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Forord 

Stiftelsen Biofokus og WK Naturkart har p~ oppdrag fra Fredrikstad kommune foretatt na
turtypekartlegging i kommunen. Tor Christiansen har vært v~r kontaktperson hos opp
dragsgiver. Arne E. Laugsand og Terje Blindheim har vært prosjektansvarlige hos BioFokus 
og har samarbeidet med Ola Wergeland Krog, WK Naturkart, på dette prosjektet. Lokalkjen
te biologer og naturinteresserte har oppgjennom årene gitt et betydelig bidrag med tips og 
kunnskap om verdifulle naturomr~der i Fredrikstad og dermed bidratt til det sett med natur
typer som nå publiseres på Naturbase. 

Denne rapporten oppsummerer dagens status for naturtypekartleggingen i Fredrikstad 
kommune, beskriver hva som er gjort og kartleggingsstatus for de enkelte hovednaturtyper. 

Oslo, 05. mai 2010 

Arne Laugsand, BioFokus 
Ola Wergeland Krog, WK Naturkart 
Terje Blindheim, BioFokus 



Sammendrag 

BioFokus i samarbeid med WK Naturkart har på oppdrag fra Fredrikstad kommune gjen
nomgått og klargjort eksisterende dokumentasjon på naturtypelokaliteter for publisering på 
DNs Naturbase og foretatt nykartlegglng. 

Av de 387 registrerte lokalitetene er 103 vurdert som svært viktige (A verdi), 182 som vik
tige (B verdi) og 102 som lokalt viktige (C verdi). Svært viktige lokaliteter utgjør nesten 
halvparten av det totale naturtypearealet selv om antallet svært viktige lokaliteter er ca. en 
fjerdedel av verdisatte lokaliteter. Hovednaturtypen "kyst og havstrand" er arealmessig 
vanligst og utgjør 29 prosent av avgrenset areal. Tabell l oppsummerer antall lokaliteter og 
areal for hovednaturtypene. 

Tabe/11: Fordelingen av hovednaturtrper på areal 
Hovednaturtype Antall Areal 
Ferskvannlvåtrnari< 127 3567 
Kultur1andskap 106 3054 
Kyst og havstrand 53 4554 
Skog 80 3130 
Andre 6 189 
Sørvendt berg og rasmark 5 166 
Myr og kilde 5 292 
Marint 5 805 
Totalt 387 15757 
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-Naturtyper 1 Fredrikstad kommune 2009 -

1 Innledning/bakgrunn 

I forordet til første utgave av naturtypeh~ndboka (Direktoratet for Naturforvaltning 1999) 
st~r følgende: "Det er et politisk m§J at alle landets kommuner skal gjennomføre kartlegging 
og verdisetting av viktige omr§der for biologisk mangfold p§ sine arealer (St. meld. nr. 58 
(1996-97)). Den kommunale kartleggingen omfatter naturtyper, vilt, rødlistearter, fersk
vannslokaliteter og marint biologisk mangfold." 

I 1996 ble det foretatt en nøkkelbiotopkartlegging i Fredrikstad kommune (Wergeland Krog 
1997). Metodikken og kriteriene for verdivurdering har senere blitt vesentlig endret. En 
oppdatering av eksisterende lokaliteter er nødvendig for ~ tilfredsstille Direktoratet for Na
turforvaltning sine krav for publisering av naturtyper i Naturbase. P~ 12 ~r vil tilstanden i en 
del kartlagte omr~der potensielt ha endret seg. Kommunen ønsker ogs~ en mer fullstendig 
kartlegging i omr~der med stort arealpress slik at naturtypedata kan benyttes i planarbeid. 

Arbeidet som er gjort i denne forbindelse er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Øst
fold og Fredrikstad kommune. Avtalens økonomiske ramme er på 300.000 kroner eksklusive 
moms, og omfatter gjennomgang og oppdatering av eksisterende lokaliteter, nykartlegging 
langs Glomma og kystlinjen nordover fra Kråkerøy. 

Feltarbeidet ble gjort sommeren 2009 med påfølgende rapportering vinteren 2010. Feltar
beid knyttet til dette prosjektet er blitt utført av Arne E. Laugsand, Ola Wergeland Krog og 
Terje Blindheim. Data er systematisert i databaseverktøyet Natur2000. 

Metoden for kartlegging følger ON håndbok 13, revidert utgave (ON 2007). Det henvises til 
denne og da spesielt kapitlene 1-4 og 6 for en nærmere redegjørelse om kriterier for utvel
gelse av naturtyper og verdisetting av dem. 

Det er produsert sosifiler for naturtypetemaet. Disse er oversendt Fylkemannens miljøvern
avdeling sammen med egenskapsdataene. Fylkesmannen vil på dette grunnlag oppdatere 
Naturbase i samarbeid med DN. 

2 Gjennomføring 

2.1 Prioriterte områder 

På grunn av begrensete midler tilgjengelig måtte det foretas en prioritering m.h.t. hvordan 
og hvor grundig kartleggingsarbeidet skulle utføres. I samråd med Fredrikstad kommune 
ble det valgt å kartlegge i byggesonen på begge sider av Glomma fra kommunegrensen i 
nordøst til utløpet, inklusive Fredrikstad sentrum . Videre ble det kartlagt langs kysten fra 
Glommas utløp og nordover til kommunegrensen l nord. Disse områdene har et stort areal
press kombinert med potensial for verdifulle naturtyper. 

Områder som er vernet som naturreservat ble ikke kartlagt. Tidligere var hele Øra
reservatet avgrenset som en stor naturtype for ~ Indikere at området har mange og verdi
fulle elementer. Avgrensningen er fjernet. Reservatet bør naturtypekartlegges for ~ gi 
grunnlag for overvåking og nødvendige skjøtselstiltak. 

En mer systematisk kartlegging av et mindre område er etter vår mening~ foretrekke frem
for et mer tilfeldig utvalg av lokaliteter over et større område. Innenfor det kartlagte arealet 
kan kartleggingsstatus etter 2009-sesongen anses rimelig god m.h.t. hvor stor andel av re
elle naturtypelokaliteter som er kartlagt og hvor presist disse er avgrenset. 
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-Naturtyper i Fredrikstad kommune 2009 -

2.2 Tidligere undersøkelser og tilrettelegging for Natur2000 

Før feltarbeidet ble eksisterende lokaliteter gjennomgått og oppdatert i Natur2000 og det 
ble laget en prioritering med tanke på hvilke lokaliteter som burde oppsøkes p~ nytt. Man 
rakk kun å besøke et mindre antall av de lokalitetene man ønsket ~ kvalitetssikre. 

Enkelte lokaliteter som tidligere var avgrenset, er fjernet fra kartet og satt til verdikategori 
"uprioritert" i Natur2000-basen. Dette gjelder lokaliteter som er utbygd etter forrige kart
legging, lokaliteter som etter dagens verdikriterier settes til uprioritert og lokaliteter som er 
for dårlig undersøkt til at avgrensning og/eller verdisetting er mulig. I enkelte tilfeller er det 
valgt å beholde/avgrense lokaliteter som ikke er tilfredstillende kartlagt, men hvor det er 
overveiende sannsynlig at nærmere kartlegging vil resultere l en naturtypelokalitet. 

2.3 Rødlistearter 

Spesielle arter som er kartlagt gjennom prosjektet vil bli tilgjengelig l Artskart (Artsdata
banken & GBIF 2010). Legg merke til at rødlisteartene listet opp i tabell 3 inkluderer arts
funn gjort under feltarbeidet i 2009, samt mange artsfunn gjort i andre undersøkelser. I 
dette prosjektet er gjeldende rødliste fulgt (K~Iås et al. 2006). En ny rødliste offentliggjøres 
etter planen i løpet av 2010. 

r:-."" ... '"' og strandsump hevdet med beite i Elingårdskilen lokalitet 133. Den sterkt truede billen Ago
num marginatum (EN) er funnet på samme type lokalitet lenger sør i kommunen Eimy
ra/Roppestadholmen, lokalitet 205. l tillegg til funksjon som raste- og yngleplass for fugl, har strandeng
komp/ekser et spennende element av insektfauna. 
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3 Resultater 

3.1 Oversikt over kartlagte naturtyper 

I dette kapitelet gis en enkel oppsummering av resultatene fra registreringene. Naturtype
nes totalareal finnes i tabell 2. Tabell 4 oppsummerer fordelingen av verdi og areal på de 
ulike hovednaturtyper og naturtyper og figur 2 viser den geografiske fordelingen av lokalite
tene. I tabell 5 gis en oversikt over de registrerte lokalitetene, mens det i kap. 3.2 gis en 
fullstendig områdebeskrivelse fra hver av de 387 lokalitetene. Figur 3 og 4 viser fordelingen 
av biotoparealer i kommunen på henholdsvis verdi og ulike arealklasser. 

Av de 387 registrerte lokalitetene er 103 vurdert som svært viktige (A verdi), 182 som vik
tige (B verdi) og 102 som lokalt viktige (C verdi). Svært viktige lokaliteter utgj ør nesten 
halvparten av det totale naturtypearealet selv om antallet svært viktige lokaliteter er ca. en 
fjerdedel av verdisatte lokaliteter. Hovednaturtypen "kyst og havstrand" er arealmessig 
vanligst og utgjør 29 prosent av avgrenset areal. Dam er den naturtypen som er avgrenset 
flest ganger med 105 lokaliteter. Naturtypen "strandeng og strandsump" er den naturtypen 
som utgjør størst areal med 2946,6 dekar. Se tabell 4 for en fullstendig fordeling av antall 
og arealer for ulike naturtyper. Figur 5 viser antallsfordelingen av hver av de 33 registrerte 
naturtypekategoriene p~ deres verdi. 

Tabell 2. Data om naturtypenes større/se 

Gjennomsnitt alle lokaliteter 40,7 dekar 
Trimmet snitt med 5 % største 
og minste lokaliteter fjernet 
Totalareal 

3.1.1 Artsmangfold 

28,2 dekar 
15756,8 dekar 

Det er registrert totalt 125 rødlistearter i ae til sammen 387 registrerte naturtype
lokalitetene (tabell 3). Disse er fordelt på i alt 350 ulike funn. At 105 dammer er kartlagt 
gjenspeiler seg i antall funn av stor salamander (VU) og liten salamander (NT) med hen
holdsvis 19 og 46 funn. Karplanter, sopp og insekter dominerer ellers lista. Figur 1 viser 
fordelingen av de 125 artene på rødlistekategori. 
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CR 
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• NT 

DD 

-----··- ·- -------
Figur 1. Fot delingen av rødlistede arter på rødllstekategori. 

Tabell 3. Oversikt over registrerte rødlistearter knyttet til naturtypelokalitetene. 

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rød liste Antall 
ka!!aori funn 

Amfibier og rep- Rana arvalis Spissnutet frosk NT 18 
ti ler 

Triturus cristatus Stor salamander vu 19 
Triturus vulgaris Uten salamander NT 46 

Coronella austriaca Slettsnok NT 5 
Karplanter Acorus calamus Kalmusrot NT 2 

Anagallis arvensis Nonsblom NT 1 

Sidens cemua Nikkebrønsle vu 2 
Botrychium Junaria Marinøkkel NT 1 
Carex pseudocyperus Dronningstarr NT 2 
Centaurium littorale Tusengylden EN 7 

Centaurium pulchellum Dverggylden vu 10 
Cotoneaster niger Svartmispel NT 

Cynoglossum officinale Hundetunge NT 4 

Dactylorhiza incarnata Eng marihand NT 1 

Dactylorhiza traunsteineri Smalmarihand vu 2 
Lemna trisulca Korsandemat EN 4 

Ligustrum vulgare Liguster NT 1 

Odontites vemus ssp. litoraUs Strandrødtopp vu 10 
Ononis arvensis Bukkebenurt EN 3 
Silene nutans Nikkes melle NT 2 
Stellaria palustris Myrstjerneblom EN 1 

Taxus baccata Barlind vu 2 
Ulmus glabra Alm NT 

Tillaea aquatica Firling EN 3 
Elatine triandra Trefelt evjeblom NT 

Lythrum portula Vasskryp vu 
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Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rød liste Antall 
kategori funn 

