
Vernet natur i Østfold Myr angre er en av Østfolds mest sjeldne orkidéer. Foto: Bjørn Frostad

 



Østfold er landets nest minste fylke, men likevel rikt på verdifull natur. 

Det fylket mangler av %ell og vidde, tar det igjen i frodighet og mangfold. 

Samtidig er Østfold tett befolket, i norsk målestokk. Mange mennesker og 

stor aktivitet skaper et press på naturen. Utbygging, veier, kraftproduksjon, 

jord- og skogbruk – og ferdsel – påvirker naturmangfoldet. Forurensning og 

forsøpling må også nevnes. Og hva vil klimaendringene bety for Østfold-

naturen?

Det er i dag stor enighet om at vår negative påvirkning på naturen må 

begrenses. Ett av midlene for å oppnå dette er å verne spesielt verdifulle 

naturområder. Dette kan ikke løse alle problemer, men er likevel en viktig del 

av miljøvernarbeidet.

Dette heftet, og det tilhørende kartet, forteller om vernet natur i Østfold. Det 

kan bare gi noen smakebiter, for det &nnes så mye å fortelle at det kunne ha 

fylt en bok. Det viktigste er uansett at man drar ut selv og opplever natur – 

vernet eller ikke. 

Mange naturvernområder er  otte turmål, og du er hjertelig velkommen! 

Men far forsiktig fram, og sett ikke store spor.

Små og store i Telemarkslunden, Rygge (forside).

Mosene trives i den skyggefulle skogen i Åsermarka, Askim (venstre). 

Svartor er godt tilpasset sumpmark og oversvømmelser. Arekilen, Hvaler. Alle foto: Bjørn Frostad



SKOG
EDELLØVSKOG

Da istiden tok slutt for ca. 10 000 år siden og landet smeltet fram, var 

Østfold uten trær. De første treslagene som &kk fotfeste, var de lite 

kravfulle artene, som bjørk, furu og selje. Deretter kom hasselen med 

sine nøtter. Det ble stadig varmere, og varmekjære treslag som eik, 

ask, lind og lønn etablerte seg. For inntil 4000 år siden dekket disse 

artene store deler av fylket. Østfoldskogene så altså helt annerledes 

ut enn i dag. Så ble klimaet igjen kaldere, og etter hvert gjorde grana 

sitt inntog. Den utkonkurrerte mye av løvskogen. Menneskene som 

levde her, lærte seg å drive jordbruk, og med det fulgte en utstrakt 

skogrydding. Alt dette reduserte edelløvskogene sterk. I moderne tid 

har utbygging bidratt til ytterligere reduksjon av disse skogtypene.

Edelløvskogene er i dag ganske ”eksklusive” i vårt barskogdominerte 

land. De er blant de mest artsrike naturtypene vi har. Svært mange ar-

ter har utviklet et avhengighetsforhold til disse treslagene. En gammel, 

innhul eik kan være vertstre for over 1000 arter!

I Østfold er det meste av de større, gjenværende edelløvskogene vernet. 

Skjønt større - sammenlignet med barskogsreservatene er områdene 

små. Vi &nner de vernede edelløvskogene ved kysten og langs Glomma 

og Øyeren. Det største området er Strønes i Trøgstad (bildet under). Dvergspetten trives i løvskog med mye død ved.

Blåveisen priser våren i Bjørnevågenlia på Kråkerøy. Alle foto: Bjørn Frostad



BARSKOG

Barskogen dominerer i Østfold. Grovt sett kan vi skille mellom furuskog og granskog. 

Grana skygger ut fura på steder med godt jordsmonn og har henvist den til dårligere mark 

der grana selv ikke trives. En viss blanding er likevel vanligst, dessuten er løvtrær et viktig 

innslag også i barskogen.

Det &nnes grantrær på over 500 år, og furuer på over 800, men århundrer med skogsdrift 

har gjort slike trær sjeldne. Gjennomsnittsalderen i våre barskoger er drastisk redusert, og 

det &nnes neppe urørt urskog igjen i Østfold. Men det &nnes  ere områder som har fått stå 

i fred i lengre tid, og som kan karakteriseres som naturskog. Noen av disse er vernet. I de 

senere årene er  ere skogreservater opprettet gjennom frivillige avtaler mellom skogeiere 

og vernemyndighetene. I tillegg er en del eldre reservater utvidet gjennom slike avtaler.

