden Mingevann 

kan betraktes som en del av Glomma og nærmest er en sakte

flytende elv, dannes det trolig ikke noen stabil tempera

tursjiktning i vannmassene i sommermånedene. 

Vannet har en ledningsevne(K18 )på 34 - 36, og en total

hardhet på 16,2 - 16,8 mg Ca co 3;1 (1973). 

Det må imidlertid regnes med variasjoner i vannets kje

miske sammensetning. Siktedypet ble målt til 4,4 m. 

Middelverdien av enkelte parametre, målt i skille mellom 

Glommas hovedlØp og ~Ungevann {etter NIVA rapport 1969): 

pH 7,04, K18 = 42,3, turbiditet 13,6, farge 31,8 mg Pt/1, 

kalsium 4,43 mg/l, magnesium 0,84 mg/l, sulfat 5,76 mg/l 

og klorid 2,08 mg/l. 
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I Mingevann er det ingen strandvegetasjon, trolig ~.g.a. 

de store vannstandsvariasjonene. 

Det foreligger få data om dyrelivet i strandsonen, men de 

få prøvene som foreligger ga et stort antall dyr, særlig 

av døgnfluer, vannmidd og srnåkreps. Av krepsdyr ble både 

gråsugge Asellus aquaticus og Pallasea nuadrisninosa 

funnet, og ifØlge Jansen {1965) forekommer trolig også 

Mvsis relicta. 

I planktonet ble det i slutten av september funnet 9 ar

ter srnåkreps, hvorav både Daphnia cristata, Eudiaptomus 

gracilis og Mesocyclops leuckarti var like dominerende. 
i 

I tillegg forekom enkelte individer av Holopedium gibberuw, 

Ceriodaphnia pu lchella, Leptodora kindti, Daphnia galeata, 

Diapha nosoma brachyurum og Bosmina longirostris. 

Det er registrert 12 fiskearter, samt en antatt hybrid 

mellom brasme og mort i Mingevann. Mingevann ser ut til å 
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ha en stor bestand av gjørs som oppnår anselig størrelse. 

Av andre matfisk finnes sik, gjedde, ~bbor, lake og 

brasme. Det skal også forekornme .ørret og ål, og utløps

elva fra Vestvann, Agårdselva, som står i forbindelse med 

Mingevann, er lakseførende. 

Innsiøens status i limnolo.gisk k lassifikas jon 

Lokaliteten er næringsfattig (oligotrof) og en del på

virket av humusstoffer. 

Verne i nteresser 

Hovedutbredelsen av ~stlige innvandrete fiskearter er be

grenset til deler av Østlandet og Finnmark. På Østlandet 

finner en særlig lokaliteter med mange fiskearter i Østfold 

og deler av Akershus. Mange av disse står i dag i fare for 

å ødelegges ved forurensning , og i flere vann i Østfold, 

bl.a. Tunevann 1 er det planer om å utrydde såkalt"ugrasfisk'1 

for å sette ut ørret. Det er derfor høyst aktuelt å få s i k

ret vannforekomster der en har et flertall av østlige inn

vandrete fiskearter. 



Mingevann/Vestvann {se og .s74) ligger slik til,at de 

har relativt lite belastet lokalt nedslagsfelt. 

Området er lett tilgjengelig, og med sin rike fiskefauna 

og med enkelte .. krepsdyrrelikter" er det ypperlig egnet 

for forsknings- og undervisningsformål. Det må også tas 

med at innsjøen har bestander av flere gode sports- og 

matfisker. 

Den store vanngjennomstr~mmingen som gir vannet karakter 

av en mellomting mellom langsomtflvtende elv og innsjø, 

gjør den også interessant 1 og skiller den fra mange andre 

lokaliteter. 

Bruk av området/planer for inngrep 

Det ligger noen få 1 mindre gårder og fritidshus ned til 

Mingevann, som : er noe påvirket av forurensninger . 

fra Glomma. Området benyttes som utfartssted for befolk

ningen i Sarpsborg. 

Eiendoms forhold 

?rivate grunneiere. 

Litteratur/utredninger 

Arnesen, R.T. 1969; En undersøke lse av Glåma i Østfold. 

Delrapport 2. Kjemiske og bakteriologiske 

forhold. Norsk Institutt for Vannforskning. 

Borgstrøm, R., Eie, J.A., Hardeng, G., Nordbakke, · R., 

Raastad, J.E. og Solem J.O. 1974: 
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Inventering av verneverdige områder i Østfold. 

Laboratorium for ferskvannsØkologi og innlands

fiske. Rapport nr. 17. 

Halvorsen, O. 1968: Funn av brasme -mort bastard i Glomma. 

Fauna 19. 

Jansen, R.G. 1965: Vestvannet. En limnologisk undersøkelse 

med hovedvekt på de hydrografiske forhold i 

innsjøen. Hovedfagsoppgave, Univ. i Oslo. 

Krepsdyret (en isopode) gråsugge (Asellus aquaticus) er meget vanlig i 
mange Østfold-vann, f.eks. er arten kjent fra Mingevann. 
Tegning fra T.T.Macan1972: A guide to freshwater invenebrate animals. 
London). 



L 
Lokalitet nr .16 
Lokalitet: Vestvann 

Se og s.8 

Kommune: Tune 

Beliggenhet (UTM): Kart 1913 IV (PL 17·79) 

HØyde over havet: 25 m 

Areal: 7,1 km2 

Områdebeskrivelse 

Bergartene i nedslagsfeltet består av gneis og granitt 

med endel marine avleiringer. Det er store partier med 

bart fjell helt ned til vannkanten. Landskapet er ellers, 

særlig langs sørsiden av BjØrnstadfjorden, preget av 

store jordbruksarealer og gårder. Vestsiden av !snes

fjorden og områdene nord for BjØrnstadfjorden er et kol

let landskap med furu og bjØrk. 

Beskrivelse av de fvsi~k/kjemiske og biologiske forhold 

Vestvannet har et svært flikete omriss med mange holmer 

og øyer. Største dyp er målt i Isnesfjorden, 27,8 m, mens 

BjØrnstadfjorden har et gjennomsnittsdyp på bare 3,2 m og 

et største dyp på 14,5 m. 

7-4 

Temperaturforholdene i Vestvann er i stor grad preget av 

innstrømmende vann f~a Glomma. Dette medfører at sirkula

sjonen på hØsten inntrer tidlig. På våren sirkulerer vann

massene forholdsvis lenge, o~ bunnvannet kommer opp i 

6-8°C. Under sornmerstagnasjonsperioden har Isnesfjorden 

en temperaturfordeling i dypet som er karakteristisk for 

innsjøer med forholdsvis stor gjennomstrømning. Bjørnstad

fjorden derimot har en markert termoklin. I begge fjorder 

er det et markert oksygensvinn (5 - 20% metning) i bunn

lagene under stagnasjonsperioden på sommeren. 

Elektrolyttinnholdet varierer betraktelig gjennom året, 

K18 = 30 - 100, med høyeste verdier før isen går. Størst 

elektrolyttinnhold er målt i Bjørnstadfjorden. 



Kalsiuminnholdet varierer også betraktelig, 2,4- 7,6 mg/l, 

men er i store deler av året mellom 3,5 og 5 mg/l. 

Også kalsiuminnholdet er størst når gjennomstrømmingen er 

minst. 

Særlig Bj~rnstadfjorden har et hØyt kloridinnhold,og an

rikningen er forårsaket av kloridrikt grunnvann. Høyest 

er verdiene på vinteren. 

Vannet er svakt surt (pH 6,2- 7,2). Siktedypet er lite 

og varierer mellom 1,0 - 3,5 m i begge fjorder. Vestvatn 

har en farge som overveiende består av komponentene brunt 

og gult. 

Karakteristisk for Vestvann er den nesten totale mangel 

på vegetasjon i strandsonen, som bl.a. er et resultat av 

den sterkt varierende vannstand. Strandso~en utgjøres 

vesentlig av blottet leire, sand, grus, stein og 

berg. Takrør, Phragmites communis og sjØsivaks (Scirpus 

lacustris) ble kun funnet i enkelte bukter i Bjørnstad

fjorden, her finnes også store partier med tjØnnaks 

(Potamogeton ~) . 

I Vestvann er det påvist 12 arter småkreps i planktonet. 

Tallrike arter er Daphnia cuculator, Eudiaptomus gracilis, 

og til enkelte tider Cyclops strenerus og Mesocyclops 

leuckarti. I mindre antall forekom Bosmina longirostri s, 

Diaphanosoma brachyurum, Leptodo ra kindti, Holoredium 

gibberum og Limosida fronto s a . Av spesiell interesse er 

funnet av Limnosida frontosa, en art som kun er påvist 

et par andre steder i landet. Krepsdyrene Mysis rel i c ta 

og Pallasea ~uadrispinosa er også påvist. 

Den geografiske beliggenheten gjør at en her finner et 

stort antall fiskearter, og en artssammenheng som er 

sjelden i landet. Ved et nattfiske ble det tatt 7 (1973) 

fiskearter. I tillegg ble steinsmett funnet i strand

sonen. ~1ort og abbor var særlig tallrik, ellers fore

kommer flere karpefisk. Det skal også forekomme ørret 

og ål, dessuten er utløpselva fra Vestvann (Ågårdselva) 

lakseførende. 
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Innsjøens/vassdragets status i limnologisk klassifikasjon 

Vestvann er middels næringsrik (mesotrof) med Bjørnstad

fjorden som mest næringsrik. Vestvann er markert humus

påvirket. Særlig Isnesfjorden har en stor gjennomstrømming, 

og begge fjorder kan til tider være sterkt leirpåvirket. 

Verneinteresser 

Hovedutbredelsen av østlig innvandrete fiskearter er be

grenset til Østfold/Akershus og deler av indre Finnmark. 

Størst artsantall forekommer i nedre del av Glomma opp 

til Øyern. Mange av innsjØene i dette området er sterkt 

påvirket av forurensninger og står i dag i fare for å 

Ødelegges. I enkelte er det også planer om å utrydde så

kalt~ugrasfisk•for å sette ut ørret. Det er derfor riktig 

å sikre vannforekomster der en har mange arter av karpe

fisk. Mingevann/Vestvann ligger dessuten slik til at de 

har en relativt liten belastning av forurensninger. 

I tillegg til fiskeartene forekommer i Vestvann flere 

arter småkreps og troiig .andre evertebrater som ellers 

i landet har en liten utbredelse. 

Den store gjennomstrØrnmingen, særlig i Isnesfjorden, 

skaper temperaturforhold som mer er karakteristisk for 

elv enn for innsjø. Dette vil også virke inn på dyre

livet. 

Innsjøen representerer på mange måter en spesiell innsjø

type. 

Bruk av området 

Vestvann er kunstig oppdemrnet og ble tidligere nyttet til 

tømmerflØting. Vannet er noe påvirket av forurensninger 

fra Glomma og fra jordbruksarealer og bebyggelse i om-

rådet. Vannet og områdene omkring er et viktig 

rekreasjonsområde. 



Litteratur/utredninger 

R T 1969 En unders~kelse av Glåma i Østfold. Arnesen, . . : ,c· 

Delrapport 2. Kjemiske og bakterio

logiske forhold. Norsk Institutt for 

Vannforskning. 163 s. 

Borgstrøm, R. og Eie, J.A. 1974: Inventeringer av verne

verdige områder i Østfold. Boksjø

området, Berhydalen/ Indre Iddefjord 

og Mingevatn/Vestvatn. 

Rapport nr. 17 fra laboratorium for 

ferskvannsøkologi og innlandsfiske. 

Jansen, R.G. 1965: Vestvannet. En lirnnologisk undersø~~ 

else med hovedvekt på de hydrografisk~ 

forhold i innsjøen. Hovedfagsoppgave 

llniv. i Oslo. 

Mysis relicta er ca 15 mm lang og er påvist i bl.a. Vestvann. Arten tilhører en gruppe 
krepsdyr, de såkalte 

11 

glacial- marine relikter 11 som finnes utbredt i en del større sjøer 
under marin grense bl.a. i Østfold. Disse "istidsartene11 levet opprinnelig marint og 
innvandret via brakt, kaldt smeltevann i avsmeltingsperioden umiddelbart etter 
innlandsisens tilbaketrekning etter siste istid. Artene ble etter hven som landhevningen 
fant sted , avsnørt fra havet og klarte en gradvis tilpasning til ferskvann. 
Tegning fra T.T.Macan1972: A guide to freshwater invenebrate animals.(Longman, 
London). 
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l Lokal i tet nr.: 17 
Lokalitet: 

Se og s.8 

Kommune: 

Beliggenhet (UTM): 

HØyde over havet: 

Areal: 

Beskrivelse 

Tvetervann 

Skjeberg 

Kart 1913II (PL 28•69) 

79 rn 

1,13 km 2 

Innsjøen er oppdemmet av Raet og ligger i det sørøstnorske 

grunnfjellsområdet. Nedslagsfeltet dekker 5,6 km2 , hvorav 

innsjøoverflaten utgjør ca 20%. Omgivelsene består av bar

skog, gran og furu, med innslag av bjørk, einer og gråor. 

Det er en del Spnagnum-myrer i nedslagsfeltet. 

største dyp er 15m, midlere dyp 7,5 m, største lengde 2,1 
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km og bredde 0,7 km. Innsjøen er islagt ca 5 måneder i året 

og får varmetilførsel fra bunnlagene, forårsaket av inn

strømmende grunnvann og varmeavgivelse fra sedimentene. 

Sommerstagnasjonsperioden varer ca 2 måneder, og bunntempera

turen kan komme opp i over 10°C. Det er et visst oksvgensvinn 

i dyplagene, noe som vesentlig skyldes alloktont materiale. 

Elektrolvttinnholdet varierte fra 41 - 49, men kalsiuminn-
' 

holdet er lavt, 1,9 - 2,6 mg/l. Kloridinnholdet varierte 

mellom 9 - 17 mg/l, og noe klor blir trolig tilført via 

grunnvannet. (1973). 

Siktedypet varierte fra 3,3 - 5,3 m, og fargen var brunlig

gul eller grønnliggul. 

Vannet var svakt surt, pH 5,0 - 5,5. 

Abbor, gjedde, ørekyte, mort og _laue oppgis å forekomme i 

vannet. 

Tvete~vann karakteriseres som næringsfattig (oligot~of), 

men viser en tydelig humuspåvirkning. 

Innsjøen er vannreservoar for l"redrikstad øst og er 

oppdemmet ved to demninger. Det er ellers lite bebyggelse 

og få hytter i innsjøens nærområde. 