Persicaria minor Småslirekne NT 5 

Salix daphnoides Dugg pil vu 
Trifolium fragiferum Jordbærkløver EN 2 

Geranium lucidum Blankstorkenebb NT 6 

Ophioglossum vulgatum Ormetunge vu 9 

Stuckenia pectinata Busttjønnaks NT 2 

Rubus caesius Blåbringebær NT 

Ononis spinosa Tombeinurt EN 1 

Hydrocharis morsus-ranae Froskebitt EN 3 
Melampyrum cristatum Kam marimjelle CR 

Ophrys insectifera Flueblom NT 

Glaucium flavum Gul homvalmue CR 8 

Radiola linoides Dverg lin EN 8 

Anagallis minima Pusleblom EN 9 

Dactylorhiza incamata ssp. coccinea Engmarihånd kysttype DD 

Zannichellia palustris ssp. polycarpa Stor vasskrans EN 

Pulsatilla pratensis Kubjelle NT 

Eryngium maritimum Strandtom EN 1 

Hornungia petraea Kalkkarse vu 13 

Benda erecta Vass kjeks EN 

Valerianella locusta Vårsalat NT 1 

Gentianella uliginosa Smal søte EN 2 
Myosurus minimus Muserumpe NT 4 

Chimaphila umbellata Bittergrønn EN 

Lathyrus palustris Myrflatbelg EN 

Salsola kali Sodaurt EN 

Saxifraga paniculata Bergjunker NT 

Gentianella amarella Bittersøte NT 

Crassula aquatica Firling EN 

Lav Gyalecta ulmi Al mel av NT 

Cladonia glauca Sandgaffel vu 
Leptogium magnussonii Strandhinnelav NT 3 

Sopp Cortinarius cotoneus Hasselslørsopp vu 1 

Disciotis venosa Skivemorkel vu 2 
Fistulina hepatica Oksetungesopp NT 

Geastrum quadrifidum Styltejords~eme NT 

Grifola frondosa Korallkjuke vu 
Hygrophorus persoonii Eikevokssopp NT 2 

Hygrophorus russula Kremlevokssopp NT 2 
Hygrocybe quieta Rødskivevokssopp NT 

Hygrocybe fomicata Musserongvokssopp NT 

Hygrophorus nemoreus Lundvokssopp NT 

Lactarius azonites Eikerøykriske vu 
Entoloma kristiansenii DD 

Entoloma aethiops vu 
Geastrum fomicatum Stor styltejords~eme CR 3 

Volvariella caesiotincta Olivenblå sliresopp DD 

Entoloma sinuatum Giftig rødskivesopp NT 2 

Balsamia platyspora Nøttetrøffel NT 

Tuber foetidum Stanktrøffel DD 

Hypocreopsis lichenoides Selje pute NT 

Sarcodon scabrosus Besk storpigg vu 3 

Craterellus cinereus Grå trompetkantarell vu 
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Vitenskapelig navn Norsk navn 

Derrnoloma josserandii 

Lactarius pterosporus Rosakjøttriske 

Sarcodon joeides 

Entoloma porphyrophaeum Lillabrun rødskivesopp 

Hymenogaster arenarius 

Hymenogaster griseus 

Mycena hiemalis Blek barkhette 

Phellodon confluens Lodnesølvpigg 

Pulveroboletus gentilis Gullrørsopp 

Ramaria botrytis Rødtuppsopp 

Russula pseudointegra Rød eikekremJe 

Russula violeipes Ferskenkremle 

Russula virescens Rutekremle 

Dendrocopos miner Dvergspett 

Conocephalus dorsalis Sivgresshoppe 

Sympetrum vulgatum Sørlig høstlibelle 

Sympetrum sanguineum Blodrød høstlibelle 

Leucorrhinia pectoralis Stor torvlibelle 

llybius guttiger 

Libellula depressa Bred blålibelle 

Prionychus ater 

Mesosa curculionoides 

Hypoganus inunctus 

Tyri a jacobaeae Karminspinner 

Melitaea cinxia Prikket rutevinge 

Prionychus melanarius 

Mycetochara Jinearis 

Cryptophagus confusus 

Sphingonotus caerulans Blåvingegresshoppe 

Agonum marginatum 

Gyrinus suffriani 

Panagaeus cruxmajor 

Dicerca moesta 

Monochamus galloprovincialis 

Lophelia pertusa Øyekorall 

Erpobdella testacea 

Nyctalus noctula Storflaggermus 

Lynx lynx Gaupe 

Lutra lutra Oter 

Phoca vitulina Steinkobbe 

Lamprothamnium papulosum Vormglattkrans 

Chara aspera Bustkrans 

Campylopus pyriformis T orvsåtemose 

Microbryum davallianum Plggbegermose 

Pseudocalliergon lycopodioides Striglegulmose 

Plagiolhecium latebricola Orejamnemose 
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Tabe/14. Oversikt over fordelinfl.en av de ulike naturt~e,ene e,å hovednaturtl_e,e, natu~e,e, areal Ofl. verdi. 

Hovednaturty~e Naturtv~e A B c Totalt Areal 
Ferskvann/v~tmark Dam 31 48 26 105 1010,5 

Rik kulturlandskapssjø 1 1 2 341,2 
Viktig bekkedrag 1 11 7 19 2210,4 
Naturlig fisketomme 
innsjøer og tjern 1 1 4 ,7 

Kulturlandskap Artsrik veikant 1 1 l 3 58,9 
Hag em ark 1 4 5 120,7 
Naturbeitemark 1 17 9 27 2005,7 
Parklandskap 2 23 2 27 446,1 
Slåttemark l l l 3 58,4 
Små biotoper 8 9 17 204,3 
Store gamle trær 3 6 lO 19 29,0 
Erstatningsbiotoper l 2 3 39,6 
Skrotemark 2 2 91,9 

Kyst og havstrand Rikt strandberg 6 5 2 13 1392,8 
Sand- og grusstrand 7 2 2 11 212,2 
Strandeng og strand-
sump 18 7 2 27 2946,6 
Tangvoll 2 2 1,9 

Skog Gammel barskog 2 4 3 9 658,4 
Gammel fattig edel-
lauvskog 1 l 89,9 
Gammel lauvskog 1 1 l 3 370,9 
Gråor-heggeskog 1 4 1 6 271,6 
Kalkskog 1 1 15,1 
Rik blandingsskog 
lavlandet 2 2 128,0 
Rik edellauvskog 14 9 14 37 1311,2 
Rik sumpskog 3 12 6 21 284,7 

Andre Annen viktig forekomst 3 3 6 189,2 
Sørvendt berg og Sørvendt berg og ras-
rasmark mark 2 2 4 163,1 

Grotte/Gruve 1 1 2,9 
Intakt lavlandsmyr 

Myr og kilde innlandet l 1 l 3 256,7 
Kystmyr 1 1 2 35,1 

Marint Poll er l 1 2 775,9 
Korallforekomster l 1 26,5 
Li tora l basseng 1 1 2 2,7 

Totalt 103 182 102 387 15756,8 
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Verdier fordelt på areal (ha) og antall 
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228,2 

Figur 3. Fordeling av areal på naturtypeverdi og antall lokaliteter. 

Fordeling av biotopene på arealklasser (dekar) 
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Figur 4. Fordeling av lokalitetene på 8 area/klasser. 
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Tabell 5. Lokalitetsoversikt sortert på NR over de 387 lokalitetene i Fredrikstad. NR korresponderer til 
nummererinFJ.en e,å oversiktskartet og e,å nummeret i loka/itetsbeskrivelsene. 
Områdenavn NR Naturtype Utfonning Verdi Areal 

Paradisbukta 2 Sand- og grusstrand Sandstrand med tangvoller A 6,0 

Rauerkalven N 3 Sand- og grusstrand Grus- og steinstrand med spesiell A 7,8 
flora 

Skytebanen 4 Sand- og grusstrand Grus- og steinstrand med spesiell A 44,0 
flora 

Kuane 5 Sand- og grusstrand Grus- og steinstrand med spesiell A 97,8 
flora 

Forskjærdammen 6 Dam Eldre fisketom dam A 25,9 

Rauerkalven - midt 7 Gammel barskog Gammel granskog A 59,3 

RauerNV 8 Gammel lauvskog B 341,5 

Bogen N 9 Rik edellauvskog Alm-lindeskog A 15,2 

Fjellsbergtangen 10 Rik edellauvskog A 174,7 

Fjellsbergtangen NV 11 Rik edellauvskog A 157,1 

Fotballbanen NØ 12 Dam Eldre fisketom dam B 0,3 

Fotballbanen Ø 13 Dam Eldre fisketom dam B 0,6 

Ødegårdskilen V 14 Strandeng og strandsump B 95,0 

RauerØ 16 Dam Eldre fisketom dam c 0,0 

Skytebanen S 18 Dam Eldre fisketom dam c 0,1 

RauerN 20 Erstatningsbiotoper Sand- og grustak A 4,2 

Krabbe rød 21 Dam Gård sd am A 0,0 

Brønnerød 22 Dam Eldre fisketom dam B 0,3 

Eikv Bogen 23 Store gamle trær Hult tre B 0,2 

Flyttblokka 24 Annen viktig forekomst B 0,1 

Paradisbukta S 25 Rikt strandberg B 0,6 

Dam v ruin 26 Dam Eldre fisketom dam B 0,8 

Grisen ø. 27 Naturbeitemark B 5,0 

Kølabukta 28 Sand- og grusstrand Sandstrand med tangvoller A 33,7 

Bogen NØ 29 Dam Eldre fisketom dam A 0;4 

Bogen ø 30 Naturbeitemark B 50,4 

Bogen N (eng) 31 Naturbeitemark (D04) Tørr, meget baserik eng i B 23,4 
lavlandet 

Fjellsbergtangen 32 Dam Eldre fisketom dam A 0,9 

Skimtefjell 33 Dam Eldre fisketom dam B 0,0 

Fjellsbergtangen 34 Dam Eldre fisketom dam B 0,5 

Fjellsbergtangen S 35 Naturbeitemark B 6,1 

Korseberg, midtre 37 Dam A 0,4 

Mossik 38 Dam A 0,2 

Elinborg, vestre dam 39 Dam Eldre fisketom dam A 1,5 

Hankø fjordhotell 40 Dam Gård sd am B 1,5 

Vikerkilen 41 Dam 8 1,8 

Møklegård 42 Dam c 2,2 

Øyenkilen, nord 43 Dam B 0,6 

Voll 44 Dam B 1,4 

Mærrapanna, nordre tjem 45 Dam c 0,1 

Strømtangen 46 Dam c 0,1 

Engelsvikøya, søndre dam 47 Dam B 1,3 

Engelsviken 48 Dam A 0,9 

Nordli 49 Dam B 2,7 

Vallestrand 50 Dam Gårdsdam B 0,2 

Birkeland 51 Dam B 3,0 

Lunder, nord 52 Dam B 0,3 

Hov 53 Dam A 0,0 
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Områdenavn NR Naturtype Utforming Verdi Areal 
Rødsbakken 54 Dam A 3,1 

Ekheim, Kjær dammen 55 Dam A 0,7 

Ekheim, vannbasseng 56 Dam c 0,5 

Bjatdammen 57 Dam B 0,7 

Guclebergtjernet 59 Dam A 37,4 

Nysted, sørvestre dam 60 Dam B 0,8 

Nysted, nordøstre dam 61 Dam B 0,8 

Hystad, vestre 63 Dam c 7,9 

Nes, nordvestre dam 66 Dam c 0,6 

Norsjø, Porsmyr 67 Dam c 0,8 

Veel, midtre (nordre dam) 68 Dam B 0,4 

EJingård, NV vollgrav 69 Dam Eldre fisketom dam A 0,5 

EJingård, karpedammen 70 Dam Gårdsdam B 1,3 

Elingård, mølledammen 71 Dam B 7,3 

Halvors rød 72 Dam B 0,5 

Elinborg, østre dam 74 Dam c 3,8 

Lunder, sør 76 Dam Eldre fisketom dam A 0,5 

Forsettund, sør, nordre dam 78 Dam c 12,1 

EJingårdskogen, nord 79 Dam c 0,9 

Havna, nv for 80 Dam c 2,0 

Havna, nord 81 Dam c 1,3 

Holme, søndre dam 82 Dam Gårdsdam B 0,3 

Ekheim 83 Dam B 1 '1 
Asgård varde 84 Dam c 0,7 

Holme 87 Dam c 0,9 

AJierød 88 Dam c 0,3 

Strålsundtangen 89 Dam Eldre fisketom dam B 1,5 

Bjørnevågen l 91 Dam Eldre fisketom dam c 0,6 

Bommetjemet 92 Naturlig fisketomme Innsjøer B 4,7 
ogtjem 

Kjenne 93 Dam Gårdsdam 8 0,4 

Kolberg, Rosselanddammen 94 Dam B 0,3 

Kolberg, Kirkedammen 95 Dam A 0,6 

Lood, gårdsdammen 96 Dam A 0,5 

Lund,skogsdammen 97 Dam B 1,5 

Stordamsmyra 98 Intakt lavlandsmyr i Innlandet Flatrnyr A 97,6 

Enghaugberget 99 Kalkskog Tørr kalkfuruskog B 15,1 

Apalviken l 100 Rik edellauvskog Or-askekog A 42,2 

Søndre Søster fuglefjellet 101 Sørvendt berg og rasmark Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg A 61,4 

Søndre Missingen 102 Rikt strandberg B 502,5 

Goenvad 109 Strandeng og strandsump A 1021,9 

Fuglevikbukta 110 Strandeng og strandsump Stort strandengkompleks A 264,1 

Thorsøma 111 Strandeng og strandsump Stort strandengkompleks B 306,0 

Fuglevik - eik l 112 Store gamle trær Gammelt tre B 0,3 

Fuglevik - eik Il 113 Store gamle trær Gammelt tre B 0,3 

Refsa!, Kråkeberget, 118 Dam Gårdsdam B 0,3 
renvannsbrønn 
Bjørnevågkilen 121 Strandeng og strandsump A 116,0 

Enhuskilen 123 Rik sumpskog Svartor-strandskog B 10,3 

AJshusbukta 124 Strandeng og strandsump Stort strandengkompleks A 71,5 

Mule - Stangeskjær 125 Rikt strandberg B 119,6 

Gamlebyen vollgraver 126 Dam A 145,9 

Ødegårdskilen 127 Strandeng og strandsump Hevdet med beite A 116,8 

Langvikkilen 128 Strandeng og strandsump A 47,1 
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Områdenavn NR Naturtype Utforming Verdi Areal 
Hunnebunn 129 Poll er A 707,4 