De  este og største barskogsreservatene &nnes i indre deler av fylket. De største domineres 

av furuskog – her kan vi nevne Lundsneset, Brattås og Vest%ella i Halden og Aremark. Men 

variasjonen er stor, og for eksempel Åsermarka (Askim/Trøgstad), Tjøstøl (Aremark) og 

Lerdalen (Hvaler) har mye granskog. Berg og Sletner (Eidsberg) har granskog i leireskråninger, 

såkalte raviner. Her vokser grana raskt og kan bli svært stor. 

Døde trær skaper nytt liv. I skogreservatene drives det ikke hogst, og trær som tørker eller blåser over ende, blir ikke 

%ernet (men stier holdes åpne). Slik har skogene ”stelt seg selv” i millioner av år før mennesket gjorde sin entré. Svært 

mange arter av bl.a. biller og sopp har tilpasset seg dette og er helt avhengige av de døde trærne. I reservatene er det 

meningen at de naturlige prosessene skal få skje mest mulig uforstyrret. Dette vil gi gode vilkår for mange spesialiserte 

og sårbare arter. Skogen er rask til å erstatte døde trær med nye, men alle de døde trærne skaper et annerledes 

skogbilde. Langsomt brytes de ned og forsvinner – og langsomt utvikler det seg en skog mer lik den urskogen som 

steinaldermenneskene sanket og jaktet i, som her i Tjøstøl i Aremark. Foto: Bjørn Frostad VÅTMARK
Våtmark er en betegnelse som brukes om mange forskjellige naturtyper. Myr, 

strandenger, mudderstrender, tjern, dammer og elveos – vann er nøkkelordet!

I naturen er vann ofte et knapphetsgode. I våtmarkene, der planter og dyr sjelden eller 

aldri utsettes for vannmangel, utvikler det seg gjerne artsrike og produktive miljøer. Stor 

planteproduksjon betyr mye mat, mye mat gir mange dyr - som igjen er mat for andre dyr. 

Siden tidenes morgen har mennesker høstet av våtmarkene, som ble sett på som verdi-

fulle. I nyere tid endret dette synet seg, noe begrepet ”vassjuk” vitner om. Våte områder 

ble tørrlagt i stor skala, ikke minst for å ska+e dyrkingsjord. 

I dag vet vi mye om naturverdiene i våtmarkene, og deres ”status” har økt igjen. Mange 

viktige våtmarker i Østfold er i dag vernet.

På Øra i Fredrikstad &nnes noen av landets største takrørskoger. Foto: Jørn Bøhmer Olsen



HAVSTRENDER

Langgrunne mudderområder som avdekkes av tidevannet, er 

uunnværlige for en rekke fuglearter. Nede i mudderet lever mengder av 

muslinger, mark og andre dyr. Dette er mat for fugl, både under trekket 

og i hekketiden.  Her i fylket er Øra og Kure%orden to svært viktige 

områder. Bevaringen av disse var blant naturvernets største kampsaker 

i Østfold på 1970-tallet. I dag er de vernede «Ramsarområder». 

Flere lignende, men mindre områder er også vernet i fylket, blant 

annet Thorsøma (Fredrikstad) og deler av Rambergbukta (Jeløya), 

Kråkstad%orden (Råde) og Skjebergkilen. 

På innsiden av mudderområdene &nne vi ofte  ate strandenger. Disse 

har i århundrer blitt holdt åpne av beite og slått, og fortsatt skjøtsel er 

nødvendig for å hindre at de gror igjen. Her &nnes mange små planter 

som tåler både saltsprut, tråkk og beiting, men de blir utkonkurrert av 

større planter dersom skjøtselen opphører. Lignende enger kan man 

også &nne ved ferskvann, for eksempel langs Glomma på Lysakermoa i 

Eidsberg.

MYR

Myr &nner vi først og fremst i Østfolds indre deler. I myr består jords-

monnet av torvmoser, ikke av sand og stein. Torvmosene kan trekke til 

seg store mengder vann, og fungerer dermed som svamper i terrenget. 