Litteratur/referanser 

Borling, T.E. 1963: 

Hardeng, G. 1975: 

Verneverdi i landssammenhe~ 

Tvetervannet. En limnologisk 

årsunders økelse med hoved

vekten på de hydrografiske 

forhold i inns j øen. Hoved

oppgave i limnologi ved Uni

versitetet i Oslo hØst 1963. 
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Naturvernregistreringer i Østfold 

fylke. 

Det foreligger svært få nyere opplysninger om de biologiske 

og kjemisk~ forhold i innsjøen. 

Omgivelsene oppgis å være lite berørt av store tekn iske inn

grep, bebyggelse og veier. Vannet kan eventuelt tjene som 

representant for de raoppdemte innsjøer og som typeområde. 

Det bør imidlertid innhentes flere opplvsninger om innsjøen 

og omgivelsene. Ved at den tjener som vannreservoar, er den 

i dag lite truet. 

Mort ,den vanligste av Østfolds mange naturlig forkommende arter kaipefisker, er også 

utbredt i Tvetervann. 
Tegning: Pål Sundhell. 



18 
G 

Rokk:eraet , Halden 
Se og s.8 
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Arkivnummer Reg.år Referansenr. til rapporter om området eller forekomsten 

111917141 lili] lolol6lol 

Dominerendeforekomsttype: Del av hovedraet, opprinnelig skjøvet sammen på hav
bunnen og seinere hevet opp til tørt land. "Hud" av sorterte masser. Fin 
kornete sedimenter med raviner på distalsiden. Kildehorisont proksimalt • 

Kartblad 1 :50 000: 

. r:r2·Fr~'FFi';F 11
1

2
1 ~~rrr~ 1°1

6
1
4

1°1 tfffi ~ EEEB B 
Berørte fylker: Berørte kommuner: 

H A L D E N 

Areal i km2 l l l j3j, 16181 l l l 
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MIWØVERNDEPARTEMENTETS REGISTRERING AV NATUROMRADER OG FOREKOMSTER 

Forslagstillere (tittel, navn, institusjon): Professor dr. Bjørn G. Andersen, Geologisk 
Institutt avd. B ved Universitetet i Bergen. 
Amanuensis Rolf Sørensen, Geologisk Institutt ved Norges landbrukshøgskole. 

Område/forekomst undersøkt og/eller beskrevet av: Rolf Sørensen 

Forfatter av faglig beskrivelse eller av faglig beskrivelse som sammendrag bygger på: Rolf Sørensen. 

Faglig beskrivelse eller sammendrag av denne: 
Verne~orslag for Rokke-Raet ved Halden 

Registreringer i marken ble foretatt 16. juli 1974. På grunn av 
"fregrenset tid t-il fel tarbeide er det kvartærgeologiske kartbildet bare 
tilnærmet riktig. 

Den meget markerte endemorenen strekker seg fra Rahaugen i øst til 
Liborg i ~~. Både proksimal- og diatalskråningen er meget bratte. Fra 
Liborg til Rokke krk. i vest har raet utviklet normal proksimalskråning, 
mens distalsiden danner en flate mot fjellpartiet i sydvest. Langs · 
ra-ryggen i dette området finnes store gravfelter som er avmerket på 
kartet." Hauger finnes også spredt lenger øst på ryggen. Gravhaugene er 
ifølge E. Johansen (pers. medd.) fra Kr.f. og opp mot vikingetiden. 

Mesteparten av ra-ryggen er dekket av gran- gg furuskog. Ved ned
kjørselen til Korset - Korsetvannet står "De hellige tre kongers furu", som er fredet. 

Moderne anleg& 
En mindre asfaltert fylke~vei følger kammen av ryggen fra Rahaugen 

forbi Rokke krk. mot Sarpsborg. Et par hundre meter øst for Rokke krk. 
står en stor sandsilo som antageligvis tilhører fylkets vegvesen. Det er 
tatt ut en del grus i et massetak nord for veien, ved nedkjørselen til 
Kamperhaug, forøvrig er det ikke ·åpnet grus- eller sandtak av betydning 
for raets morfologi. En del frittliggende eneboliger er bygget på raryggen, 
og det bygges ~nst to nye hus i sommer (1974). Nord for veien, mellom 
nedkjørselen til Korset og Rokke krk. er det utført dyp grøfting i skogen. 
Ved nyanlegg, som i dag, virker de.t skjemmende. 

Vurdering av området/forekomsten på landsbasis: 
Som naturdokument på den mektige endemorenen som ra-ryggen utgjør, 

er det neppe mulig å finne en bedre forekomst enn den som dette verne
forslaget omfatter. 

Denne forekomsten av raet viser en morenerygg som er skjøvet sammen 
på ·havbunnen og seinere hevet opp til tørt land under landhevningen. 
Derfor viser også forekomsten resultatet av det arbeide som havets bølger 
utførte mens ryggen ble hevet opp gjennom brenningssonen. De sorterte 
grus- og sandmassene over ryggen er et resultat av bølgenes arbeide i 
moreneryggen. 

Ved et slikt naturminne er det en stor fordel å få med en del av 
terrenget på begge sider av ra-ryggen, idet disse områdene viser det 
materialet som ble avsatt foran og bak ra-ryggen mens havet ennå dekket 
området. 

Ravinene på ryggens distalside (SV-side) viser at materialet .her 
er· leire på dypet, og de er sannsynligvis av typen grunnvannsrav1ner. 

Verneforslaget vil bli gitt høy prioritet, da vern av denne fore
komsten er av stor interesse på landsbasis. 

o. Jøsang 
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Forslag til verneområdets størrelse 
På kartet er det egentlige raet begrenset med heltrukken strek. For 

at moreneryggen ved Rokke krk. - Rahaugen skal kunne betraktes i større 
kvartærgeologisk / morfologisk sammenheng, foreslår jeg at et mindre 
område på nordsiden og et betydelig område (vesentlig dyrket mark), på 
sydsiden av ryggen også vernes. Dette 'ekstra-området" er begrenset med 
stiplet strek. 

Vernetiltak 
Gravfeltene og enkelthaugene er allerede fredet. Hele området (begren

set med stiplet strek) foreslås som landskapsvernområde, med sterkest 
vernestatus på selve ryggen: Raet. På raryggen fra Rokke krk. til Rahaugen 
bør alt uttak av masse forbys. Vegvesenets (?) sandsilo bør fjernes. 
Ytterligere husbygging bør forbys. Området bevares som skog. Flatehogst 
på store flater bør unngås ved den v.idere drift. Anlegg av skogsbilveier 
og store åpne dreneringsgrøfter bør ikke tillates. Det "ytre området" 
.består i hovedsak av dyrket mark. Særlig området i syd, med de store 
ravinesystemene bør bevares, d.v.s. ytterligere bakkeplanering bør unngås. 
Forbud mot uttak av masser, og husbygging, på dyrka mark er innlysende 

Ressurser 

Under forutsetning av at ryggen mellom Liborg og ~ahaugen består av 
glasifluvialt materiale, vil det finnes ca_ 6 mill. m sand og grus i 
denne del av Rokke-raet. 12e!! _gode_ vekst_ay _gran_på hele_rzgge_!!; k8.!! _!midl~r..= 
tid tyde_på at_tzkkelsen_av det gl~sifluvi~le materTaiet_e~ betydeli~ 
mindre. En alternativ forklaring er at det .finnes lavpermeable masser høyt 
oppe-i-ryggen eller !veksling med glasifluvialt materiale. Den sistnevnte 
lagdeling er observert i andre deler av ra-ryggen i Østfold (E. Johansen, 
pers. medd.). Massene i den nordvestre del av området, fra Liborg til 
Rokke krk. er sannsynligvis enda mer morenepreget, da en nesten sammen
hengense kildehorisont finnes høyt oppe i proksimalskråningen vest for 
gårdsvei til Korset, se kartet. 

Ra-ryggen kan betraktes som en stor grusreserve, men også 
som et betydelig grunnvannsreservoar. Mer eksakte opplysninger om matrialet: 
egenskaper, tykkelse og lagdeling må skaffes til veie, f. eks. ved boringer 
eller sonderinger, før ressursene kan vurderes korrekt. 

Konklusjon 

Ryggen mellom Liborg og Rahaugen har en bemerkelsesverdig form som er 
høyst verneverdig, særlig fordi ryggen er praktisk talt urørt. Fortsettel
sen av ra-ryggen mot Rokke krk. står i sterk kontrast til ryggen østenfor. 
Den østre del er utviklet over en dyp dalsenkning, mens den vestre del er 
bygget opp mot et fjellparti. . 

I det vestre området er et stort areal vernet (fredet) pga av arkeo-
logiske forekomster. . 

Området besøkes jevnlig av ekskursjoner fra Universitetet i Oslo. 
Området har stor verdi som kvartærgeologisk/geografisk undervisnings
lokalitet, og for framtidig forskning innen de nevnte disipliner. 

Tilsvarende israndavsetninger finnes ved Mysen (Mona), ved Svelvik 
og ved Egge i Lier, men alle disse forekomstene er snart fullstendig 
ødelagt. 

Rolf Sørensen 
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Ifølge prof. Just Gjessing er det i forbindelse med en hovedfagsopp
gave ved Geografisk Institutt ved Universitetet i Oslo gjort sonderende 
boringer i ryggen her. Disse viste at den inneholder en hardere kjerne, 
en kjerne som antagelig består av morenemateriale. 

De grusmassene som ~innes i forbindelse med ra-ryggen her, er mest 
sannsynlig morenemasser som havets bølger "sorterte 11 mens moreneryggen 
ble hevet opp fra havbunn til tørt land under landhevningen. I så ~all 
er grus- og sandforekomsten i forbindelse med ryggen bare en "hud" som 
ligger utenpå selve morenekjernen, mest på sidene av ryggen. Statens 
Vegvesen har påvist denslags grusforekomster ved ra-ryggen på en rekke 
steder i Norge og betrakter slike grusforekomster som små og ofte lite 
drivverdige da gruslaget ofte bare er 3-4 m tjukt. Også det forhold at 
gran vokse~ frodig over hele ryggen, tyder på at laget av grus og sand 
er tynt. 

Israndavsetningene ved Mysen, Svelvik og Egge som R. Sørensen sam
menlikner med, er høyst sannsynlig av en helt annen tYPe, idet disse 
er store deltaavsetninger der smeltevannsstrømmer har munnet ut under 
breen. 

Av disse grunner er det sannsynlig at fredning av ra-ryggen i det 
foreslåtte området ikke vil medføre spesielt store erstatningskrav for 
grus og sand som i~an utnyttes. 

Kvartærgeologisk kartlegging : Rolf Sørensen: 

,lau11 K.!Jt • ltJtJrJWaM t 
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Hansemakerkilen (Holmen) 1913 II HALDE!I. PL 254.563-260 . 575 

B Be l ig~en..'le t: areal 
Området ligger syd for Grimsøykilen og utgjør ca 200 da. 
Se og s.8 . 

Materiale 
Fagkonsulent Elmar Marker undersøkte owx~det 30.6.1973. 
Rapport til Hiljøvern:iepartementet: Bot.nr. 26.14 

Ber,~:;grunn 

Berggrunnen består av granitt. Marine avsetninger, mudderstrand. 

Vegetasjon og flora 
Langs bukta er det godt utviklet sone med havsivaks (Sc irpu s 

maritirnus) med et stort innslag av pollsivaks ( S.tabernae~on

tani) i den sydlige delen. Denne sonen strekker seg langs bred
den av Hansemarkerkilen opp til broen og videre nordover. Syd 
for denne finnes fine samfunnsutforminger med mannasøtgras (Gly
ceria fluitans), havstarr (Carex paleacea) og kvass-starr (~ 
acuta). På noe tør~ere mark finnes s~~funn dominert av salt-
siv (Juncus aerardi) og rødsvingel (Festuca ~~bra), samt en del 

krj~kveln (Agrostis stolonifera). På steder med stagnerende vann 
og mindre saltnoldighet i jorden,er det godt utviklede samfunn 
med ~j~resivaks (Scirnus uniglumis). 

I den vestlige del av området finnes et stort felt som er dekket 
med takrør (Phragmites co~~~nis). Her finnes også ~t bestand 
svartor (Alnus glutinosa) med feltskikt dominert av mjødurt (Fi
lipendula ulmaria.) og duskstarr (Carex disticha ) . 
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Strandengene går i det indre etterhvert. over i fuktenger, delvis 
dominert av sølvbunke (Deschamusia caesuitosa), noe som indikerer 

et visst beitetrykk. 

Verneverdi, av~rensning 
Området er vel egnet som typeo::nrade. Bor.tse~t fra be i ting og 
et par grøft.er 1 er o::æådet li te berørt av tekniske inngrep og 
annen kulturpåvir~ing. 
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Lokal i tet nr. 20 
Lokalitet: 

Se og s.9 

Kommune: 

Beliggenhet: 

HØyde over havet: 

Areal: 

Beskrivelse 

Arekilen 

Hvaler 

Kart 1913III (PL 155-465) 

l m 

ca 600 da. 

N~ringsrik (eutrof) innsjø med rik vegetasjon med sjeldne 

plantesamfunn og arter. 

Det foreligger ikke onplvsninger om det lavere dyreliv i 

lokaliteten. For en n~Jmere beskrivelse vises til littera

turlisten. 

Litteratur/utredninger 

Project Aqua. 1971: Beskyttelse av vannforekomster i Norge 

med naturvitenskapelig interesse. 

101 s. s. 19 - 20. 

es 

RØslett, B. og Skulberg, O. 1968: Vern av naturlig nærings

rike innsjø!er i Norge. En forelØpig 

oversikt over noen enkelte innsjøer i 

SØr-Norge, og deres botaniske forhold. 

NIVA rapport. 

Landgangen, A. 1972: Chara-vegetasjon på Hvaler. Blyttia 

nr. 1.· 

Braanås, T. 1973: Arekilen.(Plantesosiologisk registre

ring.) NIVA rapport. 

Verneverdi i landssammenheng · 

Det er få ferskvannslokaliteter i de ytre strØk av Oslo

fjorden. Arekilen med sin rike vegetasjon og dyreliv bØr 

sikres for å få representert ferskvannsforekomster i 

denne regionen. Det arbeides forøvrig med verneforslag 

på området ut fra andre faginteresser. 
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HVALER 

21 SKIPSTADKILEN-VIKERKILEN 

8 Se og s.9 

1913 III FREDRIKSTf~. ~L 11.46-11.47 

Beliggenhet,areal 
Området strekker seg fra Viker og opp mot Svartberget på Asmaløy 

og utgjør ca 1,5 km
2 

. 