FjeUskilen 132 Strandeng og strandsump Stort strandengkompleks A 63,1 

Elingårdskilen 133 Strandeng og strandsump Stort strandengkompleks A 151 ,5 

Skjæløy, NØ 135 Strandeng og strandsump A 337,1 

Fjell berg 136 Rik edellauvskog c 19,4 

Nygård/Goen 137 Rik edellauvskog c 14,0 

Femdal 138 Rik edellauvskog B 24,4 

Venners berg 139 Rik edellauvskog Lågurt-ilikeskog c 8,3 

Sandane/Enhuslia 140 Rik edellauvskog Lågurt-ilikeskog A 30,1 

Bjørnevågen 11 141 Rik edellauvskog Lågurt-ilikeskog A 61,2 

Bjørnevågen l 142 Rik edellauvskog Lågurt-ilikeskog A 28,1 

Kalk kilen 143 Rik edellauvskog c 39,0 

Lyngholmen 152 Rikt strandberg Rik sjøsprøyt-sprekk A 151,5 

Aatskjæra 153 Rikt strandberg Sør1ig A 217,4 

Seutelva 160 Viktig bakkedrag A 857,5 

Nordre Søster 161 Naturbeitemark B 641 ,2 
Gjetøya 162 Rikt strandberg A 107,0 

Rauerkalweggen 165 Sørvendt berg og rasmark Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg A 31,7 

Hankøsundet l Suberget l 169 Gammel barskog Gammel furuskog B 7,4 

Struten 173 Rikt strandberg Fuglepåvirket strandberg B 111,1 

Fuglevik 176 Annen viktig forekomst c 20,4 

Lunden/Akerberget 177 Rik edellauvskog c 11,9 

Namte 178 Gråor-heggeskog A 131,5 

Bjømdalsdammene 179 Dam c 121,5 

Veum myra 180 Intakt lavtandsmyr i innlandet c 107,1 

ThorsøØ 181 Parklandskap AUrer B 8,1 

Dal NØ 182 Hagemark Eikehage B 42,1 

Dal 183 Hagemark Eikehage A 10,7 

Kile 184 Rik edellauvskog Lågurt-eikeskog c 10,6 

NesJunden 185 Rik edellauvskog Alm-lindeskog A 49,0 

SkremmeUa 186 Rik edellauvskog c 38,3 

Moumbekken 188 Gråor-heggeskog Uskog/ravine B 99,8 

Nesøya 189 Rik sumpskog Rik sumpskog c 53,2 

Borredalsvannet 191 Dam c 252,0 

Horgen 192 Store gamle trær c 14,2 

Visterllo 193 Rik kultur1andskapssjø Næringsrik utforming B 278,9 

Smaugstangen 194 Rik sumpskog B 4,8 

Thorsø N 195 Parklandskap Alleer B 17,4 

Nes V 196 Naturbeltemark (D04) Frisk/tørr, middels baserik B 27,8 
eng 

Nes (vollgrav) 197 Dam B 1,9 

Hunnfeltet V 199 Naturbeitemark c 31,8 

Østre Myra 201 Naturbeitemark (004) Friskltørr, middels baserik c 21,1 
eng 

Roppestadholmen 204 Naturbeitemark c 15,2 

Eimyra l Roppestadholmen 205 Strandeng og strandsump Hevdet med beite A 42,6 

Moltemyra, Refsal 206 Kystmyr Blanding mellom nedbørsmyr og c 29,0 
jordvannsmyr 

Kjøl berg 207 Naturbeitemark c 15,1 

Kjølberg Ø. 208 Hagemark Eike hage B 39,9 

Mollestad N 209 Hage mark Bjørkehage 8 20,0 

Mollestad SØ 210 Naturbeitemark c 13,5 

Kjenne 211 Naturbeitemark B 45,8 

Letretangen l 214 Slåttemark Friskllørr, middels baserik eng A 13,0 

Strålsund 215 Småblotoper Akerholmer c 28,2 



Områdenavn NR Naturtype Utforming Verdi Areal 
Røds Bruk 216 Skrctemark Ballastplass A 25,0 

Rød 217 Annen viktig forekomst B 3,0 

Ramseklov 218 Rik edellauvskog A 49,6 

Mærrapanna NV 219 Artsrik veikant c 4,8 

Stangerholmen l 220 Strandeng og strandsump B 22,4 

RisholmenV 223 Rikt strandberg c 15,4 

Kongsten fort 225 Erstatningsbiotoper Bygningsstrukturer med spesiell B 14,0 
flora eller fauna 

Skjæløykollen 226 Sand- og grusstrand Grus- og steinstrand med spesiell A 7,0 
flora 

Sorgenfrigropa 228 Dam A 128,4 

Kråkerøy kilte 230 Rik edellauvskog Alm-lindeskog A 21,7 

Enhus N 231 Rik edellauvskog Alm-lindeskog A 26,2 

Fuglevikdammen 232 Dam Gårdsdam A 1,0 

Kvemhusmyra 233 Kystmyr B 6,1 

Allerød vest 234 Gammel barskog Gammel furuskog c 100,6 

Klevadalen vest 235 Gammel barskog Gammel furuskog c 109,0 

Holmebakken N 237 Rik edellauvskog c 7,6 

Vispen 238 Rik sumpskog Rik sumpskog A 6,2 

Gjyra, (Gyren) 239 Korallforekomster Steinkoraller (Lophelia pertusa) A 26,5 

Den største eika 240 Store gamle trær Hult tre A 0,5 

Den nest største eika 241 Store gamle trær Hult tre A 0,5 

Dam4 242 Dam Eldre fisketom dam A 1,9 

Dam3 243 Dam Eldre fisketomme dammer A 0,8 

Askedalen 244 Gammel barskog Gammel furuskog c 267,1 

Bloksberg 246 Rik edellauvskog Alm-lindeskog A 39,9 

Søndre Søster 251 Naturbeitemark A 623,5 

Skog holmen 258 Annen viktig forekomst c 66,5 

Humlekjær-Ramsø 270 Strandeng og strandsump A 4,1 

Tamburen 271 Strandeng og strandsump A 1,3 

Begby 273 Naturbeitemart (D04) Frisk fattig eng B 63,7 

Roppestadmyra 274 Dam A 1,0 

Roppestaddammen 275 Dam 8 1,2 

Hauga ned ammen 276 Dam Eldre fisketom dam 8 0,5 

Vaskebrottet 277 Dam Eldre fisketom dam A 0,3 

Refsa l 278 Store gamle trær Hult tre 8 3,4 

Røde Roppestad 279 Naturbeitemark 8 48,8 

Store Brakka 280 Naturbeitemark c 24,3 

Sveholmen 289 Naturbeitemark (D04) Frisk/tørr, middels baserik 8 28,5 
eng 

Elingårdskogen 292 Dam Eldre fisketom dam c 1,2 

Grundvik.Storesandvik 296 Artsrik veikant A 38,0 

Smaugstangen N 297 Rik edellauvskog Lågurt-bøkeskog B 7,5 

Mærrapanna N 298 Artsrik veikant B 16,0 

Strålsundtangen 299 Strandeng og strandsump Hevdet med beite A 33,2 

Strål sund 300 Rik edellauvskog Låg urt-eikeskog B 7,8 

Dueveien 304 Rik edellauvskog c 3,7 

Ekheimparken 305 Park landskap Parker B 32,6 

Torp Bruk 306 Skrctemart l ndustritomt A 67,0 

Krigskirtegården, Kongsten 307 Partlandskap Kirkegårder B 18,1 

Gansrød l 308 Rik edellauvskog Låg urt-eikeskog A 144,5 

Svarteklova 309 Rik edellauvskog Lågurt-eikeskog A 6,3 

K.G.Meldalsvei 360 Småbiotoper Kantsamfunn c 4,8 

Thorbjørnrød 361 Intakt lavlandsmyr i innlandet B 52,0 

ØVold 362 Naturbeitemart B 85,4 



Områdenavn NR Naturtype Utforming Verdi Areal 
Haugstenåsen sør 365 Rik sumpskog Rik sumpskog 8 34,2 

F_~ellberg N 366 Rik sumpskog Svartor·strandskog 8 8,5 

NesS 367 Småbiotoper Akerholmer B 30,8 

Gran holmen 373 Rik sumpskog Rik sumpskog B 5,1 

Oldenborgbakken 374 Viktig bakkedrag c 105,5 

Hunnebekken 375 Viktig bakkedrag c 59,0 

Kallerødbekken 376 Viktig bakkedrag B 83,5 

Husebybekken 377 Viktig bakkedrag 8 98,8 

Slevikbekken 378 Viktig bakkedrag 8 12,8 

FjeUebakken 379 Viktig bakkedrag B 135,1 

8jerringløkka 380 Rik edellauvskog Lågurt-eikeskog c 39,1 

Øyen kilen/Foten 381 Annen viktig forekomst c 0,5 

Kjølbargevja • Torpebekken 386 Viktig bakkedrag B 263,4 

Moum 388 Dam 8 11,9 

Borgedammen 389 Dam B 16,2 

Pemesstua 390 Dam A 6,6 

Kjølbarg 392 Parldandskap Parker B 24,6 

Strålsundbekken 393 Viktig bakkedrag c 7,0 

Sand 394 Strandeng og strandsump Kortvokst. åpen, artsrik saltsiveng B 18,9 
på skjellsand 

Dø las letta 395 Rik sumpskog Rik sumpskog c 45,5 

Fredrikstadholmen 396 Rikt strandberg Sørlig c 3,3 

Underås 401 Naturbeitemark (004) Fuktig fattig eng c 51,7 

Gansrød 11 406 Rik edellauvskog B 119,4 

Hystad,lille 417 Erstatningsbiotoper Sand- og grustak B 21,3 

L.averødbekken 418 Viktig bakkedrag c 16,3 

Søndre Grimstad bekk 419 Strandeng og strandsump Hevdet med belte c 47,7 

Gretnesbakken 422 Viktig bakkedrag B 239,9 

Veumbakken 423 Viktig bakkedrag c 70,6 

Enhusbakken 424 Viktig bakkedrag c 15,7 

Holmebekken Kråkerøy 425 Viktig bakkedrag c 13,8 

Ringstadbekken 426 Viktig bakkedrag B 122,3 

Rødsbekken 427 Viktig bakkedrag B 18,2 

Holmebekken Rolvsøy 428 Viktig bakkedrag B 21,5 

Råbekken/Stordlket 429 Viktig bakkedrag B 57,3 

Askedalstangen 430 Rikt strandberg Sørlig A 21,3 

Herretangen 432 Sand- og grusstrand Grus- og stelnstrand med spesiell A 5,2 
flora 

Kvemebauen 433 Strandeng og strandsump A 3,1 

Munkeodden 434 Strandeng og strandsump A 70,7 

Trangsmyr 435 Gammel barskog Gammel furuskog A 21.4 

Arumbakken 436 Viktig bakkedrag B 12,3 

Karibukta, Hankø 437 Strandeng og strandsump Stort strandengkornpleks A 6,2 

Smertudammen 503 Dam Eldre fisketom dam A 23,7 

Kjennetjem 504 Rik kulturlandskapssjø Næringsrik utforming A 62,3 

Elingård, SV vollgrav 505 Dam Eldre fisketom dam A 0,6 

Elingård, Ø vollgraver 507 Dam Gårdsdam B 1,6 

Kongsten 508 Dam Eldre fisketom dam B 2,5 

Forsetlund, sør, vestre dam 509 Dam c 6,0 

Skams klove, Kjøkøya 510 Grotte/Gruve B 2,9 

Forsetlund, sør, østre dam 511 Dam c 4,4 

Onsøyknipen 512 Sørvendt berg og rasmark Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg B 35,9 

Brattliparken 523 Dam Eldre fisketom dam A 1,6 

Stord ammen 524 Dam Eldre fisketom dam c 55,9 

\l~ 



Område navn NR Naturtype Utfonning Verdi Areal 
Bingedammen 525 Dam Eldre fisketom dam c 26,6 

Hystad 526 Dam A 1,8 

Hystad, vestre 527 Dam Eldre fisketom dam A 7,8 

Refsa!, Kråkeberget, 528 Dam Gårdsdam A 0,1 
bryggerhusdammen 
Roppestad, V 529 Dam A 0,4 