Slik bidrar de til å dempe  omtopper i bekker og elver. En rekke plante- 

arter, deriblant  ere orkidéer, er tilpasset myras fuktige og åpne miljø. 

Visse fuglearter er også avhengige av store, åpne myrer i hekketiden. 

En av disse er heiloen, som hos oss &nnes på noen av fylkets nordligste 

RamsarområderBlant annet fordi nettverket av våtmarker er så viktig, har over 150 land undertegnet en avtale om vern og forvaltning av våtmark, Ramsarkonvensjonen (Ramsar er 
byen i Iran hvor avtalen ble inngått i 1971). I Norge er spesielt verdifulle våtmarker utpekt som ”Ramsarområder”, i Østfold gjelder det Øra og Kure%orden. 

Øyenstikkeren sørlig metallvannymfe er en lynrask jeger, men helt ufarlig for mennesker.  Foto: Eivind Sørnes 

Grønnstilken raster på grunna under trekket.  Foto: Tommy Andersen

myrer. Og det er på myrer vi &nner orrhaneleikene. Mange myrer 

er drenert for oppdyrking eller skogplanting, men en del er vernet. 

Av de vernede myrene i Østfold er Bredmosen i Marker den største 

med ca. en halv kvadratkilometer. 

INNSJØER

Enkelte grunne innsjøer utgjør noen av de fuglerikeste områdene i 

fylket. Her må nevnes Gjølsjøen i Marker og deler av Hæravassdra-

get i Trøgstad (Kallaksjøen, Dilleviksjøen og Skottasjøen). For å få 

mer og tørrere dyrkingsjord rundt sjøene ble vannstanden i  ere 

av dem i sin tid senket. Sammen med økt tilførsel av næringsstof-

fer har dette medført at sjøene gror igjen, og på lang sikt risikerer 

man at vannspeilet forsvinner helt. Det er derfor nødvendig å 

restaurere enkelte av sjøene ved å grave ut plantemateriale og 

slam. Det er også viktig å redusere tilførselen av næringssto+er fra 

landbruk og kloakk.

DAMMER OG TJERN

Også de minste våtmarkene har stor verdi! For vannlevende 

planter og dyr er de som oaser i landskapet. Mange dyrearter har 

problemer med å leve i vann hvor det er &sk, fordi &sken spiser 

dem opp. Fiskeløse dammer og tjern er redningen for disse. 

Salamandre, øyenstikkere, vannkalver og vannløpere er bare 

noen av de mange beboerne. Av vernede tjern i Østfold kan vi 

nevne Vikertjernet og Åsebutjernet på Hvaler, der blant annet den 

sjeldne øyenstikkeren sørlig metallvannymfe lever.

I Bangtjernet på Jeløya lever både stor og liten salamander. Buormen, som er en 

god svømmer, kommer hit for å jakte på dem. Foto: Bjørn Frostad



På holmer og skjær langs hele Norges kyst har sjøfuglene funnet sine skanser. I den nord- 

lige våren og sommerens få, hektiske måneder myldrer det av fugler på utvalgte steder. 

Her legger de sine dyrebare egg i reir på bakken, og både egg og unger er sårbare for 

rovdyr som mink, svartbak og gråmåke. Derfor foretrekker de  este sjøfugler å hekke tett 

sammen i kolonier. Slik får de gratis vakthold og beskyttelse av hverandre, og avkommet 

har større mulighet for å overleve i den første, kritiske fasen av livet.

Hvis slike skanser blir inntatt av mennesker, kan det gå riktig galt med egg og unger. De 

blir liggende uten tilsyn og vern fra foreldrefuglene mot kulde eller stekende sol, og mot 

 ygende røvere. Noen timers menneskelig tilstedeværelse kan derfor gjøre stor skade.

Gjentatte forstyrrelser kan få hele kolonier til å  ytte over til en annen holme. I det siste 

hundreår har ferdselen økt drastisk i skjærgården, og det er ikke lenger like lett å &nne 

uforstyrrede “reserveholmer”. 