.!'-1ateriale 
N.Hauge 1948: PlantefiDL~ fra Fredrikstad omegn og Hvaler 

- Blyttia 6: 51-52 

A.Langangen 1972: Charace-vegetas j onen p~ Hvaler-øyene 
Blyttia 30: 1-13 

Fagkonsulent Elmar Marker foretok befaring av området 13. og 14. 
juni 1975. 

Berf!grunn 
Berggr~1en består av granitt. 

Vegetasjon og flora 
Ute i gruntvannsområdet er det. rikelig av hjertetjønnaks (Pota
rnogeton perfoliatus) oz havgras (Ru~uia spp.) samt store bestand 
av Ålegras (Zostera marina). Det finnes dessuten fine forekomster 
av kransalger . (Characeer). Dette er sannsynl~gvis det rikeste 
brakkvannsområdet som finnes her i · la~det når det g~elder krans

alger. 

På fastmark er det en veksling mello~ strandenger, tørrenger qg 

heisa~unn. De tørre heiene domineres av røsslyng (Calluna vul

garis) med innslag av krypvier (Salix repens), einer (Juniuerus 
commuriis), småsmelle (Silene rupestris), småsyre (Rumex aceto
sella), sauesvingel (Festuca ovina) .og vår~endel (Spergula ver
nalis ) . På fuktigere partier inngår det kornstarr (Carex uan i

~) og engkvein (Agr ostis tenuis) . Det finnes også rene r~ip
pesamfunn med bitter bergknapp (Sedum acre), hvit berg~app 
(S.album), smørbukk (S.maximum), knavel (Scleranthus annuus og 

perennis) og fjærekoll (Arrneria maritima). 



I lyngheiene kan det stedvis inng~ rikelig av blodstorkenebb 
(Geranium s2nguineum) og kystfrøstjerne (Thalictrum minus). 
Enkelte steder kan det være fullstendig dominans av liljekon
vall (Convallaria ma jalis). På fuktige steder inngår det ofte 
litt krattalant (Inula salicina), knoppurt (Centaurea jacea), 

mjødurt (Filipendula vlmar i a) og humleblomst (Geum rivale). 

I mindre myrpartier dominerer pors (Myrica gale) og blåtopp 
(Molinia coerulea), samt røsslyng (Calluna vul~aris) på tuene. 

Stedvis finnes tette kratt av slåpetorn (Prunus spinosa). 
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Mellom strandengene og lyngheiene er det store tørrengkomplekser 
mange steder. Her dominerer enghavre (Arrhenatherum pratense), 
gulrnaure (Galium verum) og blodstorkenebb (Geranium sanguine~). 

Ellers inngår det arter som hjertegras (Briza media), karve 
(Caru~ carvi), gjeldkarve (Pimpinella saxifraga), bakkemynte 
(Sature j a acinos), flekkgriseøre (Hypochoeris ~aculata), mark
malurt (Artemisia camnestris) og sølvmure (Potentilla araentea). 

På sandig jord er det store bestand av strandrug (Elymus arena
rius), sandstarr (Carex arenaria) og gjeldkarve (Pimninella 
s axifr aga). 

. 
Det fi~~es enkelte mindre skogholt der det inngår noe osp (Foou-
lus tremula), rogn (Sorbus aucu~aria), korsved (Viburnum OfUlus) 
og vivendel (Lonicera nericly~enum). 

Ytterst i kilene er det en sone med havsivaks (Scifpus mariti~a), 
deretter samfWL~styper dominert av saitsiv (Juncus ger ardi) og 
rødsvingel (Festuca rubra). ~å tangvoller dominerer strandmelde 
(Atrinlex littoralis) og tan~elde (A.latifolia).Stedvis er det 
noen fine bestand av strandvortemjølk (EuDhorbia ualustris). 

I ·en strandeng nedenfor Svartberget er det rikelig av engrnari
hand (Dac tvlorchis incarnata). Ellers finnes her kornstarr 
(Carex ranicea), blåstarr (C.flacca) og musestarr (C.scandi~a

vica). 

I det indre av Skipstadkilen er det store fuktengkomplekser. 
På begge sider av det sm?le sundet er det store bestand av 
havsivaks (Scir~us rnariti=a), pollsiv~~s (S.tabernaemo~tani) 
og takrør (Phrag~ite s co~~unis). 
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Det finnes ellers flere rullesteinstrender med en karakteris
tisk ~lora. Her finnes strandrug (El\~us arenarius), klister
svineblorn (Senecio viscosus), strandvortemelk (Eunhorbia nalus
tris), strandkvann (Angelica archangelica ssp. littoralis), 

strandsmelle (Silene mariti~a) og gåsemure (Potentilla anseri~a). 

B~de i Skipstadkilen og Vikerkilen er det forekomster av strand-
malurt (Artemisia maritima). Arten ~innes bare på Hvaler og 

det er av stor interesse å sikre den innen dette området 1 der den 
finnes i størst mengde. 

Verneverdi, avgrensning 

Området er meget godt egnet som typeområde for Hvaler og saw~ten 

med Akerøya vil dermed de aller fleste samfunnstyper være sikret, 

bortsett fra store sump- og svartor-samfunn, men disse finnes i 
Arekilen som også er foreslått vernet. 

Det bør ikke bygges flere hytter i området og heller ikke ~~dre 

tekniske inngrep. Den beitingen som forekommer kan med fordel 
fortsette. 

Se og s.9 Beliggenhet: Det aktuelle interesseområde omfatter 
begge de nevnte kilene med mellomliggende 
lyngheier og nærmeste skjærgård. 

Område beskrivelse 
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Dette skjærgårdsområd~ ligger i den sørøstnorske grunn
fjellssonen. Det finnes lite løsavsetninger, men neen 
rester etter Hvalertrinnet kan sees. Det finnes et 
m±ndre parti med lavfuruskog, ellers er området skogløst, 
Det består ellers av en mosaikk av forskjellige kyst

biotoper, fra svaberg og sand/mudderfjære-områder,til 
tørre strandenger, lyngheier·og spesielle tangvoller 
med nitrofil vegetasjon. 
Området ligger meget åpent og er sterkt eksponert mot 
vest. I naturregionmessig sammenheng ligger det i "Ytre 
Oslofjords kystskogsområde". Klimaet er varmt og ikke 

utpreget oseanisk. 
Området er overraskende lite påvirket av menneskelig 
aktivitet, men en del hytter finnes i utkantene, og det 
foregår atskillig ferdsel i området om sommeren. 



Fauna· eg 

Dyrelivet i orræådet er relativt dårlig kjent, men innen 
fugl finnes _ dokumentasjon. Naturlig nok får vi 
her inn karakteristiske marine arter som gravand (Tadorna 
tadorna), ærfugl (Somateria molissima), siland (Mergus 

serrator~, tjeld (Haematopus ostralegus), sandlo (Chara
drius hiaticula), rødstilk (Tringa totanus), 4-5 for
skjellige måkearter (Larus spp.), makrellterne (Sterna 
hirundo) og skjærpiplerke (Anthus spinoletta). 
Av pattedyr må vånd (Arvicola terrestris), hare (Lepus 
timidus) og rådyr (Capreolus capreolus ) regnes som karak

teristiske. 
For fuglelivet har området en viss funksjon også i 
trekktidene, og da i første rekKe for en del vadere. 

Verneinteresser 

I zoologisk og botanisk sammenheng har dette området 

på grunn av sin størrelse og relative uberørthet, at
skillig interesse som naturtypeområde. På samme måte 
har det også både zoologisk og botanisk interesse i 
våtmarkssammenheng. 

Referanser 

Hardeng, G. 1973: Inventeringer av verneverdige områder 
i Østfold, terre$trisk zooøkologi~ _ 

Arbeidsrapport til Miljøverndep. 

Vernetiltak 

Området bør sikres som reservat, og det må vurderes om de t 
ikke kan være ønskelig med ferdselsrestriksjoner. 

Fra Svarte berget mellom Skipstadk:ilen og Brattestø. 
Tegning: Hermod Karlsen , Borge. 
Fra boka: "40 trivlige turer i Fredrikstad og omegn ", Vett 
og Viten AlS, Sandvika, 1991. Ved Svei~ Åstrøm. 



Lokalitet nr. ~ 

Lokalitet: Akerøya 

Se og s.9-10 

Kommune: Hvaler 

Beliggenhet: Kart 1913III (PL 085·464) 

HØyde over havet: Ca 2 m 

L Beskrivelse 

Tjernene ligger helt nede ved havet i et helt nakent, 

lyngbevokst landskap. De blir betydelig påvirket av spray 

fra havet. Vannets elektrolvttiske ledningsevne er svært 

høy, K18 = 194, noe som skyldes bl. a. et stort innhold av 

klorid (20 mg/l) og kalsium (20 mg/l). Vannet er alkalisk 1 

pH 8,4. 

Det er lite høyere vegetasjon rundt tjernet, vesentlig 

glisne belter av pollsivaks (Scirpus tabernaemontani), 

havsivaks (~ maritimus) og flaskestarr (Carex rostrata). 

De~suten vokser fØlgende arter spredt: Fjæresivaks 

(Elocharis uniglumis), evjesoleie (Ranunculus reptans), 

vass-slirekne (Polygonum amphibium) , bust-tjønnaks 

(~ gramineus) . 

Vannet har flere arter kransalger, bl. a. danner Chara 

aculeolata store, tette sammenhengende bestander. Chara 

globularis og Chara hisnida er også vanlige. 

Litteratur/utredninger 

Landgangen, A. 1970: Characeer i Sør-Norge. 

Hovedoppgave i botanikk ved 

Universitetet i Oslo. 

Landgangen, A. 1972: Charace-vegetasjonen på Hvaler

øyene. Blyttia 30 (1). 

Verneinteresser 

Tjernet er den eneste Chara-sjø som finnes utenfor Oslo

feltets kambrosilur-områder. Lokaliteten er liten og sterkt 

påvirket av salter fra havet og representerer en av få 

ferskvannslokaliteter på øyene i Ytre Oslofjord-området. 

Akerøya nyttes som ekskursjonsområde for Universitetet 

i Oslo. 

forts. 
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Akerøya forts. 

B Beliggenhet, areal 
Akerøya ligger syd for Spjærøy i Hvaler-arkipelet og utgjør 

2 ca 1,6 km • 

Se og s.9-10 

I1ateriale 
N.Hauge 1948: Plantefunn fra Fredrikstad omegn og Hvaler. 

Blyttia 6:51-52 
L.Ryvarden 1972: Litt om Akerøyas flora . Blyttia 30:105-110 
A.Langangen 1972: Charace-vegetasjonen på Hvaler-øyene . 

Blyttia 30: 1-13 
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Amanuensis Kåre A. Lye undersøkte øya 14. og 15. september 1974: 
Rapport til Hiljeverndepartementet. Bot.nr. 25.3 

Berggrunn 
Berggrunnen består av Østfoldgranitt. 

Vegetasjon og flora 
De økologiske forhold på øya er meget vekslende 1fra sur granitt 
til kalkrike skjellsandavsetninger. Dette sacmen med et gunstig 

klima har gitt grunnlag for en meget rik flora. 

De tørre granittknausene har lyngvegetasjon dominert av røsslyng 
~Calluna vulgaris) . . I kløfter og .sprekker er det imidlertid en 
rekke trær og busker representert. Her er det rikelig av barlind 
(Taxus baccata)! osp (Ponulus tremula), bjørk .(Betula ~ubescens), 
dvergmispel (Cotoneaster integerrimus) , hagtorn (Crataegus mono
~), trollhegg (Rham.nus frangula)·., vivendel (Lonicera nericly
menum) og korsved (Viburnum onulus). Slåpetorn (Prunus s~inosa) 
danner stedvis tette kratt. På en del større myrpartier domine
rer pors (Myrica gale). 

De tørre kalkrike bakkene har en meget rik flora i kontrast til 
lyngheiene. Floraen veksler med årstiden,og tidlig om våren opp
trer arter som muserumpe (I•:vosurus minir!lus), kalkkarse (Hornun
g ia netraea), vår-rublom (Eronhila ver~a), sylarve (Sagina subu
lata) , vill-lin (Linum catharticum), bakkeveronika (Veronica. 

arvensis), blåveis (Ane~one hepa tica) og hvitveis (A.nemorosa ). 



Senere på sommeren kommer arter som hjertegras (Briza media), 
sandstarr (Carex arenaria), engst~rr (C.hostiana), hårstarr 
(C.capillaris), lodnestarr (C.hirta), nikkesmelle (Silene 
nutans), smalfrøstjerne (Thalictrum sirnnlex) , jordbærkløver 
(Trifolium fragiferum), blodstorkenebb (Geranium sanguineum), 
bakkemynte (Satureja acinos) og bakketimian (Thymus pulegio
ides). 

Fattigere utforminger domineres av gulaks (Anthoxanthum odo
ratum), knegras (Sieglingia decumbens), knoppurt (Centaurea 
jacea), gulmaure (Galium veru~) og gjeldkarve (Pimninella 
saxifra,ga). 

1·lange steder er denne tørrengveg~tasjonen redusert ved for 
sterkt beitepress. Resultatet er beitevoller der det dominerer 
arter som engkvein (Agrostis tenuis), engsvingel (Festuca 

pratensis), rødsvingel (F.r~bra) og ryllik (Achillea mille
folium). 

Vannvegetasjonen er variabel, men det finnes artar som bred 
dunkjevle (Typha latifolia), kjemp~-piggknopp (Sparganium 
ramosum), andemat (Lemna miner), vanlig tjønnaks (Potamogeton 
natans), grastjønnaks (P.gramineus) og bust-tjønnaks (P.pecti
natus). Vassgro (Alisma nlantago-a~uatica) er temmelig vanlig 
mens takrør (Phra~it~s co~rr.unis) bare finnes i en tett b~stand 
nær sv-·pissen av øya. Vegetasjonen i småvannene på søraust
sida er for en stor del dominert av kransalger og p9llsivaks 
(Scirpus tabernaemontani). 

Hyrfloraen varierer ennå mer enn·vannfloraen. Det varierer fra 
fattigmyrer med dominans av pors (Hyrica gale), duslanyrull 

(Erionhorum angustifolium), flaskestarr (Carex rostrata) og 
blåtopp (Molinia coerulea)Jtil rikmyrer med breimyrull (Erio~ 
phorum latifolia), taglstarr (Carex.ap.provin~uata), hartmann
starr (C.hartmanii), gulstarr (C.flava), engmarihAnd (Dacty
lorchis incarnata) og krusfrø (Selin~~ carvifolia). 