Hamna 530 Dam Gårdsdam B 0,1 

Nes, midtre dam 531 Dam B 1,0 

Nes, østre dam 532 Dam Eldre fisketom dam B 1,8 

Bergsjord-dammen 533 Dam c 3,6 

Borgardammen 534 Dam B 3,6 

Sandesund 535 Dam Gårdsdam B 27,9 

Smauslangen l 700 Rik sumpskog Svartor-strandskog A 2,8 

Smaustangen Il 701 Strandeng og strandsump B 4,6 

Smaustangen Ill 702 Rik sumpskog V.ersump i lavlandet A 23,3 

Smaustangen IV 703 Dam B 0,7 

Smaustangen V 704 Strandeng og strandsump A 0,5 

L.etretangen il 705 Gammel lauvskog Gammelt ospeholt A 17,4 

Hankøsundet l Sudberget il 706 Gammel barskog Gammel furuskog B 30,8 

Hankøsundet l Sudberget Ill 707 Gammel barskog Gammel furuskog B 11,9 

Trosvika N l 708 Gammel barskog Gammel furuskog B 51,0 

Trosvika NIl 709 Rik sumpskog Rik sumpskog B 2,9 

Trosvika N Ill 710 Naturbeitemark (004) Frisk/tørr, middels baserik B 4,8 
eng 

l)uvtangen S l 711 Naturbeitemark (D04) Frisk/tørr, middels baserik B 1,2 
eng 

Tjuvtangen S Il 712 Tangvoll B o.a 
Hatten 713 Naturbeitemark (004) Frisk/tørr, middels baserik B 6,7 

eng 
Kjel holmen 715 Rikt strandberg Rik sjøsprøyt-sprekk A 42,0 

Trosvika 719 Sand- og grusstrand Grus- og steinstrand med SPesiell B 3,2 
flora 

Nabbetorpveien 800 Parklandskap Al lær B 25,3 

Mineberget 801 Pari<landskap Alleer B 5,8 

Gamlebyen parklandskap 802 Parklandskap Parker A 85,2 

Gudeberg 803 Småblotoper Akerholmer B 32,2 

Gressvik l 804 Parklandskap Parker B 2,3 

Gressvik Il 805 Store gamle trær Gammelt tre c 0,1 

Gressvik Ill 806 Rik edellauvskog Låg urt-eikeskog B 9,0 

Glemmen kirke 807 Parklandskap Kirkegårder B 24,8 

Fredrikstad domkirke 808 Parklandskap Parker B 34,1 

Cl elg non 809 Store gamle trær Gammelt tre B 0,3 

Fredrikstad stasjon ø 810 Store gamle trær Gammelt tre c 0,4 

Fredrikstad stasjon 811 Parklandskap Alleer B 2,0 

Alesø 812 Rik edellauvskog B 14,9 

Gressvik kirkegård 813 Parklandskap Kirkegårder B 21,6 

Gressvik IV 814 Store gamle trær Gammelt tre c 0,2 

Gressvik V 815 Store gamle trær Gammelt tre c 0,1 

Ulleby 816 Parklandskap Al lær B 0,9 

Katrineborg l 817 Parklandskap Parker B 16,2 

Katrineborg il 818 Dam Gårdsdam B 0,1 

Katrineborg ill 819 Sørvendt berg og rasmark Bergknaus og -flate B 34,1 

Katrineborg IV 820 Dam Gårdsdam B 0,3 

Katrineborg V 821 Slåtte mark Frisk fattigeng B 13,7 

FuglevikV 822 Rik sumpskog Rik sumpskog c 2,5 

Fuglevik - eik Ill 823 Store gamle trær Gammelt tre c 0,2 
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Om ride navn NR Naturtype Utfonning Verdi Areal 
Domberg ø 824 Rik edellauvskog Or-askekog B 32,7 

Domberg N 825 Naturbeitemark (004) Frisk fattigeng c 54,3 

DombergV 826 Gråor-heggeskog Flommarksskog B 7,3 

Domberg 827 Store gamle trær Hult tre B 0,5 

Kroken 828 Små biotoper Akerholmer c 3,2 

Bllet l 829 Parklandskap AIJ~er B 0,2 

Bllet 11 830 Parklandskap Alleer B 0,4 

Arum vestre 831 Store gamle trær Gammelt tre c 0,2 

Aruml 832 Parklandskap Alleer c 0,3 

Arum 11 833 Småbiotoper Skogholt med engpartier c 5,6 

Gretnes l 834 Parklandskap Parker B 13,8 

Gretnes 11 835 Rik blandingsskog i lavlandet Boreonemoral blandingsskog B 11,8 

Gretnes Ill 836 Småbiotoper Skogholt med engpartier c 7,7 

Vesten l 837 Parklandskap Parker c 1,6 

Vesten 11 838 Gråor-heggeskog Liskog/ravine B 13,1 

Vesten Ill 839 Parklandskap Alleer B 2,6 

Vesten IV 840 Dam Gårdsdam B 0,2 

Vesten V 841 Rik edellauvskog Lågurt-eikeskog B 24,8 

Vesten VI 842 Gråor-heggeskog Liskog/ravine B 14,8 

Vesten VIl 843 Slåttemark Frisk fattigeng c 31,6 

Vesten VIll 844 Gråor-heggeskog Liskog/ravine c 5,2 

Torp V 845 Naturbeitemark (004) Frisk fattig eng B 37,2 

Balterød N l 846 Store gamle trær Hult tre B 0,9 

Balterød NIl 847 Små biotoper Akerholmer B o.a 
Balterllld N Ill 848 Små biotoper Akerhotmer B 0,3 

Balterllld N IV 849 Småbiotoper Akerholmer B 14,4 

Påleberget Ø 850 Hagemark Eikehage B 8,0 

Fjellstad - Slettevold 851 Småblotoper Kantsamfunn c 9,2 

Haug sten 852 Parklandskap Parker B 68,4 

Haugsten - dam 853 Dam Gårdsdam B 0,4 

Asenstua 854 Gammel lauvskog Gammelt ospeholt c 12,0 

Løkkeberg l 855 Park landskap Alleer A 7,6 

Løkkeberg Il 856 Parklandskap Parker B 1,9 

Sellebakk 857 Småbiotoper Kantsamfunn c 7,8 

Sand em 858 Parklandskap AU~er B 16,6 

Begby Il 859 Småbiotoper Akemolmer c 4,5 

Borge kirke 860 Parklandskap Parker B 10,5 

Walle bruk 861 Småblotoper Skogholt med engpartier B 21,5 

Hauge bruk l 862 Naturbeitemark (004) Frisk fattigeng B 61,4 

Hauge bruk Il 863 Rik sumpskog B 46,0 

Hauge bruk Ill 864 Dam Gård sd am B 0,4 

Rolvsøy Ø 865 Naturbeitemark (004) Frisk fattigeng c 14,3 

Lisleby 11 866 Små biotoper Skogholt med engpartier B 27,0 

Lisleby Ill 867 Gammal fattig edellauvskog Bøkeskog A 89,9 

Mørkedalen 868 Rik blandingsskog i lavlandet Boreonemoral blandingsskog B 116,3 

Gamle kirkevei 869 Store gamle trær Gammelt tre c 0,6 

Brattliparken ø 870 Parklandskap AJiær B 1,1 

Risholmen l 871 Strandeng og strandsump Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng A 7,6 
på skjellsand 

Risholmen Il 872 Sand- og grusstrand Sandstrand med tangvoller 8 5,1 

Stangerholmen 11 873 Strandeng og strandsump c 3,2 

Stangerholmen Ill 874 Sand- og grusstrand Sandstrand med tangvoller c 1,4 

Møskevika 875 Rik edellauvskog Låg urt-eikeskog c 2,7 

Nordre Missingen 876 Rikt strandberg Sørlig A 87,5 

\l(., 



Område navn NR Naturtype Utfonning Verdi Areal 
Apalviken 11 an Strandeng og strandsump Stort strandengkompleks B 35,1 

Karibukta 11, Hankø 878 Rik sumpskog Svartor-strandskog B 6,8 

Gåseskjæra - tangvoll 879 Tangvoll Flerårig gras/urtetangvoll B 1,2 

Garnholmene 11 880 Rikt strandberg Rik sjøsprøyt-sprekk B 13,7 

Garnholmene Ill 881 Naturbeitemark (D04) Frisk/tørr, middels baserik B 3,6 
eng 

Sauholmen 882 Dam B 4 ,8 

Kjelholmen l 883 Lltoralbasseng c 0,1 

Flatskjæra 11 884 Litoralbasseng 8 2,6 

Rød Ø 885 Rik edellauvskog Alm-lindeskog c 4,5 

Krossnes S 888 Rik sumpskog Svartor-strandskog B 2,7 

Askelund 887 Små biotoper Akerholmer 8 3,7 

AskelundØ 888 Rik edellauvskog Alm-lindeskog 8 8,5 

Ødegården S l 889 Rik edellauvskog Alm-lindeskog c 4,3 

Ødegården S 11 890 Store gamle trær Gammelt tre c 0,4 

Sten svik 891 Sand- og grusstrand Sandstrand med tangvoller c 1,1 

Øyenk.ilen 892 Småbiotoper c 2,5 

Foten 893 Rik sumpskog Rik sumpskog c 3,5 

HLbuktaØ 894 Rik sumpskog Rik sumpskog B 4,5 

Dammen 895 Pol ler 8 68,6 

Torgauten l 896 Rik sumpskog Rik sumpskog c 2,2 

Torgauten 11 897 Rik sumpskog Rik sumpskog c 5,0 

Bjerringløkka NV 896 Rik edellauvskog Lågurt-eikeskog c 13,3 

HumlekjærØ 899 Store gamle trær Hult tre A 5 ,7 

Husløs 900 Rik sumpskog Rik sumpskog B 11,5 

Kuskjær 901 Rik sumpskog Svartor-strandskog B 3,4 

Langøyamoa 902 Strandeng og strandsump Stort strandengkompleks 8 55,4 

Torsnesveien N 903 Annen viktig forekomst B 98,8 
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3.2 Lokalitetsbeskrivelser 

2, Paradisbukta - KYST OG HAVSTRAND, sand- og grusstrand (Sandstrand med tangvoller) - Verdi A 

Følgende tekst er hentet fra rapporten "Ra uer i Onsøy - verneverdier og forvaltning. •: Sandstrand som avsluttes med bergknauser i sør og 1 
nord. Innenfor står det furuskog på sand. Floraen er undersøkt av Lundberg & Rydgren (1994) og Stabbet orp & Båtvik (1997) lnsektfaunaen 
er trolig ikke undersøkt. Lundberg & Rydgren {1994) vurderer strandas verdi 8 være 4 (regionalt viktig) på en skala fra 1-6 i 
havstrandsammenheng. Av særlig interessante plantearter nevnes marehalm Ammophila arenaria og strandkveke Elytrigia juncea som er 
svært sjeldne i Østfold. Ellers kan nevnes østersjøreddik Ca kile marltlma ssp. baltica. (løfall 2003). 

Lokaliteten ble befart den 12.06.2003. Ingen slitasje av betydning. Rosekrattet er i spredning og vil på sikt bli en t russel for artsmangfoldet 
på stranda. Det er særlig bakstranda med naken sand som er av betydning for sjeldne insekt sarter (Bengt Ehnstriim pers.medd.) og det er 
her rosekrattet nå sprer seg (OWK feltnotat 12.06.2003). 

Verdisetting: Marehalm og strandkveke vokser her fortsatt. Vurderes som nasjonalt viktig A da sandstrender med lite ferdsel er svært sjeldne 
i Sømorge og har bla stor betydning for en rekke lnsektarter som er avhengig av naken sand. 

Hensyn og skjøtsel: Rose krattet ble fjernet av Forsvaret den 31.8. 2005. Arbeidet ble utført av personell fra Forsvarsbygg samt fra Wergeland 
Krog Naturkart. Det bør s111rges for at tiltaket f111lges opp med jevne mellomrom. Det er ønskelig at forsvaret fortsatt opprettholder 
ilandstigningsforbudet. 

3, Rauerkalven N- KYST OG HAVSTRAND, Sand- og grusstrand (Grus- og steinstrand med s pesiell flora)- Verdi A 

Følgende tekst er hentet fra rapporten "Rauer i Onsøy- verneverdier og forvaltning: "Nordligste del av Rauerkalven består av en sandstrand 
hvor de interessante artene strandkveke Elytrigia juncea, østersjøreddik Cakile maritima ssp. baltlca og !avarten sandgaffel Cladonia glauca 
(rødlistet som s8rbar) ble registrert inn mot kanten av skogen, samt sopparten sandkjuke Colt rlcla perennis fu nnet. Sandst randa nord på 
Rauerkalven er ikke vurdert i havstrandsammenheng. Denne sandstranda var heller Ikke s§ berørt av fysiske inngrep som Paradisbukta. 
Insektfaunaen har trolig aldri blitt undersøkt. (Løfall 2003). 

Omridet ble befart den 25.06 og 13.07.2003 av OWK OQ. omridet ble utvidet noe i SØ for~ ~ med et parti med sandstrand som er adskilt fra 
hovedstranda med et strandberg. Det var ca. 10 bSter p~ stranda den 13.07 og mye ferdsel (OWK feltbefa ring 25.06.2003). 

Verdisetting: Vurderes som nasjonalt viktig A da sandstrender med Ilte ferdsel er svært sjeldne i Sørnorge, samt påviste rødllstearter. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten m8 gis strenge restriksjoner med hensyn til tilrettelegg ing for økt ferdsel slik som flytebrygger, bøyer, 
toaletter el. 

4, Skytebanen- KYST OG HAVSTRAND, Sand- og grusstrand (Grus- og steinstrand med spesiell flora) - Verdi A 

Lokaliteten utgjør strendene på begge sider av det smale eidet mellom mellom Ra uer og Rauerkalven. I nordøst grenser lokalit eten til de 
bratte sørvendte bergveggene på Rauerkalven og s111rvest til furuskog. Strandtypen er grus- og steinstrand, og substratet best8r av grus, 
stein og sand. Vegetasjonsdekket er sparsomt i strandsonen pS grunn av sterk vind- og bølgeslagseksponering. Vegetasjonstypene er alle 
mer eller mindre influert av råtnende tang- og tarerester. Strandklll Crambe maritima er dominerende art på st randa. Av spesielt interessante 
arter kan nevnes østersurt Mertensla marltlma, strandkveke Elytrigia juncea, strandfiatbelg Lathyrus japonicus (Lund berg&. Rydgren 1994). 
Senere er bl.a. gul hornvalmue Glaucium flavum og taggsalat Lactuca serriola blitt pilvist. Den siste har nok kommet inn i senere tid. (L.øfall 
2003). 