Sjøfuglreservatene er opprettet for å hjelpe fuglene i denne krevende perioden. Her får 

mennesker ikke ferdes i hekketiden. Skilt forteller når forbudet gjelder - vanligvis er det 

i perioden 15. april – 15. juli. Naturoppsynet er ute for å passe på at dette overholdes, og 

ulovlig ilandstigning kan bli en kostbar a+ære for synderen.

Forstyrrelser fra mennesker er likevel ikke den eneste utfordringen fuglene møter. 

Etterkommere etter rømte oppdrettsmink, som ble innført til Norge på 1920-tallet, &nnes 

langs hele kysten. Minken kan gjøre betydelige innhogg i sjøfuglkolonier, og avliving 

av mink er derfor iverksatt. Miljøgifter og oljesøl er andre trusler mot sjøfuglene. Flere 

sjøfuglbestander i Oslo%orden har gått tilbake, det gjelder bl.a. småmåkene (&skemåke 

og hettemåke). Andre klarer seg bra og har økt i antall, for eksempel storskarv og grågås.

SJØFUGL

Makrellterne.  Foto: Rolf Sørensen



Tidligere var norske nasjonalparker ensbetydende med %ell og vidde. Da Ytre Hvaler nasjonalpark ble 

opprettet i 2009, &kk landet sin første marine nasjonalpark. Hele 96 % av dette verneområdet er sjø. Med 

sine 354 kvadratkilometer er det mer enn dobbelt så stort som alle de andre verneområdene i Østfold til 

sammen!

Noe av det mest spesielle som lever nede i dypet, er korallrevene. Det &nnes  ere typer koralldyr her, 

og ett av dem, øyekorallen, danner rev. Her er det minst 15 levende korallrev av varierende størrelse. 

Det største, Tislerrevet, er 1200 m langt, og muligens verdens største innaskjærs kaldtvannsrev. Slike rev 

er blant de mest artsrike undersjøiske biotoper man kan &nne på våre breddegrader. Det skyldes ikke 

minst de utallige gjemmestedene som revene skaper.

Revene er skjøre, og mange er skadet av bunntråling. I nasjonalparken er de nå vernet mot dette.

Området har kanskje fylkets mest dramatiske landskap, med Hvalers høyeste %ellvegg, 200 meter høy. 

Men basehopperne uteblir, for også %ellveggen ligger under vann. Største dyp i nasjonalparken er 462 

meter. Gjennom Hvalerrenna går det sterke strømmer med salt havvann som inneholder næring som 

bl.a. koralldyrene lever av.

Området mellom Heia, Torbjørnskjær og Tisler er det viktigste området for steinkobbe i Oslo%orden. 

Dette er blant annet selenes kasteplass, det er altså her ungene fødes. I det samme området kan man 

deler av året se store fugle okker. Over 10 000 ærfugl kan samles her på sensommeren for å skifte %ær. 

I det urene farvannet &nnes utallige grunner der dykkende fugler kan ska+e seg mat. 

På Heia hekker en koloni av alkefuglen teist. En annen uvanlig hekkefugl er tyvjo, den ser man som 

oftest ved Tisler. Navnet har den fått fordi den jager andre sjøfugler og får dem til å slippe – eller til og 

med gulpe opp! – mat de har fått tak i. 

YTRE HVALER NASJONALPARK

Strandkålen vokser godt på skjellsand i Ytre Hvaler nasjonalpark. Foto: Bjørn Frostad

Også inne på land er naturmangfoldet stort. En rekke plantearter på rødlista er funnet, deriblant strand-

malurt, Hvalers kommuneblomst. Den rike blomster oraen gir livsgrunnlag for utallige nektardrikkende 

insekter som bier og sommerfugler. Og røsslyngheiene er målet for honningbienes lyngtrekk på sensom-

meren.

Strandmaurløven er et lite insekt som lever i nasjonalparken. Den ligger nedgravd i bunnen av en sand-

grop den har laget. Når en maur går ned i gropa, vil den ha problemer med å komme seg opp igjen på 

grunn av den løse sanda. På et øyeblikk er maurløven der og sikrer seg byttet!