Strandfloraen er også variert 1fra klippesamfunn til sandstrand
s~funn. Sandstrand finnes p~ no~dsiden av øya der det inngår 

arter som strandarve (Hontkenva ne nloides) og strandrug (Elymus 
arena~ius). På tangvoller finnes gjerne en ugrasflora, ~en det 
kan også opptre mer sjeldne arter l angs strendene som kildegras 
(Catabrosa aauatica ), rustsivaks (Scirnus rufus), knortestarr 
(Carex lampronhysa), havstarr (C.paleacea), saltstarr (C.recte.), 
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nebbslirekne (Polyv.onu:n oxyspcrmum), saltsoleie (Ranunculus 
cymbalaria), s~ltbendel (SperguJa salina), havbendel (S. marginata) , 
strandkål (Crc:.mbe maritima) og smalsøte (Gentianella uliginosa). 

Verneverdi, aYgrensning 

Akerøya er vel egnet som typeområde for den ytre del av Hvaler
området da den i~-~eholder en rekke vegetasjonstyper, men det 
er visse aspekter som ~a sikres på de andre øyene. 

Øya er floristisk meget rik og det er registrert ialt ca 370 
arter av høyere pla~ter, et meget høyt tall for et sa begrenset 
omrade. 

Vegetasjonen er stedvis sterkt kulturpåvirket ved beiting og 
annen virkso~~et, men totalt sett må man si at området har stor 
verneverdi. 

Beiting og ferdsel på øya bør begrenses i et 
fremtidig verneområde. 

Beliggenhet: Det aktuelle området omfatter hele Akeøya 
Se og s.9-10. med de nærmeste skjær og holmer. 

Område beskrivelse 

Akerøya er en relativt flat øy (det høyeste punkt er 
32 moh ) i den sørøstnorske grunnfJellssonen. Det er 
en del kløfter og glenner ·og noe rullesteinsområder, 
men stort sett består øya av flate, småkuperte lyngheier 

og svaoerg. Det finnes et lite ospeholt, men utover det 
ubetydelig skogvegetasjon på øya. I glennene vokser imid
lertid flere steder et tett buskas dominert av einer, 
hagtorn, slåpe og forskjellige vierarter. 
Det finnes mindre partier med strandenger og en del 
beitepåvirKede grassletter. 
Øya har en sterkt havpåvirket ferskvannsdam og flere 
små braxkvannsdammer nær stranda. 
Det finnes ingen større partier med sand/mudderstrand. 
I naturregionmessig sammenheng .ligger AJcerøya i "Ytre 
OslG:lfjords K;>rstskogsområde". 

Det finnes et hus på øya,som ellers er lite påvir Ket av 
menneskelige inngrep. Det er imidlertid mye ferdsel 

i sommerna.lvåret. 



Fauna 

Av pattedyr finnes bare en art fast, vånd (Arvicola 
terrestris). Av fugl finner vi de vanlige artene , samt 
noen mindre vanlige, men det er ingen større sjøfugl
kolonier på øya. Karakteristiske arter er: Gravand 
(Tadorna tadorna), ærfugl (Somateria molissima), tjeld 
(Haematopus ostralegus), sandlo (Charadrius hiaticulal, 
steinvender(Arenaria interpres),rødstilk (Tringa totanus)i 
sildemåke (Larus fuscus), gråmåke (Larus argentatus), 
riskemåKe (Larus canus). maKrellterne (Sterna nirundo)~ 

og skjærpiplerKe (Antbus sp~noletta). Skjeand (Anas~ 
clypeata)og rødnebbterne (Sterna paradisaea) er også 
funnet nettende. 
Av hvirveldyr ellers finnes padde (Bufo bufe) og spiss
snutet frosK (Rana arval~s). 
Dyregeogra:fisk ligger Akerøya i "Oslo:fJordregionen 11 • 

Verneinteresser 

Ved siden av botan~sxe og l~mnologiske verneinteresser, 
nar Akerøya zoologisk verneverdi som typeområde for 
Oslofjordens skjærgård, og som forsknings-og under
visningsområde for Universitetet i Oslo. Som trekk
fuglstasjon har øya hatt nasjonal betydning i mange 
år. 

Referanser 

Lid, G. 1975: Dyrelivet i skjærgården- ømfindtlig for 
forstyrrelser. 

Fauna 28 : 1 21 -1 27. 

Schei, P. J. Mange besøk i perioden 1967-1975. 

Vernetiltak 

Deler av øya bør fredes som naturreservat med ferdsels
restriksjoner. Grasslettene kan imidlertid være åpne 
for almenheten også i hekketiden. 
Ringmerkingsvirksomheten bør 
ytterligere restriksjoner. 

fortsette uten 
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23 Rombeporfyr- konglomerat -øyene i Oslofjorden 

Se og s.lO · 

Arkivnummer Reg.år Referansenr. til rapporter om området eller forekomsten 

!1 l9l7lsl [ili]lolol6111 [011111 rn ~,.--,.--1-r--1 
Fagkoder for de viktigste forekomsttyper: u l l l l l l l l l l l Forklaring av koder. ses. 126 

II~I l l l l l ~ l ~ l l A 1 h 1 l - III l C l 6_j b j - l - D 1 -
Dominerende forekomsttype: En rekke eyer i ytre Oslo~jord med rombeporfyr-
konglomerat, antagelig fra perm- eller trias-tid. 

Kart blad 1 :50 000: 

[iliJiliJ GJ [llJJ D 
[ik]iliJ [i] [ili_]_iliJ w 

Berørte kommuner: 

R y G G E 

R Å D E 

o N s ø y 

Areal i km2 til~ l l 161,1-1 l l l l 
rn rn [ili] [ili] rrrrrtrn 2rn= EB EB E8 E8 
Vegetasjonstype i området Areal i km2 Grunnforhold Areal• km2 
Dyrka mark Kalkrik grunn 
Utmark eller beite c Noe kalkholdig c 
Myr 
Løvskog i lavland 

~ Sur bergart X ~ 

C) 
lntermediær bergart C) ... 

Granskog 
Furuskog 
Fjell bjørkeskog 
Snaufjell over tregrensa 
Flekkvis vegetasjon X 

<1> Basisk bergart m 
,__ Ultrabasisk bergart 

E Morene 
fl) Stein - grus - sand 
& 

...J Silt -leire 

Verneverdi 
Verneverdi på grunn av: Høy Middels Lav 

Verdi som naturminne X 

Cll 

li: Gi 
'C 

Truet på grunn av: 
.. 

l! ~ c 
in :l :i 

Økonomiske interesser: 
Verdi for forskning X Høy teknisk kvalitet 

Verdi for undervisning: 
Instruktiv forekomst X 
Gunstig beliggenhet X 

Stort behov i området 
Små forekomster i omr. 
Sjelden forekomst 
i landsmålestokk 

Andre grunner Gunstig beliggenhet 

Overlappende verneverdi: 
Berggrunn/løsmasser 

Utbyggingsplaner X 
Andre interesser 

Botanikk Truet av andre grunner: 
Zoologi Sårbarhet 
Hydrologi Slitasje 
Arkeologi/kulturhistorie Bakkeplanering 
Andre verneverdier Andre årsaker 

l 

Strengt fortrolig 
Databank/ 
Departement 

Fortrolig 
Departement/ 
Naturvernkonsulent 

Brukes i 
generalplan ·x ED 
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MIWØVERNDEPARTEMENTETS REGISTRERING AV NAnJROMRADER OG FOREKOMSTER 

Forslagstillere (tittel, navn, institusjon): Geologisk Museum, Tøyen, Oslo 

Område/forekomst undersøkt og/eller beskrevet av: 

Forfatter av faglig beskrivelse eller av faglig beskrivelse som sammendrag bygger på: 

Faglig beskrivelse eller sammendrag av denne: 

Rombeporfyrkonglomerat-øyene 

Sydover fra Jeløya ligger en rekke med øyer hvor geologien er noe 
spesiell sammenliknet med landet forøvrig. En finner her de såkalte 
rombeporfyrkonglomerat-øyene, og i alder antas de å være fra perm 
eller trias. Alderen er imidlertid aldri blitt bekreftet med fossil
funn. De øyene det er tale om er: 

Revlingen 
Kollen 
Eldøya, se lok. 23 d s.102 
Sletterøyene, se lok. 23 c s.lOO 
Svartbåene 
Rauøy (= Rauer).se lok.23 b s.98 
Mi esingene 
Strut en 
Søsterøyene 

Gode demonstrasjonsområder for en helt spesiell type aedimento
logiske forhold, stor betydning i undervisning og forskning. 

Faglig beskrivelse fortsettes om nødvendig på neste side. 

Vurdering av området/forekomsten på landsbasis: 

Faglig ansvarlig komite for rapport nr. GE 0061 foreslår: 
Bruksendring uønsket, tilg jengelighet som nå. Endring bør varsles til 
Geologisk ·Muaeum. Geologisk støtte vil bli gitt til eventuelle verne-
forslag på zoologisk/botanisk bakgrunn. · 

___ __ ....... -- .. -·~ 

~-· ~ ""'-·-··~ 

____ ... ..,.,.,.. 
- - -----.:- -<·- ···- ·-

c;;.~ 

----<--~ 

Nordenden av Eldøya i Rygge med litt av øya Kollen i 
bakgrunnen til venstre. 

Tegning: Helge V. Pettersen. Moss. 
Fra boka:" 40 trivlige turer i Moss og omegn ", 
Vett og Viten AlS , Sandvika , 1991. Ved Tor Schmedling 
og Knut Arild Melbøe. 



ONSØY 

SØNDRE SØSTER l3a 
B Se s.lO og s.95 

Beliggenhet, areal 

19j3 III FREDRIKSTAD.PL 01.52 

Øya ligger r~tt vest for Vesterøy i Hvaler og utgjør ca 500 da. 

Nateriale 
Amanuensis Kåre A. Lye undersøkte øya 14.9.1974; 
Rapport til Miljøverndepartementet. Bot.nr. 25.2 

Berggrunn 

Berggrunnen består av permisk rombeporfJT. 

Vegetas j on og flora 

Vegetasjonen på øya består for en stor del av enger dominert 
av srnyle ( Descha-npsia .flexuosa) .Ellers inngår einer (Juni perus 

co~unis), gulmaure (Galium v erum), ryllik (Achillea millefolium) 
og tiriltunge (Lotus corniculatus). På litt frodigere steder 

inngår det rødsvingel (Festuca rubra), hestehavre (Arrhenatherum 
elatius), gjeldkarve (Pimninella s axifraga), syre (Rumex acetosa), 
prikkperikum (Hypericum ~erforatum) og jordbær (Fragaria vesca). 

På toppene er det stort sett lyngheier med røsslyng (Calluna 
vulgaris) som dominant. 

Det finnes også flere fine høystaudeenger på øya1 som domineres 
av mjødurt (Filinendula ulmaria),·hurnleblomst (Geum rivale), 
fredløs (Lysimac~ia vulgaris) og kattehale (Lythrillm salicaria). 

I mange av de trange dalene er det tett krattvegetasjon med 
slåpetorn (Prunus spinosa), rose (Rosa canina) og stedvis bar
lind (Taxus baccata). 

På østsida av øya finnes en større bestand av hjortetrøst (Eu
patoriu:m cannabinum) . .Dette er en art som finnes meget spredt 
langs kysten og forekomstene her ute har stor verneverdi. 

Strandvegetasjonen er mindre bra utviklet da det er svaberg 
rett i sjøen de fleste steder. Det finnes i~idlertid litt sand
vegetasjon som domineres av strandarve (Honckenva nenloides) og 
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strandrug (Elymus arenarius). Mer sjeldent forekommer strand
smelle (Silene maritima) og østersurt (Nertensia maritima). 

Spredt langs stranda finnes også litt liguster (Ligustrum vul

gare). 

Verneverdi, avgrensning 
Øya egner seg godt som typeområde for den ytre øyfloraen på 
rombeporfyr. Kulturpåvirblingen på øya er meget liten, noe soæ 

øker områdets verneverdi. 

Hele øya bør legges ut som verneområde. 

ONSøY 

RAUER a3 b 
8 Se s.lO og s.95 

Beliggenhet, areal 
Rauer ligger syd for 
og utgjør totalt ca 

1813 I HORTEN 
1813 II TJØJ.YIE 

NL 96.67-98.70 

Sletterøyene på østsiden av Oslofjorden 
3 km2 • Det aktuelle verneområdet er den 

2 nordlige delen som utgjør ca 1,5 km. 

J.lateriale 
K.A.Lye og N.Skaarer 1975: Forsl~g til verneområde på Raudøy., 

. Onsøy kommune, Østfold. Bot.nr. 114. 
Hardeng (1973, zool.) 

Berggrunn 

98 

Berggrunnen består stort sett av lava-rombeporfyr som er svært 
gjennomtrengelig for vann,og det finnes bare 2-3 dammer med per
manent vann på øya. Ved Paradisbukta på østsiden·av øya og på 
Raudøykalven er det store sandavsetninger. 

Vegetasjon og flora 
De sentrale deler av øya er nærmest skogbevokst med spredte trær 
av gran (Eicea abies), rogn (Sorbus aucuparia), eik (Quercus spp.), 

lind (Tilia cordata) og furu (Pinus silvestris), samt busker av 
leddved (Lonicera xvlosteun), steinnype (Rosa canina) og einer 



(Juniperus co~nis). Feltskiktet domineres stort sett av smyle 
(Descha::rmsia fle.A'Uo.sa), men det inngår også arter som teiebær. 
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(Rubus saxatilis), lundkarse (Cardamine impatiens) og lodneperikum 
(Hypericum hirsutum). Stedvis finnes det ·alme-(Ulmus glabra) holt 
med et rikt feltskikt. Her finnes arter som blåveis (Anemone hepa
tica), gjerdevikke (Vicia sepium), skogb~ngel (Mercurialis peren
nis) lundrann (Poa nemoralis) og kantkonvall (Polygonatum odoratum). 
-' --
Det ~innes ellers godt utviklede tørrenger på øya med dunhavre 
(Arrhenatherum nubescens), flatrapp (Poa compressa), vill-løk 
(Alli~~ oleraceum), strandløk (A.vineale), bergskrinneblom (Arabis 
hirsuta), knollmjødurt (Filinendula vulgaris) og gulmaure (Galium 

verum). 