Lokaliteten ble befart den12- og den 25.06.2003. Gul hornvalmue ble p8vist begge gangene og siste gang i blomst. Skytebanen skal i følge 
oppsynsmannen Thorvaldsen legges ned og erstattes med en ny bane nord for Bogen (OWK feltnotat 12 & 25.06.2003). 

Ved en botanisk ekskursjon den 30.06.1975 ble det observert et bestand av gul hornvalmue litt nord for midten av den østre sandstranda og 
en stor bestand av østersurt i midtpartiet av den vestre sandstranda (Nils Skaarer pers. medd. 14.05.2003). 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig A på grunnlag av naturtypens sjeldenhet og forekomst av r111dslisteart. 

Hensyn og skjøtsel: Midt over eidet er det laget en enkel vei mellom standplass og skyteskivene. Det er en del lc;jørespor også i stranda. 
Dersom skytebanen fortsatt skal brukes bør kjøringen bei'renses mest mulig og det bør da kjøres på kun korteste tra~ og h111yest liggende 
parti mellom standplass og skyteskivene. Unødig ferdsel pa strendene bør unngås. 

5, Kua ne- KYST OG HAVSTRAND, Sand- og grusstrand (Grus- og steinstrand med spesiell flora) - Verdi A 

Lundberg & Rydgren (1994) har vurdert to områder på vestsiden av Rauer som lokalt viktige i havstrandsammenheng. Disse er Ikke 
avgrenset p8 kart, men angitt med 100m-koordinat uten å si noe om hvor store lokalitetene er. Det vit es ikke hvor grundig undersøkt 
rullestein-strendene på vestsiden er vurdert. Rullesteinstrender finnes fra Grisebukta (Grisen på ØK) i sør til Skytebanen i nord. 
Rullesteinstrendene er imidlertid gjennombrutt av to litt større klippe{raukeomrllder som glir rett i sjøen i t illegg til ett par mindre. Det største 
finnes nord for Kuane med bl.a. det vestligste punktet p§ Rauer. Dette området er omkring 500 langt parti. Ett omrllde rett vest for 
Fjellsbergtangen (pil østsiden) finnes det et ca. 100 m langt berg/raukeparti. 

Vegetasjonen er generelt lite utviklet, trolig fordi det grove substratet gjør at vann og næringsstoffer dreneres fort nedover i substratet og blir 
uti !gjengelig for plantene. Mangfoldet av vegetasjonstyper er l ite. 
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Av interessante partier og artsforekomster kan nevnes gul hornvalmue Glauclum flavum ved Kua ne med ganske rike forekomster, og 
sparsomt l Kølabukta (nord p§ Rauer). Ved Grisebukta og Kua ne er østersurt Mertensia maritima registrert. 

Stabbetorp og Bltvlk (1997) p§peker at flere steder finnes det fine tørrberg- og tørrengområder bak rullesteinstrendene. 

(Løfall 2003). 

Lokaliteten ble befart den 12.06.2003 sammen med Geir Hardeng (naturvernkonsulent hos FiØ). Pl grunnlag av en bef aring av hele vestsiden 
av øya foretatt fra blt ble det fineste partiet med rullesteinstrand og rauker avgrenset til å strekke seg fra Grisen og ca. 1,2 km nordover (se 
kart). Det ble gjort punktbefaringer og det ble gjort en telling av rødlistearten gul homvalmue som har en god bestand innenfor lobllteten; 
102 individer totalt. Det ble ikke telt fertile lnd. da arten ikke var i blomst. Det ble dessuten observert fire ind. av østersurt som Ikke er van lig 
og har gltt kraftig tilbake. I omrldet der hornvalmuen vokser, i bukta innenfor Kuene, er det tatt ut masse av stranda. Dette enkeltinngrepet 
danner l dag et slir i strandterassen og videre masseuttak bør unngås. {OWK, GHA feltbefaring 12.06.2003). 

Verdisetting : Da naturtypen er relativt sjelden og lokaliteten har en god bestand av rødlistearten gul homvalmue vurderes lokaliteten ti l 
nasjonal verdi A. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten må gis strenge restriksjoner med hensyn til masseuttak, kjøring og andre tunge terrenginngrep. Moderat 
ferdsel til fots er Ingen trussel mot lokaliteten. 

6, Forskjærdammen • FERSKVAHN/V.l.TMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Stor dam i kulturlandskap og skogsterreng. Dammen er omkring 180 m lang og er sAiedes mer et tjern, men lokalt 
omtales den som en dam. 

Naturgrunnlag: Dammen er for det meste omgitt av skog men på østslden avorenses den av en vei. 

Artsmangfold: Totalt 4 art( er) påvist: Padde, Spissnutet frosk (NT), Sivhøne (NT), Nordfiaggermus. Slvhøne hekket i dammen pl 1980-tallet 
(MPE). 

Verdisetting: Det er plvist to rødlistearter i dammen. Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Boighaug 
1995) og Bolghaug og Dolmen (1996) ga dammen verneverdi 3 (skala 1-4) l rapporten og dammen er omtalt i "Ferskvannslokallteter og 
verneverdi* (Dolmen 1995). Dammen omtales ogsl i Naturvernregistreringer i Østfold {FiØ 1976). Sivhøne observert hekkende her. 
Dammen vurderes som særiig viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Basert p§ ortofoto fra 2007 er dammen kraftig gjenorodd. Det bør sørges for at dammen ikke gror helt igjen. 

7, Rauerkalven - midt- SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi A 

Midtre deler av øy11 domineres av en nordvendt blandingsskog som har rikere utforming i drSgene og mer furudominert pl konvekse 
formasjoner. Her finnes det mye død granved som følge av billeangrep pl 1970-tallet. Dette tømmeret ble ikke tatt ut. Enkelte Pllrtler finnes 
gamle linder, rognetrær og seijer. De rødilstede billeartene Mesosa curculionoides (sårbar) ble funnet l rogn og Hypoganus inunctus (sårbar) 
ble funnet i en gammel lindeiAg (J. Ingar I. Bltvik pers. medd.). I bergvegger (grunne kløfter) nær toppen kan !avartene nevnes grynfilttav 
Pannaria conoplea og skrubbenever Lobaria scroblculata, begge meget sjeldne pS kysten av Østfold. I henhold til naturtypekartlegging er 
skogen pl Rauerkalven urskog/gammelskog (Løfall 2003). 

Lokaliteten ble besøkt for fotografering den 25.06.2003. Blandingsskog med edelløvskog i klovene, f ine bestand med lind, både store trær og 
død ved. (OWK feltnotat 25.06.2003). 

Verdisetting: Vurderes til nasjonalt verneverdig p§ orunnlag av sjeldenhet og forekomst av rødlistede arter. 

Hensyn og skjøtsel: Omr§det bør ikke utsettes for Inngrep av noe slag, selv nedkutting av tørrbusker til bllbrenning er uheldig. Oet kan evt . 
aksepteres ferdsel l området, men ingen permanente løyper e.l. 

8, Ra uer NV - SKOG, Gamme/lauvskog - Verdi B 

Edelløvskog pl g11mmel rullesteinstrand med usammenhengende feltsjlkt. Enkelte partier er skogen tett og skyggefull. I om~det er det 
registrert 2-3 meget store asketrær, en stor askellg, en stor alm, samt noen mindre trær med grov barkstruktur som tyder pl at de er 
ganske gamle. Ellers finnes en del rogn, hassel. Det mest interessante som er notert l feitsjlktet er skogblngel. På asketrærne er flere 
uvanlige !avarter registrert som lungenever Lobaria pulmonaria, fløyelsolye Collema furfuraceum og aimelav Gyaiecta ulmi pA en av de 
største asketrærne pl Ra uer. Pl det største almetreet i skogen er !avarten søtvnever Lobaria amplissima registrert. Den er bare er kjent fra 
to intakte lokaliteter l Østfold. Den rødlistede billearten Prionycus ater (sårbar) er funnet i denne skogen (J. Ingar I. Båtvik pers. medd.). I 
henhold til naturtypekartlegging er naturtypen gammel løvskog. (Løfall 2003). 

Lokaliteten besøkt den 25.06.2003. Bemerkelsesverdig er den stedvis tette matten med skogblngel. Dette området har trolig vært Innmark 
med enkelte store trær. Det er n~ en skog med mye små og unge trær med ask som dominerende art, men også med enkelte store. 
Fotografert. (OWK teltnotat 25.06.2003). 

Verdisetting: Selve skogomr§det oppfattes som regionalt viktig B, dette styrkes av forekomsten av to rødllstearter. 
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Hensyn og skjøtsel: Lok~liteten bevares urørt og mye ferdsel eller kjøring bør unng§s. Det er Imidlertid ønskelig med forsiktig fristilling av det 
store almetreet samt noen andre av de større trærne med tanke pa ; rekruttere kjempetrær og forlenge levetiden til de største trærne der i 
dag. 

9, Bogen N - SKOG, Rik ede/lauvskog (Aim-llndeskog) - Verdi A 

Lokaliteten er en østvendt til sørøstvendt alme-lindeskog med bergvegger og store steinblokker og for øvrig pil grove løsmasser gjør at 
skogen er relativt tørkepreget. Partier av skogen er svært skyggefull og lite lys kommer ned t il bakken l sommersesongen. Feltsjlktet er 
derfor sparsomt flere steder. Omr~det synes§ være lite pllvirket l nyere tid med unntak av en sti (hinderløype) som krysser omr§det øst-vest 
sør i lokaliteten. 

Skogen synes ikke Il være spesielt gammel. Det er 1'3 gamle trær og det er lite død ved, bAde stllende og liggende. Det lille som ble funnet av 
død ved har dessuten smil dimensjoner. Det er mulig at skogen er kommet opp l nyere tid etter at landbruksdrifl:en pil øya opphørte. 

Av trær og busker er arter følgende notert: Alm (grovstammet, kortvokst l sør, mindre i nord), ask (dominerer enkelte steder l høyden) 
splsslønn, søtkirsebær (sparsomt), lind (sparsomt l sør, mer i nord), hegg (sparsomt), leddved, berberis, stikkelsbær. Det er lite eplfytter p~ 
trærne hvor følgende arter er notert: gulband Metzgeria furcata, hjelmblæremose Frullania dilatata, krypsilkemose Homalothecium sericeum, 
muse-/rotteh!llemose Isothecium sp., matteflette Hypnum cupressiforme, samt !avarten L.eptogium teretiusculum som ble funnet på en ask. 

I feltsjiktet er følgende arter er notert: Skogblngel, blåveis og hvitveis dominerer. Ellers fi nnes nyresoleie, hundekveke, gjerdevikke, 
skogsalat, berggull (sparsomt), vllløk, engkveln, liljekonvall, kantkonvall, kratthumleblom (sparsomt), stankstorkenebb, løkurt, klengemaure, 
svaieurt (sparsomt), smørbukk (sparsomt), v5rkAI, stornesle, tannrot (sparsomt l nord), bringebær, fingerstarr, tettstarr, tveskjeggveronlka . 

Bunnsjikt m~nglet eller er sparsomt utviklet. Moser vokste mest pil steiner, bl.a. krypsilkemose Homalothecium sericeum og stortaggmose 
Atrichum undulatum. 

Bergvegger er karakteristisk på lokaliteten sammen med enkelte store steinblokker. Det var lite vegetasjon pil disse i den nedre skyggefulle 
delen der trærne dannet mye skygge. Spesielt under berjloverhengene var det sparsomt med lav og moser. Opp i høyden der det er 
halvskygge og mer lys blir moser og lav mer framtredene. Pa sildreflater så det ut til i!i være en rik lav- og moseflora uten at dette er mer enn 
overfladisk registrert. 

Følgende arter er notert fra bergveggene: Sisselrot, svartburkne, sl<jørlok, kalkraggmose Anomodon viticulosus, krypsllkemose 
Homalothecium sericeum, fagerrnoseart, gulband Metzgeria furcata, Frullanla sp., Isothecium sp., bergpolstermose Amphidium mougeotti, 
putevrimose Tortella tortuosa, skjellglye Collema llaccidum, fllshinnelav L.eptogium lichenoides, strandhlnnelav L magnussonii (kun en liten 
forekomst), kystnever Lobaria virens, lodnevrenge Nephroma nesupinatum, grynvrenge N. parile og blanknever Peltigera horizontalls. 

Kloven like sør for skogen er tørrbakker 09 bergvegger i vest og sør, samt bergutspring midt i omr§det. Kloven er delvis buskpreget med 
unge asketrær og spisslønner som synes l! være nyetablert. Tørrbakkene domineres av storbiSfjær, nikkesmelle, flekkgriseøre, ~rsveve, 
gjeldkarve, skjermsveve, blodstorkenebb og markmalurt. I henhold til naturtypekartlegging er naturtypen en rik edelløvskog (Løfall 2003). 

Lokaliteten besøkt og grensene gått opp mer nøyaktig, s~mt diverse fotografier t~tt (Bjørn Petter Løfall feltnotat 12.06.2003). 

Verdisetting: Lokaliteten er vurdert som nasjonalt viktig basert pl! sjeldenhet og forekomst av lind og rødllsteart (OWK notat 25.06.2003). 

Hensyn og skjøtsel: Om..Sdet bør ikke utsettes for Inngrep av noe slag, selv nedkutting av tørrbusker til båibrenning bør unngås. Det kan evt. 
aksepteres ferdsel l omr§det, men ingen permanente hinderløyper e.l. 