Det åpne Hvalerlandskapet krever skjøtsel. Derfor er beitedyr viktige medhjelpere i arbeidet med å ta vare 

på nasjonalparken. Mange områder som allerede har grodd igjen, blir ryddet. Slik bevares både landskap 

og viktige biotoper for planter og dyr. På den annen side inneholder nasjonalparken også verneverdig 

skog der naturen selv skal få råde på samme måte som i skogreservatene.

Nærbilde av øyekorall med fangarmene strukket ut. Foto: Pål Buhl MortensenJettegryter ved Storesand. Foto: Bjørn Frostad

Teist er den eneste alkefuglen som hekker i Østfold. Foto: Tommy Andersen Gul hornvalmue på Søster. Foto: Gunnar Bjar



Stor jordstjerne er en sopp! 

Som ung er den formet som en kule med 

dobbelt vegg. Etter hvert sprekker den ytre 

veggen opp i regelmessige  iker som bøyer seg ut 

og nedover. Soppen er svært sjelden i Norge, 

og i Østfold er den bare funnet i et 

naturreservat i Fredrikstad.

Foto: Bjørn Frostad

SJELDNE ARTER
I Norge er det registrert ca. 40 000 arter av sopp, planter og dyr 

– encellede organismer ikke medregnet. Tallet øker stadig i takt 

med at naturen blir bedre undersøkt. På verdensbasis &nnes 

det millioner, men ingen vet hvor mange, for de  este er trolig 

fortsatt uoppdaget.

Noen arter er svært tilpasningsdyktige og vanlige, for eksempel 

kråke og bjørk. Disse vil neppe noen gang trenge spesielle 

bevaringstiltak for å overleve. I den andre enden av skalaen 

&nner vi arter som på grunn av sine særegne egenskaper er 

sjeldne og sårbare. De kan for eksempel ha helt spesielle krav til 

levestedet, spise bare en helt spesiell type mat, eller forplante 

seg langsomt. Eller alt på en gang.

Tap av leveområder er i dag en svært vanlig grunn til at arter 

blir sjeldne og utrydningstruede. Dette skyldes først og fremst 

menneskelig virksomhet som har forandret hele kloden – hogst, 

oppdyrking, drenering og utbygging er viktige stikkord.

Ingen kan leve uten et egnet leveområde. Det hjelper ikke 

å frede en orkidé mot plukking hvis det bygges en vei over 

voksestedet. Vern av områder er derfor også en måte å bevare 

sjeldne arter. Områdevern alene kan ikke redde alle arter, men er 

en viktig brikke i puslespillet.

I Østfold er noen verneområder opprettet særlig med tanke på 

bevaring av levestedet for visse sjeldne arter. I andre områder 

har sjeldne arter vært en av  ere begrunnelser for vernet. På 

disse sidene ser du noen eksempler på slike arter.
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Billen øye ekkbukk tilhører trebukkfamilien, noe man kan se av de lange antennene. Larvene lever inne i løvtrær, særlig lind,  i 

2-3 år. Livet som voksen bille varer bare fra sensommer eller høst og fram til vinteren, men de rekker å pare seg og starte en ny 

generasjon. Tasken i Råde og øya Rauer i Onsøy er de eneste kjente levestedene i Østfold.  Foto: Jan Ingar Båtvik

I Norge vokser kubjelle bare på noen øyer i Oslo%orden. Så godt som hele Østfoldbestanden &nnes i Eldøya-Sletter landskaps-

vernområde. Den blomstrer allerede fra slutten av april og vokser helst på tørre enger. Skjøtsel for å hindre gjengroing av 

engene er nødvendig for å bevare arten. Foto: Bjørn Frostad

Storsalamanderen er sjeldnere enn småsalamanderen og kan kjennes igjen ved at den er svart og knudrete på oversiden 

(slektningen er brun og glatt). Etter å ha overvintret på frostfrie steder på land kommer salamanderne om våren til dammer og 

tjern for å tre+e det motsatte kjønn. Ett av sjekketriksene er gul negllakk! Bevaring av ynglelokalitetene er helt nødvendig for at 

salamanderne skal overleve. Fiskeutsetting kan ødelegge bestandene og er forbudt!  Foto: Erik Hagen