Det er ellers fint utviklede strandsamfunn, både på rullestein
strand og på sandstrand. De viktigste artene her er strandkål 
(Crambe maritima), strandreddik (Cakile maritima), strandflat

belg (Lathvrus maritimus)t gul hornvalmue (Glaucum flavum), 
strandarve (Honckenya peploides), strandmelde (Atrinlex litora
lis) og østersurt (Mertensia maritima). Mer tilfeldig opptrer 
sodaurt (Salsola kali) og strandkveke (Agropyron junceum). 

Verneverdi, avgrensning etc. 
O~ådet har meget stor verdi som typeomrade for rombeporfyr
øyene i Ytre Oslofjord. I tillegg .finnes det en meget vernever
dig . sandstrandvegetasjon med rikelig ·av gul hornvalmue (Glau
cium flavum) og strandkål (Crambe maritima). Dessuten finnes en 

fin utviklet rullesteinstrandveg~tasjon med rikelig av østersurt 
(Mertensia maritima), samt. varierte eng-og skogkantsamfunn. · 

Området er mili tæi?t og dette e r sikkert grunnen til at strand-
områdene er lite påvirket av slitasje. Det er imid-
lertid ønskelig at skytefeltet mot .Raudøykalven nedlegges og at 

det blir .minst mulig tråkk i den nordlige del av øya. 

De~ nordlige del av øya bør legges ut som reservat. 



RÅDE 

SLETTERØYENE ~3 C 

B Se og s.lO 

1813 I HORTEN 

Beliggenhet, areal 
Øyene ligger syd for Larkollen og utgjør tilsammen ca 1 km2 • 

Materiale 
Amanuensis K.A.Lye undersøkte området sommeren 1974: 
Rapport til Miljøverndepartementet. Bot.nr. 25.4.6.7. 
Hardeng (1973, zool.) 

Berggrunn 
Øyene består av permiske rombeporfyrkonglomerat. 

Vegetasjon og flora 
På Midtre Sletter består de sentrale deler stort sett av beite
mark dominert av engkvein (Agrostis tenuis), men med et stort 

innslag av engrapp (Poa pratensis), engfrytle (Luzula multiflo
~), ryllik (Achillea millefolium), fjærekoll (A~eria maritima), 
nyresildre (Saxifraga gr anulata), nikkesmelle (Silene nutans) 
og fuglevikke (Vicia cracca). På de tørreste lokalitetene fin
nes det mest sauesving~~ (Festuca ovina), sølvmure (Potentilla 
argentea), hvit bergknapp (Sedum album) og lodnebregne (Woodsia 
ilvensis). 

Strandlinjen utgjøres for en stor del av rullestein .. Her domine-. . 
rer arter som strandarve (Honckenya nenloides), sodaurt (Salsola 
kali), svartsøtvier (Solanum nigrum), krushøymol (Rumex crisnus) , 
skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) og tangmelde (Atrinlex 
latifolia). Stedvis er det meget fine bestand av gul hornvalmue 
(Glaucium flavum). 

Vegetasjonen på Søre Sletter er omtrent som på Midtre Sletter, 
men det er rikere innslag av busker som einer (Juninerus com
munis) og rose (Rosa canina). Her finnes også godt utviklede 
blodstorkenebb-(Geranium sanguineum)-samfunn i bergsprer~er og 
andre beskyttede steder. Også her finnes steinet strand med 
forekomster av gul hornvalmue (Glaucium flavum), men det er 
mer sjeldent enn på Midtre Sletter. · 



Også på Store Sletter er det store beiteområder, ofte av 
mer eutrof karakter som følge av kraftig gjødsling. På nord
siden er det en fin sandstrand der vegetasjonen domineres av 
sodaurt (Salsola kali), strandarve (Honckenya penloides) og 
sandstarr (Carex arenaria).Det meste av strandlinjen domineres 
imidlertid av rullestein 1der det inngår arter som krushøymol 
(Rumex crispus), skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) og 
stankstorkenebb (Geranium robertianum), samt noen få eksempla
rer av strandkål (Crambe maritirna) og gul hornvalmue (Glau
cium flavum). 

Verneverdi, avgrens ning· etc 

Botanisk sett er Midtre og Søre Sletter de mest verdifulle. 
Store Sletter er mer preget av slitasje, sterkt beite og over

gjødsling,slik at mange av de opprinnelige artene er sterkt re
dusert. Store Sletter er imidlertid godt egnet for friluftsfor
mål og forholdene bør legges til rette for dette 1 slik at pres
set blir mindre på Eldøya og ~lidtre og Søre Sletter. Disse øy
ene bør legges ut som naturreservater • 

• • ,Jo. , •• 

.... -......... . . ····•······ • .... .. ,...:·.;,! ":'· ••• • •• 

... ~" .. • • • .111/t, ... 
.. tt/.b, .I\J~~ •. 

• ~r!//1!,. t({ 

På Store (Nordre) Sletter finnes flere bronsealderrøyser med antatt alder ca 3000 år. 
Tegning: Helge V. Pettersen, Moss. Fra boka : " 40 ttivlige turer i Moss og omegn", 
Vett og Viten AlS, Sandvika . 1991. Ved Tor Schmedling og Knut Arild Melbøe. 
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RYGGE 

ELDØY.A a3d 1813 I HORTEN NL 93.77 

Beligge~~et 1 areal 
Øya ligger sydvest for Larkollen og utgjør ca 600 da. 

8 Se s.IO og s.9S 

l.'Ia te ri ale · 
Amanuensis Kåre A.Lye undersøkte øya 30.6.1974: 
Rapport til I'Iiljøverndeparternentet. Bot.nr. 25 

Ber;::grunn 
Berggrunnen består av permiske rombeporfyrkonglomerat. 

Vegetasjon og flora 
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Vegetasjonen inne p~ øya består hovedsaklig av einer (Juniperus 

communis) og rose-(Rosa canina)-krattvegetasjon med åpne tørr
enger inne imellom. Disse tørrengene er dels av kubjølle-(Ane
m9ne uratensis)-type med innslag av sauesvingel (Festuca ovina), 
engkvein (Agrostis tenuis), enghavre (Arrhen~therum nratensis), 
gulaks (Anthoxanthum odoratum), gulmaure (Gali~~ verum): tiril
tunge (Lotus corniculatus) og fjærekoll (Armeria maritima). 
Det finnes også noe furuskog med dominans av smyle (Deschamusia 
flexuosa), røsslyng (Calluna ~~lgaris) ·og einer (Juniperus com

munis). Disse vegetasjonstypene er avhengig av beite, ellers 
vil de vokse til med tettere skog. I noen trange kløfter er det 
litt løvskog med ask (Fraxinus e~celsior), villapal (Malus sil
vestris) og slåpetorn (Prunus s~inosa). 

l-lidt på øya finnes et lite tjern med en meget interessant vann
og våtmarksvegetasjon. Her dominere~ arter som elvesnelle (Eaui
setum fluviatile), tjønnaks (Potamogeton natans) og vassgro 
(Alis:ma -ola!lta~o-aauatica) i de våteste partiene. Lenger inn opp

trer arter som sennegras (Carex vesicaria), mannasøtgras (QlLce
ria fluitans) og hestekjørvel (Oenanthe aauatica). 

Strandvegetasjonen består for en stor del av klippestrandvegeta

sjon med rikelig av gul~aure (Galium verum), bitter bergknapp 



(Sedum acre), hvit bergknapp (S.album), smørbukk (S.maxirnum), 
strandsmelle (Silene maritima), fjær~koll (Armeria mariti~a), 
markmalurt (Artemisia camnestris), blodstorkenebb (Geranium 
sa~guineum), tjæreblomst (Viscaria vulgaris) og sauesvingel 
(Festuca ovina).Det nakne berget er ofte tett bevokst med lav
arter som Xanthoria narietina, Anantychia fusca, ~~izocaruon 

geogranhicum og Ramalina spp. 
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Det finnes videre rullesteinstrand med tilhørende samfunns
typer. Her inngår det arter som østersurt (Mertensia rnaritima), 
krushøymol (Rumex cris~us), strandkål (Crambe maritima), heste
havre (ArrhenatherQ~ elatius), rYnkerose (Rosa r~gosa) og tang
melde (Atriplex latifolia). Sjeldnere opptrer bulmeurt (Hyoscy
amus niger), honningkarse (Cardaria draba) og aspargas (Aspara
gus officinale). På nordspissen av øya er det sandstrand og 
her opptrer strandarve (Honckenya peploides), gulmaure (Galium 
verum), sandstarr (Carex arenaria) og litt malurt (Artemisia 
absinthum). Der det finnes mudderbunn1opptrer salturt (Sali
cornia europaea) og saltbendel (Spergula salina). 

Verneverdi, avgrensning 
Øyas store ~otaniske verneverdi ligger dels i densstore varia-
sjon i samfunnstyper, dels forekomst av en rekke 
sjeldne arter. Først og fremst ·månevnes forekomsten av heste

kjørvel (Oenanthe aauatica). Dette er den største kjent~ fo~e
komst av denne sjeldne arten og det er·viktig at den sikres. 
Arten bør fredes. Av andre sjeldne arter som finn~s her1 kan 
nevnes kubjølle (Anemone oratensis), sodaurt (Salsola kali) 
og strandkål (Crambe maritima). Den mest interessante samfunns
typen på øya er· tørrengene med kubjølle (Anemone pratensis). 

Det er av stor interesse om dette ~mrådet legges ut til forsk
nings- og undervisningsområde, der all hyttebygging er forbudt. 

Det bør ikke legges ut som friluftsområde, da vegetasjonsdekket 
i så tilfelle lett vil bli beskadiget og verneverdien redusert. 
Forskjellen i vegetasjonsdekket innenfor og utenfor friarealet 
på øyas nordspiss er iøyenfallende. Beitingen bør fortsette 1 da 
området ellers lett vil gro igjen. Skogforsøksvesenet har et 

plantefelt som bør fjernes,da det virker sterkt skjemmende 1 og 
tilplantes med spredte furutrær. 
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G 
Arkivnummer Reg.år Referansenr. til rapporter om området eller forekomsten 

l1l9hlsl ~ lo lo 16 h l DJ l l l l l rn ,.--,l lr--rl.-,-1 

Dominerende forekomsttype: Strandsone med :fossilførende sandstein f'ra etasje 1 O 
(Ringeriks-sandstein). 

Areal i km2 l l l l O l , Is l l l l l 
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Ve_getasjonstype i området 
Dyrka mark 
Utmark eller beite 
Myr 
Løvskog i lavland 
Granskog 
Furuskog 
Fjell bjørkeskog 
Snaufjell over tregrensa 
Flekkvis vegetasjon 

Verneverdi på grunn av: 

Verdi som naturminne 

Verdi for forskning 

Verdi for undervisning: 
Instruktiv forekomst 
Gunstig beliggenhet 

Andre grunner 

Overlappende verneverdi : 
Berggrunn/løsmasser 
Botanikk 
Zoologi 
Hydrologi 
Arkeolog i/ku It urhistorie 
Andre verneverdier 

Strengt fortrolig 
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Departement 
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Verneverdi 
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Utbyggingsplaner 
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Areal i km2 

X 

.., - "ii 
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MIWØVERNDEPARTEMENTETS REGISTRERING AV NATUROMRÅDER OG FOREKOMSTER 

Forslagstillere (tittel, navn, institusjon): Geologisk Museum, Tøyen, Oslo. 

Område/forekomst undersøkt og/eller beskrevet av: 

Forfatter av faglig beskrivelse eller av faglig beskrivelse som sammendrag bygger på: 

Faglig beskrivelse eller sammendrag av denne: 

Jeløyas nordvestlige del 

På nordvestkysten av Jeløya, på halvøya mellom ~esbukta og 
Rambergbukta, finner en blottet et område med sandstein av 
Ringerikeserie-alder (etasje 10). 

Sedimentene her inneholder bl.a. en del rester av fossile fisk som 
er av yngre alder enn i andre områder i Oslofel tet. 

Sandsteinen representerer dessuten den sydligste lokaliteten for 
Ringerike-sandstein på østsiden av Oslofjorden. 

Faglig beskrivelse fortsettes om nødvendig på neste side. 

Vurdering av området/forekomsten på landsbasis: 

Faglig ansvarlig komite for rapport nr. GE 0061 foreslår for lokaliteten 
Bruksendring uønsket, tilgjengelighet som nåa Endring bør varsles til 
Geologisk Museum. 

Rambergnebba medFuglevikbukta og Bjømåsen i 
bakgrunnen. 
Tegning: Helge V. Pettersen , Moss. 
Fra boka:" 40 trivlige tureri Moss og omegn", 
Vett og Viten AlS, Sandvika. 1991. Ved Tor Schmedling 
og Knut Arild Melbøe. 
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~5 Loka11 tet: 
Kommuce: 
Kart M-711: 
Beliggenhet: 
Se og s.ll. 

Områdebeskrivelse 

:BOTNERTJERN 
Rygge 
1913 I. UTM: NL 955-803 

106 

Tjernet ligger like ved riksvei 1191 
ved gården Botner nord for Larkollec. 

Tjercet ligger 19 m.o.h. i et grunnfjellsområde med 
en del leiravsetninger. Tjernet har 

rik vannvegetasjon av gul nøkkerose, tjønnaks, 
sjøf~ollsivaks og elvesnelle. Flere flytende torv
øyer i tjernet. 
I sørvest er utløpebekken fra tjernet demmet opp for 
ca 100 år siden, og dette bar gitt en liten vann
standsheving. 

Ved tjernets bredder vokser hovedsakelig løvtrær, 
bl.a. ask. og avarter, men det finnes også noe bland
ingsskog1der gran, eik, bjørk, gråor og noe furu 
inngår. 

Nedslagsfeltet for tjernet er meget lite påvirket av 
jordbruksområder og bebyggelse. 
I naturregionsammenbeng ligger området på grensen 
mellom det E. Dahl bar betegnet som "kystskoger i 
ytre Oslofjord" og "Østfoldtypen". 

Fauna 
På grunn av den beskjedne områdestørrelsen er dyre
livet ber relativt begrenset, men en del arter som 
er sjeldne/fåtallige i nasjonal sammenheng, finnes. 

Av karakteristiske amfibier og landbvirveldyr kan 
nevnes: litec vannsalamander (Triturus vulgaris), 
buorm (Natrix natrix), dvergdykker (Tacbybaptes 
ruficollis), stokkand (Anes platyrhynchos), siv
høne (Gallinula chloropus), nattergal (Luscinia 
luscinia)?, spettmeis (Sitte europaea), sivspurv 
(Emberiza scboerniclus), rådyr (Capreolus capreolus), 



107 

grevling (Meles meles) og snømus (Mustela nivalis). 