10, Fjell•bergtangen - SKOG, Rik edelli!Juvskog - Verdi A 

I dette området finnes en llpen blandingsskog med store/gamle eiker i noe som kan ligne noe p~ en gjengroende hagemark. I dette omr§det 
finnes den største samlingen av halvstore og store eiker på Rauer. Det er sannsynligvis i dette omrSdet at det i fremtiden fAr den største 
rekrutteringen av gamle, hule eiketrær p~ øya. På de tørreste partiene finnes tørrbakker/ elnerbakker. På litt bedre grunn finnes 
blandingsskog med enkelte store lindetrær. Det er ogsS registrert noen store furutrær på lokaliteten. Det er ikke usannsynlig at dette er ett 
av de viktigste områdene for vedboende Insekter i Østfold, men det er foreløpig bare overfladisk undersøkt. 

I sørkanten av omr§det finnes en yngre ask-llndeskog i sørøstvendt rasmark. 

Registrerte enkeltobjekter GPS-målt (WGS84) og registrert 2. juli 1999: 

(l) NL 9705 6724. Frisk eik (merket) som er ca. 2,2 m i omkrets. 

(2) NL 9711 6721. Elkehøystubbe (merket), ca. 2,8 m i omkrets og ca. 5 m høy. Døende da kun ca. 60 blader ble sett. 

(3) NL 9710 6717. Levende, innhul eik (merket), men med mye tørt trevirke. Eika er ca. 2,3 m l omkrets og ca. 8 m høy. Eika står 1 

halvåpen skog. 

(4) NL 9712 6730. Livskraftig, innhul eik (merket) som er ca. 3,3 m i omkrets. Etter klatring i treet ble det konstatert ett ca. 3 m langt hull 
ned i treet. 

(5) NL 9717 6731. Døende innhul eik (merket) med 7 m høy stamme og ca. 2,7 m i omkrets. 

(X) NL 9715 6726. En eikelåg. 
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(6) NL 9720 6732. Død eik, med lav levende gren ved rotbasis. Treet er ca. 6 m høyt uten spir, Cil 2,3 m omkret s. Treet stAr 1 

åpent/halv&pent terreng. 

(7) NL 9712 6739. Livskraftig, hul lind som er kulete ved basis, omkrets 2,4 - 3,5 m. 

(8) NL 9712 6734. Helt Innhul eik, ca. 4 m høy uten spir, omkrets ca. 2,4 m. 

(9-11) NL 9719 6761. 3 eiker (1 merket med bind) innen 10-20 m fra hverandre. Alle levende og Innhule, 2 t rær, ca. 2 m l omkrets, 1 tre 
pil 2,3 m i omkrets. Alle står i halvilpent terreng. 

Av interessante arter kan nevnes billeartene Prlanycus ater (NT), P. melanarlus (EN) og !avartene kystnever labarla virens som ble funnet 
bl.a. p§ lind og furus~ell Cladonia parasltica som ble funnet pil grave, døde, nedfalte eikegreiner. (Løfall 2003). 

lokaliteten ble besøkt og fotografert den 25.06.2003. Det er usikkert am alle store trær er kartfestet, og da det er såvidt mange av dem 
innenfor dette begrensede omr&det er det forvaltningsmessig rasjonelt 11 behandle området som en enhet. lokaliteten er trolig en av de aller 
viktigste pil Rauer, og trolig i hele fylket far sjeldne og truede arter. (OWK 25.06.2003). 

Verdisetting : lokaliteten best&r av en lysA pen blandingsskog som inneholder den største samlingen av halvstore og store eiker på Ra uer. 
Flere rødlistearter påvist, derlblandt minst en EN-art. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel : Omr&det bør ikke utsettes for Inngrep av noe slag, selv nedkutting av tørrbusker til bålbrenning bør unngås. Det kan evt. 
aksepteres ferdsel l omr&det, men ingen permanente hlnderløyper o.l. Ukevel bør man en gang hvert 10 år gi gjennom amr!det og vurdere 
om det er behov for § rydde busker og kratt omkring de store eike- og lindetrærne slik at deres levetid forlenges og evt. utvikles til 
kjempetrær. Dette bør også vurderes i den yngre ask-lindeskogen sør l lokalitet. 

11, Fjellsbergtangen NV - SKOG, Rik edellauvskog -Verdi A 

Østvendt skog pA grave løsmasser med lind, ask og hassel samt noe gran. Langs sørlige del av området glir en større til dels mosekledde 
bergvegger og slldreberg. I feltsjiktet er bl.a. for Østfold uvanlige arter som skogbingel, lodneperikum og tannrat funnet. Denne skogen har 
noe av Østfolds mest eksklusive lavflora. PA slldreberg/ bergvegger er lavartene strandhinnelav (rødllstet), kystnever og vanlig bllfiltlav 
registrert bAde p~ bergvegg og p§ ask. p§ ask er vanlig blåfiltlav, lungenever og stiftglye registrert. De øst vendte, skyggefulle bergveggene 
med sildrepartier er trolig øyas fin neste bergvegger l skygge/halvskygge. Disse inneholder trolig en Interessant moseflora, men dette er ikke 
undersøkt. 

Det er tatt med en større buffersone til de mest interessante delene, her finnes bl.a. en døende, hul eik (NL 9705 6737 WGS84), et lite 
plantefelt med gran, samt buskaktig terreng. 

(12) NL 9705 6737. Døende, helt innhul eik som er ca. 6 m høy og ca. 3,4 m l omkrets. Det hekket svarttrost i t reet ved besøket. 

(13} NL 9693 6759. Innhul eik med "frisk" topp som er ca. 2 m i omkrets. Treet stAr halv8pent p8 toppen av en skr~ ning. Ved besøket 
inneholdt treet et mulig skogduereir. (Løfall 2003). 

Verdisetting: Pli bakgrunn i naturtypens sjeldenhet, dens eksklusive lavflora med en rødlisteart, forekomsten av store gamle edelløvtrær -
inklusive lind, vurderes denne som svært viktig A. 

Hensyn og skjlltsel: Omrlldet bør ikke utsettes for inngrep av noe slag, selv nedkutting av tlllrrbusker t ll b81brenning bør unngås. En moderat 
ferdsel i området kan aksepteres, men ingen permanente hinderløyper o.l. Det stAr noe plantet gran l området. På sikt bør man løse opp 
disse plantefeltene ved å ringebarke trærne l to omganger f.eks. med ti irs mellomrom. Enkelte store trær av spesielt ask og lind kan 
fristilles noe slik at de kan utvikle seg til ~empetrær. En slik biomangfold rettet utvelgelse bør gjøres en sjelden gang, f.eks. hvert 10 lir. 

12, Fotballbanen NØ - FERSKVANN/VATMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi B 

ca. 150 m2, 50 cm dyp, kunstig dam med oppmurte kanter og følgelig sparsom vegetasj on 1 kanten. Dammen ligger 1 tett, nesten 
ugjennomtrengelig kratt. 

Liten salamander opptrSdte tallrikt. Den lille hoppekrepsen Thermocydops dybowskii er påvist i dammen. Arten ser ut til å være sjelden l 
Norge, med et f&tall funn på Østlandet (Splkkeland 1999) . Fra Østfold er den tidligere !)!vist en gang. (Løfall 2003}. 

lokaliteten besøkt for fotografering den 13.07.2003, observert 5 ind. av liten salamander ellers lite vegetasjon og lite vann dammen pga. 
tørrperiode. Vurderes til nasjonal verdi p§ grunnl11g av rødlistearten liten salamander. (OWK feltnotat 13.07.2003}. 

Verdisetting: Stabil dam med stor bestand av liten salamander og eneste funnsted for den sjeldne hoppekrepsen Thermocyclops dybowskii i 
Østfold. lokaliteten vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen tiltak nødvendige, men dammen mil bevares og Ikke fylles igjen el. 

13, Fotballbanen Ø- FERSKVANN/VATMARK. Dam (Eldre fisketom dam)- Verdi B 

Stor dyp (2m) dam som delvis er sprengt ut l fjellet og har sparsomt med vegetasjon. Det ble ikke funnet noe spesielt med dyrelivet 1 denne 
dammen (løfall 2003). 
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L.okaliæten ~søkt den 13.07.2003. Ute vann l deler av dammen. Ingen spesielle arter funnet selv om det er potensiale for bla. salamander. 
Lokaliteten er omgitt av tett løvskog med selje, spisslønn, ask, lind. Feltsjiktet l sørenden domineres av skogbingel. Stabil dam l et vannfattig 
omr&de med stort potensiale for sjeldne arter, vurderes til regional verdi. (OWK feltnotat 13.07.2003). 

Verdisetting: Stor stabil dam i et landskap med lite ferskvann, vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen tiltak nødvendige, men dammen mS bevares og ikke fylles igjen el. 

14, Ødegårdskilan V - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump - Verdi B 

BellggenheVavgrensing: Bukt på vestsiden av Ødeg§rdskilen. 

Naturgrunnlag: Akkumulasjonsstrand med marin leire. 

Naturtyper og utforminger: Strandeng og strandsump, langgrunt. lokaliteten er kun hentet fra flybilde av OWK l 2009 og mA lnventeres. 

I omrl!det ved Herrebrygga, her er det påvist omkring 10 eks. pusJeblom • kanten av •vegetasjonsholme' med vannsig fra skogen. 15.7.-
10.8.1996. Svein .&.strøm. <p.m.>. Pl162,590.Sitat (BAtvik 1996b). 

Artsmangfold: Totalt l art( er} påvist: Pusleblom (EN}. 

Verdlsl!!ttlng: Vegetasjonstypen er truet og det er en relativt stor lokalitet som bør kartlegges bedre. Truet art pl!vlst 1 1996. Foreløpig 
vurderes den til viktig (B-verdi). 

Hensyn og sl(jøtsel: Inventeres. 

1t, Ril uer Ø- FERSKVANN/VATMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C 

Grunn dam NØ p! øya med meget stor selje inntil, for øvrig l relativt skyggefull skog. Det kan hende at dammen kan tørke l tørre somre. 
Dyrelivet l denne dammen er ikke undersøkt, men evt. sannsynligvis fattig Idet den finnes i s§ skyggefulle omgivelser. (Løfall 2003). 

Verdisetting : Dam som ikke er undersøkt, vurderes som lokalt v iktig inntilinventering er foretatt. 

Hensyn og skjøtsel: Dyre og plantelivet i dammen bør undersøkes. Det bør åpnes opp omkring dammen slik at noe mer lys slipper til. 

18, Skytebanen s - FERSKVANN/V.S.TMARK, Dam (Eldre flslketom dam) - Verdi c 
En liten dam sør for skytebanen som ikke er undersøkt. (Løfall 2003}. 

Verdisetting: Dammen ble ikke inventert eller fotografert sommeren 2003. Den vurderes derfor til lokalt viktig inntil lnventering er foretatt. 

Hensyn og skjøtsel: Dyre og plantelivet i dammen bør undersøkes. Det bør §pnes opp omkring dammen slik at noe mer lys slipper til. 

20, Rauer N- KULTURLANDSKAP, Erstatningsbiotoper(Sand- og grustak)- Verdi A 

Entomolog Lars Ove Hansen fremhever sandomr§det sør for skytebanen som et viktig omr§de for uvanlige lnsektarter. I dette omrAdet har 
det foregitt en del uttak av sand. Deler av dette omrl!det gror delvis og sakte igjen med kratt. Her er det regist rert spesielt sjeldne arter av 
llrevlnger (veps). Noen er nye arter for Norge, men dette er ennl! Ikke publisert (Lars Ove Hansen pers. medd.}. (Løfall 2003). 

Lokaliteten besøkt den 25.06.2003 av OWK. Forekomsten av naken sand er i ferd med å gro igjen. Noen graner som er l ferd med § 
kolonisere grustaket bør fjernes. Det vil være en fordel med noe kjøring l bruk av lokaliteten for å unngå videre gj engroing. Fotografert. 
Vurderes som regionalt viktig (OWK feltnotat 25.06.2003). 

Verdisetting: Lokaliteten fremheves av entomologer som et potensielt viktig område for sjeldne insektarter knyttet til nllken sand. Vurderes 
pga. av stort potensiale som svært viktig A. 

Hensyn 00 sl(jøtsel: Grantrær og busker ble fjernet av Forsvaret l sama~id med Wergeland Krog Naturkart den 31.8.2005 og omrlldet fikk 
et mer l!pent preg med kontinuitet i naken, eksponert sand. Eksl2nsiv kjøring med traktor ble q~så foretatt for A hindre gjengroing av 
feltsjlktet. lokaliteten bør inventeres nærmere av entomologer. Fortsett skjøtsel for å holde området apent. 

21, Krabberød- FERSKVANN/vATMARK, Dam (G§rdsdam) - Verdi A 

BellggenheVavgrensing: liten tundam på vestsiden av g§rdsvelen. 

Naturgrunnlag: Dammen er en del av et hageanlegg og er omgitt av plen, grusvei, berg i dagen og noen t rær. Fint lys§pen mot sør. 
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Artsmangfold: Totalt 2 art( er) påvist: Stor salamander (VU), Uten salamander (I'IT). 

Verdisetting: Dammen er omtalt som en viktig, verneverdig amfibielokalitet i rapporten "Ferskvannsloka liteter og verneverdi# (Dolmen 1995), 
og fikk høyeste verdi av Bolghaug (1995). Både stor og liten salamander er påvist og alle dammer med stor salamander vurderes som svært 
viktige A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen. 