Den lille orkidéen honningblomst  på Hvaler. Den trives på 

fuktig beitemark og var i gamle dager vanligere enn i dag. Nå er mange tidligere voksesteder ødelagt. De siste leveområdene 

blir skjøttet med  og slått for at honningblomsten ikke skal bli utkonkurrert av større planter. Foto: Bjørn Frostad



Helt siden menneskene begynte med et primitivt jordbruk i steinalderen, har de satt 

sitt preg på landskapet. Til å begynne med i små ”lommer”, men gradvis ble større og 

større områder forandret. Det utviklet seg kulturlandskap. Landskapsbildet ble i stor grad 

bestemt av hvordan jordbruket ble drevet, og driftsformen var – og er – nært knyttet til 

den tilgjengelige teknologien. Også byggeskikken har betydning; vi opplever at når gamle 

bygninger erstattes av nye, da forandres kulturlandskapet.

Noen kulturlandskap er så spesielle at de vernes som landskapsvernområder. Da vernes 

de mot utbygging, nye veier, nye kraftledninger m.m. Samtidig er det viktig at landbruket 

fortsetter slik at det åpne landskapet opprettholdes. I Østfold &nnes det  ere landskaps-

vernområder.

SØNDRE JELØY LANDSKAPSVERNOMRÅDE – MOSS

På 1700- og 1800-tallet kjøpte rike mennesker opp gårder på Jeløya og omgjorde dem til 

staselige gårdsanlegg som minnet om herregårder. Dagens landskap er preget av de store 

hovedbygningene, alléene og steingjerdene. I tillegg til et enestående kulturlandskap 

rommer området et rikt plante- og dyreliv, turveier, badestrender m.m., samt gallerier, 

kunsthåndverk og kaféer.

ELDØYA-SLETTER LANDSKAPSVERNOMRÅDE – RYGGE OG RÅDE

Verneområdet omfatter øyene Kollen, Eldøya og de tre Sletterøyene, og i tillegg halvøya 

Danmark. Sletterøyene er treløse fordi de har blitt brukt som beitemark i århundrer – her har 

tiden ”stått stille”. Eldøya er mer halvåpen, men blir også beitet. Blomster oraen er svært rik, 

her vokser bl.a. den sjeldne kubjella i store mengder. Tre sjøfuglreservater &nnes det også her.

KULTUR-

LAND-

SKAP

ROKKE LANDSKAPSVERNOMRÅDE – HALDEN

Det store raet som ble dannet av isbreen på slutten av siste istid, ligger som en enorm voll gjen-

nom hele ytre Østfold, fra Halden til Moss. Ved Rokke er denne landformasjonen svært tydelig, 

og Rokke kirke, bygd i middelalderen, er lagt godt synlig på toppen av ryggen. Også gravhauger 

og andre fornminner vitner om at dette har vært et viktig område i gammel tid.

BERBY LANDSKAPSVERNOMRÅDE – HALDEN

Berby gård ligger ved Enningdalselva, som renner ut innerst i Idde%orden. Den vakre gården kan 

bringe tankene hen på en kongsgård fra eventyrene der den ligger omkranset av skogkledde 

lier. Elva er full av liv og har bl.a. sin egen laksestamme. En del av skogen er sammen med elva og 

utløpsområdet  innerst i %orden vernet som naturreservat.

VÆRNE KLOSTER LANDSKAPSVERNOMRÅDE – RYGGE

På Værne Kloster var det munkekloster fra ca. 1190 til 1532. Både før og etter denne perioden var 

eiendommen krongods. Senere ble den privatisert, og en del ble skilt ut og ble Carlberg gård. 

Rundt disse gårdene ble det skapt et herregårdslandskap som i dag er ett av fylkets vakreste. 

Majestetiske løvtrær preger dette landskapet. Gunnarsbybekken er gyteplass for sjøørreten og 

går som en livsnerve gjennom området. 

Berby gård ligger i hjertet av Enningdalen i Halden.

Foto: Bjørn Frostad



Lovverk og vernekategorier

Naturmangfoldloven av 2009 er den viktigste loven når det gjelder 

opprettelse av naturvernområder (tidligere gjaldt Naturvernloven av 

1970). Følgende typer verneområder &nnes i Østfold:

Nasjonalparker:  

Store (noen veldig store) områder med hovedsakelig ”urørt” natur. 