Av fisk finnes bl.a. nipigget stingsild (Pungitius 
pungitius), gjedde (Esox lucius), abbor (Perca fluvia
tilis) og ørret (Salme trutta). 

I dyregeografisk sammenheng ligger området i
11
0slo

fjord-regionen~ 

Verneverdi 
Området bar zoologisk verneverdi hovedsakelig i våt
markssammenbeng, hvor denne biotopen utgjør en noe 
uvanlig type i (denne delen av) fylket. Tjernet bar 
dessuten verdi som lokalitet for dvergdykker, som er 
en sjelden hekkefugl i Norge. 

Referanser 
Fjellbekk, Aasmund, 1974: Hekkefunn ev dvergdykker 
i Østfold. 
Østfold-ornitologen nr. \ s 18-19. 

Hardeng, G. 1973: Inventeringer av verneverdige om
råder 1 Østfold, terrestrisk zooøkologi. 
Arbeidsr~port til Miljøvernde~artementet 

Vernetiltak 
Området bør sikres SQm reservat. 

Bekkeblom eller soleiehov , en vanlig plante på fuktige 
voksesteder . 
Tegning: Pål Sunhell. 
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a& Lokalitet: VAN SJØ 
Kommune: Moss, Rygge, Råde og Våler 
Kart M-711: 1813 I og 1913 IV. UTM: NL 81·97-PL 93-10 

Beliggenhet: Vannsjø er en grunn lavlandssjø med ca. 
Seogs.ll 43 knfvannflate. Hele sjøen er på mange 

måter aktuell i vernesammenheng, men de 
zoologisk sett dokUmenterte interesse
områdene ligger ved s.-Dillingøy~Dramstad
bukta, FredskJærkilen, Tålengakilen-Mosseros 
og Moskjæra. 

Område beskrivelse 

Vansjø er en rademt, relativt stor innsjø, med største 
dyp på ca 41 m, dvs ca 16 m under havnivå. Innsjøen 
ligger i grunnfjellsområdet, og det er en god del løs
avsetninger over gneissene og granittene. 
Innsjøen har en meget uregelmessig form med mange viker, 
kiler og større og mindre øyer. Innsjøen karakteriseres 
som mesotrof-eutrof, og det er en god del vannvegetasJon 
i enkelte områder. Omkring sjøen er det noe dyrket 
mark, men en kan ikke si at den ligger i et jordbruks
område. 
Den dominerende sKogtype omKring sjøen er karrig lav
furuskog, men det finnes også noe løv- og blandingsskog 
der grunn- og dreneringsforholdene er noe gunstigere. 
I naturregionmessig sammenheng ligger VansJø i det som 
E. Dahl betegner som "Østfo1dtypen11

, men det synes også 
å finnes liKhetstrekk med "Oslofjordens kysts.koger". 

Vannsjø er en god del berørt av menneskelig aktivitet. 
Det er relativt mye oåttra!.ikk i området,Rygge flyplass 
ligger like ved, enkelte viker er atskillig eutrofiert/ 
forurenset og det finnes relativt mange hytter ved strand
kanten omKring sjøen. 

Fauna 

Det er registrert tilsammen 21 fiskearter i vansJø (tal-
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let er noe usiKkert),og flere av disse er mindre yanlige 
i nasJona~ sammenheng. 
Når det gje~der fuglelivet 1 har sjøen betydning for en 
rekke vannfuglarter både som hekke- og trekKområde. 
Av KaraKteristiske arter kan nevnes: 
ToppdyKker (Podiceps cristatus), knoppsvane (Cygnus 
olor), gravand (Tadorna tadorna), stokkand (Anas platy
rhynchos), krikKand (Anas crecca), kVinand (Bucephala 
clangula~, fisKørn {Pandion haliaetus), vannriKse 
(Rallus aquaticus) 1 sivhøne (Gallinula chloropus), 
sothøne (Fulica a~ra), svartbak (Larus marinus), mak
rellterne (Sterna hirundo), rørsanger (Acrocephalus 
scirpaceus) og sivspurv (Emberiza schoeniclus). I til
legg til disse forekommer rørdrum (Botaurus stellaris). 

Dyregeografisk ligger området i "Oslofjordregionen11 • 

Verneinteresser 

I zoologisk sammen heng har ·v.ansjø verdi som viktig 
produksjons område for flere fiskearter, som hekke-
og trekkområde for mange vannfuglarter, bl. a. 
fåtallige arter i nasjonal sammenheng, som nærings
område for fiskørn, og som funksjonsområde for enkelte 
sjeldne fugler. Området har også en viss betydning som 
ekskursjons- og undervisningslokalitet for Universitetet 
i Oslo. 

Referanser 

Hardeng, G. 1973: Inventeringer av verneverdige områder 
i Østfold, terrestrisk zooøkologi. 

Arbeidsrapport til Miljøverndep. 

Hoell, T. 1974: Fortegnelse over ornitologiske observa
sjoner i Vansjø i Østfold pr. 1/1-74. 

Vernetiltak 

De viktigste ornitologiske lokalitetene i Vannsjø bør 
sikres som reservater. Dessuten kan det være aktuelt å 
verne deler av området som landskapsvernområde og evnt. 
også innføre fuglelivsfredning i visse deler. 
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~1 ÅVEI~ I KUREFJORDEH 1913 IV VAN1,TSJØ N"L 98.76-99.77 

Se og s.11 

8 Belj_gElenhet, areal 
Området ligger på sydsiden av Kurefjorden og utgjør ca 500 da. 
Materiale 
Fagkonsulent Elmar Marker foretok befaring av området 23. og 24. 

juni 1973. 
Berg~runn 

Earine avsetninger, mudderbunn. 

Ve~e tas j on og flora 
Ute i gruntvannsområdet er det rikelig av ålegras (Zostera 
marina). På mudderbankene finnes salturt (Salicornia europaea) 
i dominans,samt litt saltbendel (Spergula salina). 

Det finnes meget godt utviklede Puccinellion-samfunn i 
o~ådet. Disse domineres av fjæresaltgras (Pucinellia maritima). 
Det inngår ellers noe strandstjerne (Aster tripolium), strand

kjempe (Plantago maritima), strandkryp (Glaux rnaritima) og 
fjæresauløk (Triglochin maritimum). 

På tørrere mark er det Arrnerion-samfunn som dominerer, særlig 
utforminger med saltsiv (Juncus gerardi) og rødsvingel (Festuca 
rubra) son dominanter. 

I forsenkninger med sterkere brakkvannspåvirkning finnes godt 
utviklede s~funn med fjæresivaks (Scirpus uniglumis) og myr
sauløk (Triglochin palustre). 

Innen Phragmition er det også godt utviklede samfunnstyper. 

De~ gjelder havsivaks (Scirpus mariti~us)-samfunn og rene be
stand av havstarr (Carex ualeacea). 

Verneverdi og avgrensning 
Eer finnes noen av de største strandengene som er igjen i 
ØstfoldJog de enkelte samfunnstypene er me get godt utviklet. 
Området har derfor stor verdi se~ typeområde. Det ri~nes to 
strandengkomplekser ute på Aven,og begge bør trekkes inn 
i verneomr~de t. Strandengene bør heller ikke betraktes isolert, 
men sees i en større .sam.menheng,da det er aktuelt med vern -

ior hele Kurefjorden, bl.a. gå grunn av det rike fugle
livet. Den indre del av fjorden er oppdyrket og det er bare 

rester igjen av strandengene, men noe har fortsatt verneverdi. 
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Lokalitet nr. :aS 
Lokalitet: 

Se og s.ll-12 
Konunune: 

Beliggenhet (UTM): 

HØyde over havet: 

Areal: 

Beskrivelse 

Skinnerflo 

Onsøy/Rolvsøy/Råde 

Kart 1913I~ PL 07-76 

ca 5 m 

1,6 k.m
2 
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Innsjøen ligger i et kulturlandskap, og dyrket mark går 

ned til store deler av lokaliteten. 

Skinnerflo er meget grunn (ca 2 m) og har en rik littoral-

vegetasjon flere steder. Vannet har en rik flora og inne-

holder mange av karpefiskene som ellers har en liten 

utbredelse her i landet. 

Vannet er sterkt belastet av organisk stoff og nærings

salter fra jordbruk, boligkloakk og industri. 

Litteratur/utredninger 

Anesen R.T. 1969: 

Hardeng, G. 1975: 

En undersøkelse av Glåma i 

Øs tfold. Kjemiske og bakterig:

logiske forhold. Rapport fra 

NIVA, 0-217. 

Naturvernregistreringer i Øst

fold fylke. 

Norsk IBP-PF, Project Aqua 1972: 

Besky ttelse av vannforekomster 

i Norge med naturvitenskapelig 

interesse~ 

Rørslett, B. og Skulberg, O. 1968~ 

Vern av naturlig næringsrike 

innsjøer i Norge . En foreløpig 

oversikt over noen eutrofe inn

sjøer i SØr-Norge, og deres 

botaniske forhold. NIVA rapport. 



Verneverdi i landssammenheng 

Innsjøen har en rik vegetasjon og er næringsrik (eutrof), 

men eutrofieringen er påskyndet av tilførsler av nærin gs-

stoffer fra omkringliggende jordbruksområder og ved 

forurensninger fra bebyggelse. Tilførsel kommer også 

via Glomma. 

Innsjøen har en rik fiskefauna, bl. a. med mange karpe

fisker som ellers i landet har en liten utbredelse. Det 

foreligger imidlertid få opplvsninger om de kjemiske og 

biologiske forhold. 

Det er av interesse å sikre områder hvor mange karpe-

l \2 

fisker forekommer, områder som har tilknytning til Glommas 

nedre deler. 

Takrør,vårt lengste gress,kan bli flere meter hØyt og 
er en viktig art i mange våtmarksmiljøer. 
Tegning: Pål Sundhell. 



L Lokal i tet nr. a9 
Lokalitet: 

Se og s.12 

Kormnune: 

Beliggenhet (UT~): 

Høyde over havet: 

Areal: 

Beskrivelse 

Kjennetjern 

Onsøy 

Kart 1913II~ PL 058-682 

18 m 

ca 80 da. 

Lokaliteten ligger under den marine grense og er en av 

de få innsjøer i· Onsøy kormnune og i det ytre strøk av 

Østfold. 

Kjennetjern er grunn, n<f'ringsrik (eutrof) og med rik 

vegetasjon i strandsonen. 

Den har et rikt fugleliv og er i fylkesregistreringene 

for Østfold ført opp med "hØy verneverdi". 

Litteratur 
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Hardeng, G. 1975: Naturvernregistreringer i Østfold f ylke. 

Verneverdi i landssammenheng 

Utenfor Raet er det svært få innsjøer, og i de ytre strØk 

av Oslofjorden er det sv~xt få ferskvannslokaliteter. De 

fleste områdene her er ster~t utnyttet, og man kan ikke 

vente å finne et område som i størrelse vil kunne tjene 

som typeområde for alle fagfelt. Kjennetjern vil sammen 

med Arekilen - Akerøya spenne over de typer fersk.vanns

lokaliteter som forekommer i de ytre strøk av Oslofjorden. 



3 0 GONVADKILEN (NYGÅRDSMOA) 

Se og s.12 

B Beliggenhe t, areal 

1141 

1913 III FREDRIKST-~.PL 095.595-
097.608 

Området ligger på vestsiden av Kråkerøy og utgjør totalt ca 
1 lan2 • 

Materiale 
A.Danielsen 1970: Pollen-analytical late quaternary studies 

in the Ra district of Østfold, Southeast Norway. 
Årbok Univ. Bergen l1at."Naturv.Serie 1969 No 14. 

F~gkonsulent Elmar Marker foretok befaring av omradet 3.7.1973: 
Rapport til Miljøverndepartementet. Bot.nr. 26.4 

Berggrunn 

Berggrunnen består av granitt. 

Vege tasjon og flora 
Ute i kilen er det godt utviklede sal turt-(Salicornia europaea)
samfunn på mudderbunn. På dypere vann er det rikelig av ålegras 
(Zostera marina) og havgras (Ruppia spp.) 

Strandengenes største areal utgjøres av salt9iv-(Juncus gerardi)-

enger som for det meste er hardt beitet. Det finnes også 
mindre partier med Puccinellion dominert av fjæresaltgras (Puc
cinellia maritima). 

Lenger ut i sundet mot Tjeldholmen er det store bestand av 
havsivaks (Scirpus maritimus) og pollsivaks (S.tabernaemontani), 

samt mindre bestand av havstarr (Carex paleacea) . I sumpområdet 
som strekker seg fra Femdalssundet og nordvestover er det store 

takrør-(Phragmites co~~unis)-bestand. 

Oppe på kollene rundt strandengområdet er det skrinn furuskog 
iblandet litt eik. 

Ute i sundet har holmene er karakteristisk klippevegetasjon. 
Verneverdi, avgrensning 
Området har vekslende vegetasjon og flora og kan egne seg som 
typeområde for denne del av Østfoldkysten, samtidig som det er 

et meget rikt fugleliv her. 

Området er relativt lite påvirket, bortsett fra strande~gene 

som er hardt beitet. 
En viss beiting bør opprettholdes. 
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Hele skjærgårdsomradet utenfor bør trek}:es inn i vernesammenheng, 

slik at variasjonen blir størst mulig. 

Av spesiell interesse kan nevnes Tjeldholmen hvor det er fore

tatt pollenanalytiske undersøkelser,og som derved har 

verdi som referanseområde. 

Beliggenhet: 
Se og s.12 

Det aktuelle interesseområdet består 
foruten Gonvadkilen av Tjeldhol men, Rand
holmen og en del skogområder omkring 
gårdene Nygård og Gonvad. 

Område beskrivelse 

Selve gruntvannsområde i Gonvadkilen består av store 
arealer med sandfmudderfjære, tildels med betydelig 
bunnvegetasjon. Omkring dette finnes saltvannspåvirkede 
strandenger som benyttes som beitemark~ 

Det finnes større partier med sivaksvegetasjon mellom 
kilen og Femdalssund og innenfor Tjeldholmen. En liten 
torvmyr finnes også. 
Ved siden av våtmarksbiotoper finnes en del 
dyrka mark og beiteområder, samt en del impediment domi
nert av einer. 
Skogen består for det meste av barblandingsskog og 
skrinn furuskog, men også noe granskog og løvskog. 