22, Brønnerød • FERSKVANN/V.8.TMARK1 Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Liten dam rett øst for Veumveien ved Brønnerød. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av asfaltvei i vest, dyrket mark i øst og skog i sør. Skogen er i følge flybilde fTa 2007 relat ivt nylig hogd, 
noe som har ført til mer solinnstråling på dammen, noe som er positivt for dyre- og plantelivet . 

Artsmangfold: Påvist stor salamander (VU). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Dammen vurderes som viktig B da 
det er påvist stor salamander i dammen og at det er en gammel dam i kulturlandskapet. 

Hensyn og skjøtsel: Det er trolig nødvendig med en restaurering av dammen. 

23, Eik v Bogen - KuLTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hult tre) - Verdi B 

Eik med rødmull nord for Bogen. På treet er bl.a. !avarten fløyelsglye Collema furfuraceum samlet den 23.6.1999 av Bjørn Petter Løfall (O
L43234) . (Løfall 2003). Nøyaktig GPS-mlling og fotografering gjort den 12.06.2003 (BPL- felt notat 12.06.2003). 

Verdisetting: Treet vurderes som viktig B basert pl forekomsten av fløyelsglye samt dets potensiale for sjeldne lnsektsarter. 

Hensyn og s~øtsel: Ikke hogst, sørge for at den ikke skygges ut av andre trær. Forsiktig frist i lling bør vurderes. 

24, Flyttblokka - ANDRE, Annen viktig forekomst - Verdi B 

Diabasflyttblokk som står i en åpent område med fuktenger/strandenger. Steinblokka er ca. 1 m høy . Det er bare antatt at det er en 
diabasflyttblokk (mørk bergart). Steinblokka var nesten dekken av den uvanlige lavarten ruglet navlelav Umbilicaria nylanderiana. Arten er 
kjent fra knapt 50 lokaliteter i Norge. (Løfall 2003). 

Lokaliteten besøkt den 12.06.2003 av OWK, den sjeldne !avarten ruglet navlelav var fortsatt rikelig og arten har også spredt seg til nakent 
fjell helt inntil flyttblokka (sink-omr&der) (OWK, BPL feltarbeid 12.06.2003). 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som viktig B pga. forekomst av den sjeldne arten ruglet navlelav. 

Hensyn og skjøtsel: Vernes mot påvirkning. Ved eventuell brenning av naturbeitemarka omkring bør det iverksettes ti ltak for å unngå at 
laven brenner opp, f.eks. ved å fukte laven og/eller dekke til med et fuktig ullteppe mens brenning på går. 

25, Parildisbukta 5 - KYST OG HAVSTRAND, Rikt strandberg - Verdi B 

Et lite raukeparti på sørsiden av Paradisbukta med Østfolds eneste forekomst av fingerglye Collema cristatum sammen med kalkmessinglav 
Xanthorla soredlata. Rauker (de særegne klippeformasjonene) finnes først og fremst p~ vest siden av Rauer. Velutviklede formasjoner av 
rauker er kjent fra sør på Jeløya, Ra uer og Søsterøyene mfStruten i Østfold. Selv om de er større p~ Søsterøyene er de fine og velutviklede 
p! Rauer. Man bør unngS inngrep i disse særegne formasjonene. (Løfall 2003). Besøkt av Ola Wergeland Krog 12.06.2003 og fotografert. 

Verdisetting: PS. bakgrunn av naturforekomstens sjeldenhet og eneste forekomst av flngerglye i Østfold vurderes lokaliteten som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Lite truet men bør vernes mot eventuell slitasje i forbindelse med f.eks. øvelser. 

26, Dam V ruin- FERSKVANN/VATMARK, Dam (Eldre fisketom dam)- Verdi B 

Ferskvannsdam som har blitt hevet med ekstra demninger, men hvor disse n~ IKKe lenger er intakte. Dammen har fortsatt en god del 
vannspeil, men er relativt næringsrik og gjengrodd. Dammen er dominert av sennegras, ellers ble det notert hesterumpe som den minst 
vanlige arten. Det ble ikke gjort noen undersøkelser av dyrelivet i dammen (OWK&GHA feltbefaring 12.06.2003). 

Verdisetting: Stabil dam i et ferskvannsfattig omr~de, vurderes som viktig B. 

Hensyn og sKjøtsel: Ingen form for sKjøtsel påkrevd. Hvis dammen skulle vise seg S gro ytter ligere igjen bør det vurderes om demningene 
skal restaureres. 
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27, Grisen Ø. - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark -Verdi 8 

Urterik natureng som fortsatt er åpen. Har trolig vært brukt som beite og har ikke grodd igjen pga. tørre forhold. Enga har trolig vært mye 
større tidligere og er under sakte gjengroing, hovedsakelig med einer og rosebusker {GHA & OWK feltbefaring 12.06.2003). 

Verdisetting: Vurderes som viktig B da tørrenger av denne typen er sjeldne i fylket 

Hensyn og skjøtsel: Slått eller beite samt fjerning av kratt bør settes i verk år om annet. 

28, Kølabukta - KYST OG HAVSTRAND, Sand- og grusstrand (Sandstrand med tangvoJler) - Verdi A 

Lokaliteten ble befart den 12.06.2003 sammen med Geir Hardeng (naturvernkonsulent hos FiØ). Strand med varierende substrat fra 
rullestein via grus til sand. Det har tidligere blitt påvist gul hornvalmue her, men denne ble ikke påvist her dd. Stranda har en meget stor 
bestand av strandkål (Crambe maritima). En stor tangvoll er lokalisert sentralt på stranda (se eget bilde) og er en sjelden naturtype i 
regionen (se bilde for nærmere lokalisering). {OWK feltbefaring 12.06.2003). 

Lokaliteten ble besøkt Igjen den 25.06.2003 og et eksemplar av gul hornvalmue ble observert og fotografert. Nøyakt ig lokalisering av funnet 
er Nl96621 68725 WGS84 (OWK feltnotat 25.06.2003). 

Verdisetting: Sand og grusstrand med en av fylkets største tangvoller, den sjeldne arten gul hornvalmue vokser på st randa. Vurders som 
svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen skjøtsel påkrevet. ~øring og utstrakt fritidsferdsel er imidlertid ikke forenlig med å ivaret a lokaliteten. 

29, Bogen NØ - FERSKVANN/VJITMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A 

liten beltemarksdam dominert av sennegras og flaskestarr. Dammen er truet av gjengroing. Observert liten salamander og bred blålibelle. 
Enga omkring dammen og i hele søkket nedover mot sjøen i øst er triviell og er tydelig preget av oppkonsentrasj on av gjødsel. (OWK, BPL, 
GHA feltbefaring 12.06.2003). 

Verdisetting: Dammen vurderes som svært viktig på grunnlag av naturtype samt forekomst av rødlistearter. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen tiltak nødvendige, men dammen bør følges opp og renskes når åpent vannspeil begynner å bli for lite. 

30, Bogen Ø - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi B 

Beitemark i mosaikk med tørrbakke og tørrbergsamfunn. Store bestander av bla. blodstorkenebb, krattsoleie og engtjæreblom. Enga er under 
langsom gjengroing og trolig vil det på sikt bli nødvendig med å sette inn skjøtselstiltak for~ stoppe gjengroingen. Ingen spesielle arter ble 
funnet, men tidligere er bl.a. den interessant e sommerfuglarten prikkrutevinge Melitaea cinxia observert f lygende (Leif Aarvik pers. medd. 
BPL). Enga pil sletta 1 nord som bla. omringer dammen er triviell og er tydelig preget av oppkonsentrasjon av gjødsel. Denne er derfor Ikke 
tatt med i lokaliteten. Lokaliteten vurderes som viktig selv om sommerfuglarten tilsier at den skulle ha nasjonal verdi. Da sommerfugl er 
mobile er det usikkert om denne enga er betydningsfull for den arten. {OWK, BPL, GHA feltbefari ng 12.06.2003). 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som viktig selv om sommerfuglarten tilsier at den skulle ha nasjonal verdi. Da sommerfugl er mobile er 
det usikkert om denne enga er betydningsfull for den arten. 

Hensyn og skjøtsel: Det er ønskelig med beite eller slått av engene, særlig i forsenkningene. Tørrbakkesamfunnene vil være mer stabile over 
tid, men er Imidlertid mer utsatt for gjengroing med einer- og rosekratt. Den ideelle forvaltningen er slåt t, men det er en arbeidskrevende 
oppgave og kanskje ikke realistisk å gjennomføre. En bør vurdere om brenning av feltsjlktet om våren kan være ett alternativt. Imidlertid 
skal en være forsiktig idet vegetasjonsdekket er relativt tynt. Derfor burde man forsøke ett mindre felt (f.eks. 50 m2) for å se hvilken effekt 
forsiktig brenning om våren har på naturtypen. Forsiktig brenning gjøres da fortrinnsvis med vinden. Dersom dette er en vellykket metode for 
å holde området åpent uten negative konsekvenser for vegetasjon og insektfauna kan området f.eks. deles i 4-5 områder hvor en brennes av 
gangen. Hele syklusen kan f.eks. være 20-25 år, men syklusen mll vurderes etter utprøving. 

31, Bogen N (eng)- KULTURLANDSKAP, Naturbe/temark ((D04) Tørr, meget bCJserik eng l lavlandet)- Verdi B 

Tørreng på begge sider av veien. Enga er så tørr at gjengroing går sakte men krattsamfunn av einer og rose k ryper inn fra ytterkantene. 
Enga ser ut til å bli benyttet til feltøvelser og dette kan være en fordel si lenge det Ikke brukes tunge kjøretøyer. Et visst slit asj etrykk vil 
kunne erstatte f.eks. beite, men vil ikke hindre gjengroing av kratt. Det hadde vært en fordel med en manuell krattrydding for å holde enga 
åpen. Det holder om dette gjøres år om annet. Enga har store bestander av hårsveve, mattesveve?, gulmaure, nikkesmelle, engnel lik, 
landøyda (viktig for den rødlistede karminspinneren), engtjæreblom mfl. Av mindre vanlige arter er det her t idligere påvist vanlig lerkespore 
(OWK, BPL, GHA feltbefaring 12.06.2003). 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes pga. sin størrelse og sjeldenhet, samt forekomst av nikkesmelle, som regionalt viktig. 

Hensyn og skjøtsel: Det er ønskelig med beite eller slått av enga, men trolig vil naturkvalitetene kunne ivaretas ved å opprettholde et visst 
slitasjetrykk av f.eks. feltøvelser. Manuell krattrydding rundt kantene vil trolig være nødvendig. 
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32, Fjellsbergtangen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A 

Relativt stor dam dominert av sennegras og myrhatt, flotgras i dammen. Dammen er truet av gjengroing. Observert larver av liten 
salamander samt salamanderlarver med tr§dsplss avslutning av halen. Denne ble da tolket til st or salamander, men erfar ing fra fylket resten 
av sesongen tilsier at denne karakteren ikke alene er god nok til artsbestemmelse av salamanderlarver. Inntil videre blir derfor dette funnet 
underkjent. Bred blålibelle ble observert flyvende over dammen (OWK feltbefaring 25.06.2003). 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som svært viktig grunnet forekomsten av to rødlistearter. 

Hensyn og skjøtsel: Bør følges opp og renskes når å pent vannspeil begynner å bli for lite. 

33, Skimtefjell - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi B 

Uten dam i bergskorte på toppen av Skimtefjell. Dammen, som er pA ca. 3.5 x 10 m, er anlagt ved at en bergskorte er demmet opp med en 
betongdam. Dammen var full av andemat og omkranset av tørrengarter som engtjæreblom, gulmaure, bergmynte og slåpetorn. En god del 
skrot 1 dammen, men dette er mer av estetisk betydning enn innvirkning p§ artsmangfoldet. (OWK feltnot at 13.07 .2003). 

Verdisetting: Dammen vurderes som viktig B for artsmangfoldet da den ligger p§ en tørr åsrygg. 

Hensyn og skjøtsel: fjerne skrot i dammen. 

34, Fjellsbergtangen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi B 

Sterkt gjengrodd dam i tett skog/kratt. Omgitt av sennegras, flaskestarr, mannasøtgras og flot gras i vann kroppen. Det ble registrert larver av 
liten salamander. Dammen bør renskes opp og det bør sørges for at den blir noe mer lysåpen (OWK feltnotat 13.07.2003). 

Verdisetting: Vurderes som nasjonalt viktig på grunn av rødlistearten liten salamander. 

Hensyn og skjøtsel: Dammen er kraftig gjengrodd og bør renskes opp, skog og kratt omkring bør tynnes kraftig for å få inn mer sollys. 

35, Fjellsbergtangen S - KuLTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi B 

Naturbeitemark med mange gode beitemarksarter Flere ind. av karminspinner ble observert, men enga har trolig ikke noen spesiell betydning 
for arten da det først og fremst er landøyda som den går på, en art som ikke ble registrert i enga. Enga har en del opphopning av dødt 
plantemateriale som burde fjernes. Noen gjengroing fore9~r også og det hadde vært ønskelig med en fjerni ng av en del kratt, særlig 
rosekratt, samt brenning av enga tidlig om v~ren for ~ f~ bort det opphopede materia let av dødt plantemateriale. (OWK felt notat 
13.07.2003). 