Strenge vernebestemmelser. Østfold har én nasjonalpark: 

Ytre Hvaler nasjonalpark.

Landskapsvernområder:  

Gjerne ganske store områder, oftest med mye kulturlandskap.  

Mildere vernebestemmelser.

Naturreservater:  

Både små og store områder, oftest med ”urørt” natur. Kan også inne-

holde naturtyper som krever skjøtsel. Strenge vernebestemmelser.

Naturminner:  

Små områder eller spesielle objekter, for eksempel store trær. 

Kategorien &nnes ikke lenger i lovverket, men fredninger etter 

tidligere lover gjelder fortsatt.

Fuglefredningsområder:  

I Østfold gjelder dette noen hekkeholmer for sjøfugl. 

Ganske strenge vernebestemmelser, ferdselsforbud i hekketiden.

Biotopvernområder:  

Oftest mindre områder som er viktige for en eller  ere bestemte arter. 

Ganske strenge vernebestemmelser. 

  

En annen type biotopvernområder er opprettet i medhold av

Viltloven. De som &nnes i Østfold, har ferdselsforbud i hekketiden, 

men ellers milde vernebestemmelser.

Verneområder i Østfold – noen tall (pr.  201 )         

Antall Areal, km2

Nasjonalparker 1 354,

Landskapsvernområder 6 3

Naturreservater 10 1

Naturminner 1 0,0

Fuglefredningsområder 5 0,4

Biotopvernområder (Naturvernloven) 5 0,22

Biotopvernområder (Viltloven) 12 0,4

SUM 13 5

    

Andel av Østfold som er vernet

Land og ferskvann:  %

Sjø: 42,  %, av dette utgjør Ytre Hvaler nasjonalpark 38,6 %

For øvrig har også kommunene mulighet til å opprette naturvern-

områder. Da er det Plan- og bygningsloven som brukes. Noen få 

slike områder &nnes i Østfold (Halden, Fredrikstad, Rygge).

Vil du vite mer?

Her &nner du mer sto+ om verneområdene:

Naturbasen: http://www.miljødirektoratet.no/naturbase/ 

Norgeskart hvor man kan zoome seg inn til alle verneområder, 

detaljkart, beskrivelse av verneområdene, verneforskrifter, lister 

over områder i hver kommune

Miljøstatus i Norge: http://www.miljostatus.no/ 

Omhandler en rekke miljøtemaer, også verneområder. Sider for 

hvert enkelt fylke.

Lovdata: http://www.lovdata.no/ 

Alle verneforskrifter &nnes under ”Lokale forskrifter”

Ytre Hvaler nasjonalpark: www.ytrehvaler.no 

Hvem er vernemyndighet?

Fylkesmannen i Østfold er forvaltningsmyndighet for de  este 

verneområdene i fylket. Unntatt er nasjonalparken og områder i 

Trøgstad kommune.

Tlf. 69 24 70 00. E-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no. 

Postadresse: Boks 325, 1502 Moss

Besøksadresse: Statens Hus, Vogts gt. 17, Moss

Nasjonalparken: Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Tlf. 69 37 88 87. E-post: fmospostmottak@fylkesmannen.no. 

Postadresse: Boks 325, 1502 Moss

Besøksadresse: Skjærgårdens Hus, Vadbenken 8, Skjærhalden

Naturreservatene Hæra, Kallakmosen og Strønes: 

Trøgstad kommune

Tlf. 69 82 44 00. E-post: postmottak@trogstad.kommune.no 

Postadresse: Boks 34, 1861 Trøgstad

Besøksadresse: Trøgstad rådhus, Kirkevn. 17, Trøgstad

Hvem har ansvar for oppsyn?

Statens Naturoppsyn (SNO) er oppsynsmyndighet. 

Lokalkontor bl.a. i Skjærgårdens Hus, Skjærhalden, Hvaler. 

Se http://www.naturoppsyn.no/ for oversikt.

Tlf. SNO sentralt: 75 58 05 00
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