Den vesentligste påvirkning i området 
bruk. 

er fra j ord-

I naturreginnsammenbeng ligger området i det E. 
Dahl betegner som "Ytre Oslofjords kystskoger". 

Fauna 

Når det g jelder pattedyrfaunaen,finnes stort sett de 
"vanlige" artene, og det e r 
for regionen. 

derfor representativ t 

For fuglelivet f å r vi en beriking på grunn av vå tmarks
områ dene, og under trekk tidene får vi da inn 
arter som ellers ikke finnes i området. Ca 140 



fuglearter er registrert. Av disse kan nevnes: 
Gravand (Tadorna tadorna), stokkand (Anas platyrhynchos), 

ærfugl (Somateria molissima), siland (Mergus merganser), 
tjeld (Haematopus ostralegus), vipe (Vanellus vanellus), 
rødstilk (Tringa totanus), de fem vanlige måkeartene 
(Larus spp.)og makrellterne (Sterna hirundo) som karak
teristiske hekkefugler i våtmarkssammenheng. 
Under trekket har en rekke andre arter, i første 
rekke ·andefugler og vadere, mer eller mindre fast 
tilhold i området. 

Verneinteresser 

I zoologisk sammenheng har området verdi både som type
område for de indre deler av skjærgården, og som viktig 
raste- og næringsområde under høst og vår for en lang 
rekke trekkfugler. 

Referanser 

Hanssen, O. J. 1974: Ornitologi ske undersøkelser av 
Nygårdsmoa, Kråkerø~ 

Hardeng, G. 1973 : Jnventeringer av verneverdige om
råder i Østfold, terrestrisk zooøkologi. 

Arbeidsrapport til Miljøverndept. 

Vernetiltak. 

Selve våtmarksområdene bør sikres som naturreservat, men 
resten av området er det trolig mest hensiktsmessig 

å verne som landskapsvernområde. 
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Grunnlagsrapporter fra Østfold i "Landsplanen" 

Med unntak av Borgstrøm m.fl. (1974), er øvrige rapporter ikke publisert. 
Rapportene er deponert ved l. seksjon (Områdevern og forvaltning) , Landøkologisk 
avdeling. Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim. 

Hvilke objekter de enkelte rapporter omtaler, fremgAr av kapitlene: "Objekter spesielt 
behandlet i foreliggende rapport " ( s 2 o) J" Andre vurderte objekter " (s 13) og 
"Ytterligere vurderte objekter" (s. 1 9}. 

Geologi 
Lauritzen, Ø 1975: Registrering av verneverdige lokaliteter og områder i Oslofeltets fossil

førende lagrekke. 35 s. Geologisk museum i Oslo. Rapport Landsplanen geologi 
nr.61 

Sørensen,R. 1974:Registrering av kjente skjellforekomster i Marker,Aremark og Rakke
stad i Østfold. 16 s. +kart (1:50.000). Inst for geologi,NLH,Ås. Rapport Lands
planen geologi nr.72. (s. 35: Lokalitet nr. 9a + 9b fra Østfold). 

Sørensen,R. 1974:Rapport og verneforslag for Rokke-raet ved Halden. 5 s. +kart 
(1:50.000) + tverrprofiler av Rokke-raet Inst for geologi, NLH,Ås. 
Rapp.Landsplanen geologi nr.60. 

Limnologi/ferskvannsøkologi 
BorgstrØm m.fl. (1974) omfatter også land-zoologi i Boksjø-omrA.det og Enningdalen 
(Berbydalen) i Halden /Aremark. 
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• BorgstrØm, R., Eie, J.A., Hardeng, G. • Nordbakke, R., Raastad,~~. 

og Solem, J.O . 1974: Inventeringer av verneverdige områder i 

Østfold . Rapp. nr. 17 fra Laboratoriet for ferskvannsØkologi 

og innlandsfiske, Zoologisk Museum, Oslo. 71 s. 

(Rapp. ferskvann, MiljØverndepartementet 2/74.) 

• Eie, J .A. ' 197 3 : Inventering av HellsjØvatn, KallaksjØen og 

GjØlsjØen, tre næringsrike innsjØer i Akershus og Østfold. 

Rapp. ferskvann 2/73, 23 s 

•Østl i , T. 1975: Inventering av en del ferskvannslokaliteter ~ 

o~ådet nord for Slettefjell i Østfold. Rapp. ferskvann l/7S . 25 s . 

Botanikk 

•Elven, R. 1973: (Diverse verneforslag S-Norge: Storesand, 

Sjursholmen, Vadholmen på KirkØy. 3 ~ . Bot.rapp. nr. 27. 23. 

•Gjer1aug, H.C. 1973: Lundsneset + Kisselbergmosen. Bot. rapp . 

nr. 28, 28-29. 17 s . 
o Lye, K.A. 1974: Verneverdige områder i ytre Østfold. 13 s , 

18x-lister + vedlegg. Bot.rapp.nr. 25.1-11. 



• Lye, K.A. og Skaarer, N. 1975: Forslag til verneområde på 

RaudØy, OnsØy kommune, Østfold, 5 s • Bot. rapp. nr. 11~. 

• Marker, E. 1973: Verneverdige strandenger ~ Østfold. 78 s . 
Bot. rapp. nr. 26. 
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• Marker, E. 197~: Kallaksjøen/HærsetsjØen. 7 5 • Bot. rapp. nr. 30. 

• Skaarer, N. 1973:KolbjØrnviksjØen med omegn. Bot. rapp. nr. 29, 

~ 5 • 

Zoologi 

• Hardeng, G. 1973: Inventeringer av verneverdige områder . i 

Østfold, terrestrisk zoo-Økologi. 231 s • + vedlegg. 

•Hardeng, G. 197~: Naturverninventeringer i deler av RØmskog, 

Marker og Aurskog-HØland. ~2 5 • + vedlegg. · 

• Hardeng, G. 1975: ~nventeringer på en del myrer i Akershus(SØ) 

Hedmark (SØ) og Østfold (NØ) 9-17/6 1975.58 s .+ vedl. 

• Ree, V. 1973: Artslister med kommentarer : Kallakmosen l Strandmosen, Øgderen 
(=Hemnessjøen), Kallaksjøen, Hærsetersjøen /Skottasjøen (alle i Trøgstad). 
Landsplanen, zoologisk rapport nr. 2,4,6,7. ( 17+7+16+18 s.) 

Se og BorgstrØm m.fl. (1974) i avsnittet limnologi over. 

Spissnutet frosk, ble tidligere ansett som sjelden i Østfold. Nærmere undersøkelser i 
forhold til vanlig frosk , har vist at førstnevnte er langt vanligere enn før antatt. 
Tegning: Hermod Karlsen , Borge (1979). 



" Landsoversikt over registrerte naturområder og forekomster 
hvor det er foreslått eller kan være aktuelt å fremme forslag 
om vern etter naturvernloven ". Miljøverndepartementet !.mars 1978 

Denne oversikten er ordnet fylkesvis og de forskjellige områder og forekomster er 
gruppert i forskjellige kategorier, dels etter natur- og biotoptype, dels etter 
fagfelt og dels oge! etter biologisk funksjon. Samme område kan vmre opplistet 
under flere forskjellige kategorier n!r det er dokumentert verneinteresser innen 
flere fagfelt, eller cAr området dekker flere biotoptyper eller oppfyller for
skjellige biologiske !unka~oner. Dette er avmerket i listene. 

NATURTYPEOMRÅDER 

Dette er Gom oftest større o~råder hvor det er registrert verneinteresser ionen flere 
forskjellige tag!elt. Her bar mao forsøkt å !inne !rem til representative naturtyper 
innen alle de forskjellige naturregioner som landet kan deles inc i. I første rekke 
er det botaniske kriterier som ligger til gruen ved registrering og utvelgelse av 
naturtypeområdecc, men også topografiske, geologiske, klimatiske, zoologiske og ~ 
vaccsøkologiske kriterier er tett med i vurderingen. 

Incen!or mange av naturtypeområdene kan det finnes mindre delområder med mer spesielle 
forekomster ev interesse ionen ett eller flere fag!elte~. Dette er en!ø~t under 
"mer'koade~". 

GEOlOGISKE OMRÅDER 

Alle ~egist~erte inte~esseom~åder innen geologi e~ foreløpig samlet i en gruppering. 
Områdene variere~ derfor svært mye fra små forekomster til store områder hvor det er 
større landskepsformasjoner som er av intere~se å verne . 

BOTAUIS.K.E ONSÅDER 

Innen dette fagfeltet er områdene gruppert i seks forskjellige typer: 

Edelløvskog, barskog, bjerkeDkog, strsndområder, myrer og endre områder. Dette er en 
inndeling som men delvis her begynt å gjennomføre i det praktiske vernearbeidet, j!r. 
fylkesvise verneplaner . I gruppen "endre områder" er bl.a. plassert spesielle fore
komster av uvanlige planter . Forøvrig påpekes at menge større områder med dokumenterte 
botaniske interesser er opplistet under NATURTYPEOMRÅDER. 

ZOOLOGISKE OMRÅDER 

I tråd med praksis i de fylkesvise verneplaner som er under gjennomføring er disse 
omrddene delt i kategoriene våtmarker, sjø!uglområder og andre område~. På samme måte 
som ved de botaniske områdene er flere større områder med dokumenterte zoologiske verne
interesser bare opplistet under NATURTYPEO~mÅDENE. 

L! MNOI.CGISKE OMRAilER 

Disse er foreløpig ikke i nndelt i under gru pper, og det er derfor på samme måt e som for 
geologien stor variasjon - fra små venn t il større vassdra g med totalt nedsla gsfelt -
icoec decca gr uppen. Enkelte !erekvannsøkologieke interesseområder er ogsA listet 
under NATURTYPEOMRÅDER. 
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ANJ>RE OMR!DER 

Her er oppført en del områder der en stor del ev verneinteressene er ev kulturlaod
skepemeosig karakter, eller der mao ikks uten videre har !unnet det naturlig A plassere 
omr~det innen en ev de endre kategoriene. 

For hvert område er følgende data oppgitt: 

Nevn I menge til!elle bar det her vært vscekelig ~ !inne riktig eller dekkende 
neve på området. Ved eventuell usikkerhet om sted bør man esmtidig sjekke 
kartblndnr. og UTM-koordiceter. 

l{ommune(r) 

Kertblad : Tallene refererer her til serien M-711. For endel områder mangler kart
og UTM-angivelee. Dette gjelder !.eks. klassiske, etørre verneområder, eller 
områder hvor områdeavgrensning er meget usikker. 

UTM-koordineter Koordinatene gir områdets geografiske plassering, enten ved å angi 
ett punkt i området (1 små områder eller veldefinerte områder, som !.eks. et 
venn)J eller angi nederste venstre hjørne og øverste høyre hjørne 1 et rektangel 

som omskriver området. 

Henvisning : Refererer til deo som her registrert området, eller publikasjon/rapport 
hvor området er omtalt. Henvisning til.~, Jøeacg, Mer~r og~ viser 
til materiale innsamlet i forbindelse med 11Lac.dsplan !or verneverdige områder/ 
forekomster". 

J.nr.: Henviser til journalnr./ år i Naturvemavdelingens arkiv, Miljøverndepartementet. For l Ar før 
1972, gjelder henvisningen Kommunal -og arbeidsdepartementet (Administrasjon for friluftsliv 
og natuvem). 

Krogh (1969) : Vemeoversikt over aktuelle områder i Norge ,utarbeidet av Statens naturverninspektør. 
Korsmo {1974): Rapport utarbeidet i forbindelse med Landsplan for edllauvsk:ogsreservater, omfatter bl.a. 

Østfold fylke. Korsmo (1976) omfatter mer interne notater mv. 
Moen (1970): Rapport fra bl.a. Østfold fylke, i forbindelse med Landsplan for myrreservater. 
Norderhaug (1972) : Notat om vAnnarksområder i Norge. Norderhaug (1973): Norsk bidrag til nordisk 

vAtmarksrapport i regi av Nordisk Ministerråd . 
Project Aqua (1972): Verneverdige vannforekomster i Norge1 i regi av norsk arbeidsgruppe under 

Project Aqua - komiteen. · 

Prioritering.: De !leete ev omr~dene er prioritert etter en tredelt skala med ***
angivelse eom høyeste prioritet. Enkelto områder er prioritert både i 
botanisk (~), zoologisk (z), geologisk (g) og li rnnologi sk (l) sammenheng. 
Enkelte olllt'dcler u pr.torit'!Tt ~od p som a.JJr;ir h.:,y pr io r i t et , og eo del 

områder mangler prioritering eller bar usikker prioritering pA grunn av 
relativt sparsomme basisopplysninger. 

Herknad Markering med bokstaver b, l, g og z vieer et området også har registrerte 
verneinteresser innen tago~rådene botanikk (b), limnologi (1), geologi (g) og 
zoologi (z). 
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Nr. 1\avn Ko=.une Kartblaå ilni-koordinatcr Henvisning Pl'iori- ~;c :-~-

te ring nader 

NATURTYPEOMlWJER 

Signebqln fjel h t Halden 2012 IV PL 41.30-45 . 35 Harker b XX 

Berbydalen Halden 2012 IV Harker b XX 

Sydenden av Oy~ren Trøgstad 1914 u PH 27 . 11-29 . 16 Harker b XX 

SV for Øgdern Trøgstad 191~ II PM 35.11-36.18 tlarker bxxx 

Jeløya Moss 1813 I Harker b XXX g 

R.!luer Onsøy 1813 I/Il NL 96.67-98.70 Marker b XXX 

El øya Rygge 1813 I NL 93.77 Harker b XXX 

Sch ei Z XXX 

Vest.Ejella Aremark/Rakke-
Stad/Halden 2013 III/IV PL 4 5. 68-4 9. 7 5 Harker b XXX 

Sch ei zxxx 

Midtre og søre Sletter Ride 1813 I NL 955 , 723-95~.739 Marker b XXX 

Aker øya Hvaler 1913 Ill PL 08.~7 Harker b Ult lz 

Skipstadki1en-Vikerkilen Hvaler 1913 Ill PL ll.~6-ll . 47 Marker b Ult % 

Hankø Onsøy 1913 Ill PL 00 .65-01. 6 7 Harker b XXX 

Søndre Søster Onsøy 1913 III PL 01.52 Marker b XXX gz 

Gonvadkilen Kråkerøy 1913 III PL 08.58-09.60 Harker b XXX % 

Boksjø Aremark 2013 Ill PL 53 . 43-58 . 53 j.nr. 747/7t,N 
Eie l l':XX 

Sch ei z xx(x) 

Eningdalselva med Rørsvatn Halden 2012 IV PL ~2.30-t,6.H Eie l XXX 
Schei- :z: xx(x) 

Hzravassdraget med 
Ka1laksjøen, H~setersjøen, Trø~scad 19ll, u PM 3l,.16 Eie l xxxx Skottasjøen og Gef&lisjøen Se hei z xx(x) 

Slettfjellområdet med inn-
sjøene Djupvatn og Rødvatn 

Aremark og llalden 2013 III PL t.7.66 Eie l XXX 

Områdene ved Søndre-Hivatn Rakkestad 2013 
og Øvre Sandvatn 

IV PL 4473 Eie l xx(x) 

Van(lsjø Våler, Råde, 1913 lV PL 05.85 Eie l XXX b Moss og Rygg" Sch ei z xx(x) 
Norderhaug (1972) 

GEOLOGISKE OMRÅDER j .nr. 331/74 'N 

Rokke-Rahaugen Halden 1913 Il PL 337612- Jq~sang lCXX 
PL 370640 

Nes p3 Jeløya Moss 1813 l NL 921937- Jøsang XX 
NL 928953 

Rombeporfyrkong1omerac-øyene Rygge/Råde/Onsøy 1813 l/U NL 927518- Jøsang XXX 
1913 Ill PL 023859 

BOTANISKE OHRADER 
Edel lauvskog 

Evje llerngård, bøkeskog Rygge 181J I NL 95.82-96.83 Krogh (1969) 
Harker 

Dramstad ghd Rygge 1813 ! NL 97.86-98.88 Krogh (1969) X 
Harker 

Grønli, Jel<Øy Moss 1813 I NL 91.88-92.90 Krogh (1969) 

Stensdalen Hvaler 1913 III PL 06 . 53-07 . 54 j .nr. l,367/73 N XX 
Kors1110 (197~) 
Marker 
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Nr. Navn 

SØ for Klabogen 

S for Apalvika pl Ranke 

Alby p1 Jelfya 

Le kum 

Str•nes 

Re=endalen 

Greåker 

Forstad ved Skinnerf1o 

Barskog 

Kærrapanna 

Vester•y 

Ake u y a 

Brat t etjønn skogreservat 
(utvidelse) 

Kisselbergdalens •vre del 

Grenseområdet mellom riks
r•ys 18 og S. R•dsvatn 

Tranemosen 

Langemyr 

Myr vest for Langetjern 

Hyrer ved Briten 

Storme en 

Breimosen 

Svenken 

Kallaksmoaen 

Kisselbergmosen 

Ishavet 

Kj elemosen 

Langmyr 

S trandområder 

Bj•rnevågkilen, 

Kr ogs tadgården ved Tomb, 
str andenge r langs elva 

Kommune Kartblad 

Halden 1913 li 

Fredrikstad 1913 Ill 

Moss 1813 I 

Eidsberg 1914 Il 

1914 Il 

Halden 1913 Il 

Tune 1913 IV 

IlA de 1913 IV 

1913 III 

Hvaler 1913 Ill 

Hvaler 1913 Ill 

Aremark 2013 Ill 

Marker 2013 IV 

Aremark 2013 III 

Halden 2012 IV 

Halden 2013 III 

Aremark, Ha l den 2013 lli 

Aremark 2013 IV 

Harker 2013 IV 

Harker 2013 IV 

Rakkestad 2013 IV 

Tr•gs tad 1914 Il 

Harker 2014 Ill 

Moss 1913 IV 

Eidsberg 2013 IV 

Skjeberg 1913 Il 

KrAker øy 1913 Ill 

Råde 1913 IV 

UTM-koordinater 

PL 41.42-42 .44 

PL 00.65-01.67 

NL 913.883 

PH 272.004 

PH 27.14-29.16 

PL 35.56 

PL 158.713 

PL 108 . 777 

PL 025 628-633 

PL 068 514-522 

PL 07,46-09,48 

PL 5550-5752 

PL 5982 

PL 5968-6170 

PL 52.42-54.43 

PL 45 . 66-47 . 68 

PL 49.62-50.64 

PL t.7 . 77-49.78 

PL 54.95-55.97 

PL 52.88-54.91 

PL 46.87-47.89 

PM 34.16-36.18 

PH 50.13-51.15 

NL 98 .94-99.96 

PL 42.97 

PL 25.61 

PL 09 . 58-11.59 

PL 02 . 77-04 . 79 

Henvisning 

Korsmo (1974) 
Marker 

Kora1110 (1974) 
Marker 

Koramo (1974) 
Marker 

Korsmo (1974) 
Harker 

Konmo (1974) 
Harker 

Marker 

Marker 

Marker 

Korsmo (1976) 

Korsmo (1976) 

Korsmo (1976) 

Marker 

Harker 

Marker 

Moen (1970) 
Marker 

Moen (1970) 
Marker 

Moen (1970) 
Marker 

Moen (1970) 
Marker 

Moen (1970) 
Marker 

Moen (1970) 
Marker 

Hoen (1970) 
Marker 

Moen (1970) 
Harker 

Moen (1970) 
Marker 

Moen (1970) 

Marker 

Marker 

Harker 
Krogh (1969) 
Moen (1970) 

Marker 
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Priori- Merk
tering nader 

p 

X 

XX 

XX 

XXX 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

XX 

Bar
J.ind 

Også 
Akers 
hilS 
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Nr. Navn Kommune l<artblad UTM-koordinater Henvisning Priori- Herk-
ter ing nade:: 

Toseki1en - Hdnnebotn, Borge, Skjeberg 1913 III PL 17.61-20. 67 Harker XX z 
strandenger m.m. 

Aven ved Kurefjorden Råde 1913 IV NL !18.76-9!1.77 Harker lCC.ll: z 

Øra Fredrikstad 1913 III Harker liJCX z 

Holmen Skjeberg 1!113 II PL 245 . 646-249.638 Harker XXX 

Storesand-Sjursholmen- Hvaler 1913 Ill PL 15.44 Harker XX 
Vadholmen 

Sundet øst for Skjzløy Onsøy 1913 IV NL 993.723-996.729 Harker XX 

Skriverøya Halden 1913 Il PL 384.495-388.490 Harker XX 

Skj ebergkilen Skjeberg 1913 Il PL 245.646-249.638 Harker XX z 

Sundet øst for Engelsvikøya Onsøy 1913 IV NL 9!1.70 Harker X 

Andre områder 

Myt110setjern Mark ar 2013 IV PL 508.777 Harker XXX 

Da1butj ern Halden 2013 Ill PL 449.445 Marker lOOC 

Tålengakilen ved Vannsjø Våler 1913 IV PL 046.879 Harker XX 

Skinnerf1o-Augeberghølen Råde/Onsøy/ 1913 IV PL 0675-o880 Harker XX zl 
Fredrikstad 

Arva 11 buk ta Rygge 1813 I NL 96.87 Marker X 

Rørvatn-Ko1bjørnviksjøen Rakkestad 2013 IV PL 45.77-49.82 Harker XXX 

j .nr. 2681/74N 

ZOOLOGISKE OMR!DER 

Våtmarker 

Kurefjurden Rygge/Råde 1913 IV NL 98. 76-PL 01.81 Se hei XXX b 
Norderhaug (1973) 

Øraomr!det Fredri'lts tad 1913 III PL 12.58-15.64 Se hei XXX b 
Norderhaug (1973) 

NygårdsiDOen, Kråkerøy Kråkerøy 1913 Ill PL 09.60-10.61 Schei lC( b 
Norderhaug (1972) 

Sk5rakilen Fredrikstad, 1913 Ill PL 08.67-10.70 Krogh (1969) 
Onsøy Sch ei x(x) 

Seutelva (øverste del) Onsøy, Råde 1913 IV PL 07. 75-ll. 78 Schei 
og Rolvsøy Krogh (1969) bl 

j.nr. 581/69 

Tose (strandområde) Borge 1913 Il PL 19.59-21.62 Krogh (1969) b 

AugeberghØlen Råde 1913 IV PL 06.78-08.80 Krogh (1969) bl 

Tranemosen Halden 2012 IV PL 52.42-54 ,1,3 Sch ei x(x) b 

Skipstadkilen og Vikerkilen på Hvaler 1913 Ill 
Asmaløy 

PL 10.45-12.48 Se hei x(x) b 

Gjølsjøen Marker 2013 IV PL 52.91-53.96 Se hei xx (x) 
Krogh (1969) 

Lysakermoa Eidsberg 1914 li PL 26.98-28.00 Schei x(x) 

Skjebergki1en Skjeberg 1913 li PL 24.63-25.65 Schei X b 

Botne tjern Rygge 1813 I m. 955.803 Schei x(x) l 

Langecyr Hald en 2013 III PL 45.66-47.68 Se hei X b 
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Nr. Navn Ko~~~n~une Kartblad Unt-koordinater Henvisning Priori- Herk-
ter ing nader 

Sjøful!lomrlder 

Søster!llyene Ona øy 1913 Ul PL 00.51-03.55 Schei x(x) b,g 
Krogh (1969) 

Heia Hvaler 1912 PL 07.36-09.3S Schei XX l,b 
Krogh (1969) 

M~tren ved Tisler Hvaler 1912 IV PL 13.39-14.41 Se hei X 

Missingenomrldet Ons;y 1913 Ul NL 9860-0063 Schei X 

Aker øya Hvaler 1913 Ul PL 0746-0948 Schei x(x) 

LU~OLOGISKE m!RADER 
Tistavassdraget, fra lljlllrke- Marker Project Aqua l1972) 
langen til Halden Aremark 

Halden 

Mingevann Tune 1913 I, IV PL 17.81-24.87 Eie XXX 

Glåma, fra Øyeren til Sarpsborg Diverse Project Aqua{1972) 

Lang tjern Aremark 2013 Ill PL 500.631 Eie 1CX 

Kolbj!llrnsviktjern og Aske tjern Aremark/RAkkestad/ 2013 IV PL 46.78 E~e XXX 

Marker 

Vestvatn Tune 1913 IV PL 1779 Eie XXX 

Kjenne tjern Ons;y 1913 Ill PL 058682 Eie XXX 

Dammer pl Aker111ya Hvaler 1913 Ill PL 085464 Eie XXX 

Skinner flo Ons~ty/Rolvs~ty/ 1913 Ill PL 0776 Eie 1CX b 
Råde 

Tvetervann Skjeberg 1913 Il PL 2869 Eie XX 

Store Risen Harker 2014 Ill PM 495185 · Eie 

Damvatn Harker 2014 Ill PH 495155 Eie 

lseaj~t Skjeberg 1913 I PL 277'< Eie 

Lysern Spydeberg 1914 11 PH 2020 Eie 

Ørsj\len Halden 2012 IV, PL '<7'<7 Eie 
2013 V . 

Bær-e tjer-n Hob;l 19H Ill PM 087034 Eie 

B!lllertjern llob!lll 191" Ul PM 084050 Eie 

Storda~~m~en Fredrikstad 1913 Ill,IV PL 113694 Eie 
Tres tikka tjer-n Spydeberg 1914 III PH 160010 Eie 

~!j.,svatn Spydeberg 191'< Ill PX 155200 Eie 

Bj 11ner111dvatn Våler 1913 IV PL 050912 Eie 
Szbyvatn v.Her 1913 IV PL 123900 Eie 
Botner tjern Rygge 1813 I PL 955803 Eie z: 
Visterf1o Fredrikstad/Tune 1913 IV PL 140750 Eie 
Aubersh~t1en Rlde 1913 IV PL 0679 Eie 

bz. 
Seutee1va Råde/Fredrikstad/ 1913 III PL 089680 Eie 

Ons!lly z. 
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Nr. Navn Kommune Kartblad Un1-koordinater Henvisning Priori- Merk-
te'dng nader 

Isbilkktjern ~de/Tune 1913 IV PL 120800 Eie 

Igle tjern Våler 1913 IV FL 158955 Eie 

Hosseros Våler 1913 IV FL 050890 Eie 

Gudeberg Fredrikstad 1913 III PL 116643 Eie 

Fos se rd aDIIIen Borge 1913 III PL 193598 Ei l!! 

Kryss tjern Skjebl!!rg 1913 II PL 303688 Eie 

Nipa-området Skjeberg 1913 I PL 2575 Eie 

ANDRE INTERESSEOHRADER 

Varteig Varteig 1913 l Jnr. 2851/72N 

Refsn~s-Ramberg1Je1øy Moss 18131 NL 91.91-93.93 
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Forklaring av fagkoder i "Landsplanen" geologi 

Det vises til omtaler l skjemaer s.80 (Rokkeraet,Halden), s.95 (rombeporfyr • 
konglomerat·Øyene) og s.104 (Nes-Ramberg på Jeløya). 
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Utdrag fra: O.Jøsang 1980: "Landsoversikt over verneverdige naturtyper og forekomster 
innen geologi og geomorfologi. Il. Spesiell del" , 122. +vedlegg. U drag fra "Geo
logisk fagkodenøkkel " s. 63 - 85 : 

I Forekomster og karakteristiske landskapstyper i fast fjell 
A Spesielle egenskaper ved bergartslokaliteter 
l Forekomster hvor bergartstypen er det karakteristiske 
h "Gravels" 
l' Konglomerat 

F Paleontologiske forekomster 
2 Vertebrate fossiler 
a Urfisk 
d' Silur - perioden 

Forekomster og karakteristiske landskapstyper i Jøsavleiringene n 
A 
3 
a 

Forekomster og land.skapstyper som illustrerer isens tilbaketrekning etter siste istid 
Marine isrand-deltaer og isrand- avsetninger avsatt sammen med et isrand - delta 
Isrand - avsetninger i kombinasjon med de egentlige ra - trinn 

E 
2 
b 
l' 

m 
c 

3 
b 
3' 
a ' 

6 
b 

D 
l 
a 

E 
2 
a 
6' 

Avsetninger og landskaps typer som illustrerer landhevningen 
A vsettringer og forekomster dannet ved havnivåer under den marine grense 
Erosjonsfenomener i eldre marine avsetninger 
Ra viner 

" 
Geologisk tidstabell 
Jordens oldtid: -
Sil ur- perioden 
Over-silur 
Ringerikeserien 
10 (etasje 10) 

Perm- tiden 
Øvre perm 

Jordens mellomalder 
Trias -perioden 
Undre trias 

Jordens nytid 
Kvartær -perioden 
Pleistocen - perioden 
Yngre Dry as tid 

...---

, , 

Tegning: Roy Nordbakke 1982. 
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Tegning: Roy Nordbakke 1991. 
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