Verdisetting: Enga vurderes som regionalt viktig pga. sjeldenhet samt forekomst av nikkesmelle, karminspinneren tillegges ikke spesiell vekt. 

Hensyn og skjøtsel: Fjerning av kratt, særlig rosekratt, bør foretas. for å få bort det opphopningen av dødt plant emateriale bu rde enga 
brennes tidlig om våren. Det er imidlertid viktig at dette gjøres tidlig før bakken er blitt for tørr. 

37, Korseberg, midtre - f ERSKVANN/V.!.TMARK, Dam -Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Gårdsdam i et gårdstun med flere bolighus p8 Korseberg midtre. 

Naturgrunnlag: Dammen er omkranset av plen{eng, den er lys8pen. Dammen ble benyttet som glisedam f ram til ca. 1970 men er i dag en 
pryddam. (Bolghaug 1995). 

Artsmangfold: Det er p§vist stor salamander (VU) og liten salamander (NT) i dammen, samt vanlig frosk. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 i rapporten Dammer og sm§tjern i Østfold (Bolg hau~ 1995). Loka liteten er omtalt som en viktig, 
verneverdig amfibielokalitet 1 rapporten "Ferskvannslokaliteter og verneverdiN (Dolmen 1995). Bade stor og liten salamander er påvist og alle 
dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og skjøtsel: Det kan p8 ortofoto se ut som dammen er noe gjengrodd og en delvis opprenskning av dammen bør vurderes. 

38, Mossik - FERSKVANN/V.!.TMARK, Dam - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Gårdsdam ved tunet pli Mossik. 

Naturgrunnlag: Dammen er lys8pen og er omgitt avplen/eng samt noen spredte busker. (Bolghaug 1995). 
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Artsmangfold: Det er påvist stor salamander (VU) og liten salamander (NT) i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 i rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Loka liteten er omtalt som en viktig, 
verneverdig amfibielokalitet i rapporten "Ferskvannslokaliteter og verneverdi" (Dolmen 1995). Både stor og liten salamander er påvist og alle 
dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

39, Elinborg, vestre dam- FERSKVANN/VATMARK, Dam (Eldre fisketom dam)- Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Skogsdam ca. 100 m nord for Elinborg. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av løvskog og vierkratt. Den ble anlagt ca. 1930, er overveiende dyp med grunne partier (Bolghaug 
1995). 

Artsmangfold: Det er p§vJst stor salamander (VU) og liten salamander (NT) i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 i rapporten Dammer og sm~tjern i Østfold {Bolghaug 1995). Lokaliteten er omtalt som en vikt ig, 
verneverdig amfibielokalitet i rapporten •Ferskvannslokaliteter og verneverdi" (Dolmen 1995). Bilde stor og liten salamander er pll.vist og alle 
dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

40, Hankø fjordhotell - FERSKVANN/VATMARJ<, Dam (G&rdsdam) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Gårdsdam helt inntil hotellet. 

Naturgrunnlag: Dammen er relativt lysåpen og er omgitt av plen, løvtrær samt noen spredte busker (Bolghaug 1995). 

Artsmangfold: Det er ikke påvist spesielle arter i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småt;iern l Østfold {Bolghaug 1995). Dette er en stor gammel dam i 
kulturlandskapet. Dammen vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Pass pli at trærne ikke skygger for mye for dammen. 

41, Vikerkilen - fERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Vannbasseng i spredt boligomr§de. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av blandingsskog og fjellknauser. 

Artsmangfold: Det er påvist liten salamander (NT) og spissnutet frosk {NT) i dammen (Holthe et al. 1986a) men ca. 1989 ble det satt ut ørret 
og ved befaring den 29.6.1993 ble det observert flere store fiskevak (Bolghaug 1995). Det er derfor sannsynlig at bestandene av 
spissnutefrosk og liten salamander har forsvunnet. 

Verdisetting : Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Dette er en stor gammel dam hvor 
det er p~vist rødlistearter, men pga utsetting av ørret i dammen vurderes den som lokalt viktig C. 

Hensyn og skjøtsel: Hvis det fortsatt finnes fisk i dammen bør den ne få lov ti l å dø ut. 

42, MøklegArcl- FERSKVANN/VATMAAK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Granittdam i skogsterreng med spredte bolighus. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av blandingsskog og fj ellknauser og er opprinnelig et gammelt granittbrudd. Det finnes flere mindre 
dammer i granittbrudd i området sørøst for denne dammen men disse er ikke registrert. 

Artsmangfold: Det er ikke påvist spesielle arter i dammen, men derimot er det påvist abbor. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995) . Dette er en gammel granittdam hvor 
det er satt ut abbor. Dammen er derfor ikke av spesiell betydning for artsmangfoldet og vurderes som lokalt viktig c. 

Hensyn og skjøtsel: Unngll gjenutsetting av fisk dersom abboren skulle dø ut. 

- BioFokus-rapport 201 0-20, side 32 -

1J.b 



-Naturtyper i Fredrikstad kommune 2009 -

43, Øyenkllen, nord - FERSKVANN/VATMAAK, Dam • Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Dam l en fordypning i berggrunnen pli Store Mamet. Dammen ligger like øst for ei hytte. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av flåf]ell, busker og kratt. 

Artsmangfold : Det er påvist liten salamander (Nn og spissnutet frosk (NT) i dammen (Bolghaug 1g95). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og smAtjern l Østfold (Bolghaug 1995). Lokalit eten er omtalt som en viktig, 
verneverdig amfiblelokalitet i rapporten ~Ferskvannslokallteter og verneverdi" (Dolmen 1995). Uten salamander (Nn og spissnutet f rosk 
(NT).er p8vlst og dammen vurderes som viktig 8. 

44, Voll - FERSKVANN/VI.TMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Stor §kerdam ca. 70 m sørvest for gården Voll. 

Naturgrunnlag: Dammen er i V, N og Ø omgitt av åker, A sør løvskog og beitemark. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter .,Avist . 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og sm~tjern l Østfold (Bolghaug 1995). Dette er en stor gammel dam i 
kulturlandskapet. Dammen vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

45, Maerrapanna, nordre tjern - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i en fordypning i berggrunnen ca 200 m nordvest for sørspissen av Mærrapanna, like ved sjøen. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av fl§f]ell . 

Artsmangfold: Det er påvist splssnutet f rosk (NT) i dammen (Bolghaug 1995). 

Verdisetting : Dammen ble gitt verneverdi 3 1 rapporten Dammer og små1jern Østfold (Bolghaug 1995). Steindam med påvist rødlisteart, 
vurderes som lokalt viktig C. 

Hensyn og skjøtsel: Inoen 

461 Strømtangen - fERSKVANN/V.l.TMARK, Dam • Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Granittdam i flåf]ell-/skogsterreng med spredte hytter. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av blandingsskog og fjellknauser og noe eng/ plen. 

Artsmangfold: Det er pSvist liten salamander (NT) l dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og sm§tjern 1 Østfold (Bolghaug 1995). Steindam med pAvist rødlisteart, 
vurderes som lokalt viktig C. 

47, Engelavilcøya, Sffndre dam- FERSKVANN/VATMARK1 Dam ·Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Granittdam i fl§fjell- /skogsterreng med spredte hytter. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av blandingsskog og fjellknauser 

Artsmangfold: Det er .,Avist liten salamander (NT) i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og smStjern Østfold (Bolghaug 1995). Stelndam med p~vist rødlisteart, 
vurderes som lokalt v iktig C. 

Hensyn oa s~øtsel: P! flybilde fra ca. 2007 ser det ut som dammen er i ferd med § fylles igjen med sprengstein. Hvis det ikke er for sent bør 
dette stoppes. 

481 Engelsviken • fERSKVANN/V.l.TMARK, Dam • Verdi A 
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Beliggenhet/avgrensing: Dammen ligger l et skogområde sør for bebyggelsen l Engelsviken. 

Naturgrunnlao: Oligotrof skogsdam omoitt av barblandingsskog. 

Artsmangfold: Det er påvist Stor salamander (VU), Liten salamander (NT), Spissnutet frosk (NT), VanliO frosk. 

Verdisetting : Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og småt:lern i Østfold (Bolghaug 1995). silde stor og liten salamander er 
p§vist og alle dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

49, Nordli • FERSKVANN/VlTMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing : Stor åkerdam ca. 70 m sørvest for gården Voll. 

Naturgrunnlag : Dammen er iN, V og S omgitt av løvskog og beitemark, l Nav åker. Dammen ble oppgravet 11993. 

Artsmangfold : Totalt 1 art(er) pllvist: Uten salamander (NT). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 l rapporten Dammer og småtjern l Østfold (Bolghaug 1995). Dette er en stor gammel dam 
kulturlandskapet og det er pl!vist liten salamander (NT). Dammen vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

50, Vallestrand • FERSKVANN/VlTMARK, Dam (Gllrdsdam) • Verdi 6 

Innlednin(l: Dam registrert ~v BolghouQ (1995). L.okaliteten ble befclrt kort den 06.08.2009 av 6ioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Beitemarksdam ca 125 m N-NV for tunet på Halsen innerst l Elingårdskilen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Dammen var tidl igere omgitt av løvskoo og beitemark/eng. (Bolghaug 1995). Idag er det kornåker som 
omkranser dammen i vest. Det er mye vegetasjon og lite vannspeil i dammen. Uten andemat, lyssiv og fredløs ble notert. 

Artsmangfold: Det er påvist stor salamander (VU) og liten salamander (NT) i dammen. Men i 2009 antas potensialet for stor salamander å 
være lavere på grunn av gjengroing i dammen. Dammen ble i 2009 ikke undersøkt med vann håv og den bør undersøkes på nyt t . 

Pllvirkning/bruk/trusler: Gjødsel og eventuelt sprøytemidler benyttet pS åker vil påvirke livet i dammen negativt. Gjengroing. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og småijern l Østfold (Bolghaug 1995). Siden både stor og liten salamander 
er påvist, vurderes dammen vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Dammen er sterkt gjengrodd. Det kan vurderes å grave opp og utvide ene halvparten av dammen for & skape mer 
vannspeil og større potensial for stor salamander. Det bør også etableres en godt definert buffersone mot komllker i vest. Vls hensyn ved 
spredning av gjødsel og sprøytemidler. 

51, Birkel•nd - FERSKVANN/VJ\TMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Beitemarksdam l vannlngsdam ca 150 m S-SØ for tunet p5 Birkeland. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av løvskog og beitemark/eng. (Bolghaug 1995). 

Artsmangfold: Det er ikke påvist spesielle arter l dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og små1jern i Østfold (Bolghaug 1995). Dammen er en stabil beltemarksdam 
og vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

52, Lunder, nord • FERSKVANN/VATMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Gårdsdam sør for tunet pS Lunder nord. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger l innmarka, den er lysåpen og er omgitt av flåfjell, beitemark samt noen spredte busker. 

Artsmangfold: Det er pllvist liten salamander (NT) l dammen. 
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Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3-4 l rapporten Dammer og smlt;lern i Østfold (Bolghaug 1995). Stabil dam 1 kulturlandskapet med 
liten salamander, vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

53, HOV - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Gårdsdam nord for tunet på Hov. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i jordekanten, den er lysåpen og er omgitt av beitemark. 

Artsmangfold: Det er påvist både stor (VU) og liten salamander {NT) i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 i rapporten Dammer og småtjem i Østfold (Bolghaug 1995). Stabil dam 1 kulturlandskapet. 83de 
stor og liten salamander er påvist og alle dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og skjøtsel: Dammen var allerede l 1993 sterkt truet av gjenfylling og gjengroing og pA ortofoto fra 2007 ser det ut til at dammen på 
det nærmeste er borte. Restaurering av dammen bør vurderes. 

54, Rødsbakken - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Vertli A 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i boligomr&de som er sikret med flettverksgjerde. 

Naturgrunnlag : Dammen omkranses av løvtrær og kratt samtnoe fjell i dagen. 

Artsmangfold: Det er plvist stor salamander (VU), liten salamander (NT) og vanlig frosk (Bolghaug 1995) samt spissnutefrosk (NT) (Dolmen 
1995). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og småtjern l Østfold (Bolghaug 1995). Lokaliteten er omtalt som en viktig, 
verneverdig amfiblelokalitet i rapporten "Ferskvannslokaliteter og verneverdi" (Dolmen 1995). Stabil dam i kulturlandskapet med 
spissnutefrosk, stor og liten salamander. Alle dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

55, Ekheim, Kjær dammen - FERSKVANN/VATMARK, Dam - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Dammen ligger i Ekheimparken, rett sørfor hovedbygningen. 

Naturgrunnlag: Beliggenheten er li pen med god solinnstråling. Omgivelsene består av plenarealer med enkelte store trær og busker. 

Artsmangfold : Det er påvist stor salamander (VU), liten salamander (NT) og vanlig frosk. {Boighaug 1995). 

Verdisetting : Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Lokalitet en er omtalt som en viktig, 
verneverdig amflblelokalitet i rapporten "Ferskvannslokaliteter og verneverdi• (Dolmen 1995). Stabil dam l kulturlandskapet med stor og liten 
salamander. Alle dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

56, Ekhelm, vannbasseng - FERSKVANN/VlTMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing : Dammen ligger et stykke NØ for Ekheim helt Inntil Rødsveien. 

Naturgrunnlag: Beliggenheten er relativt skyggefull og omgivelsene består av blandingsskog. Dammen har t idligere fungert som et 
vannreservoir for Ekheim. Blir l dag (1993) brukt for 8 forsyne ~ær-dammen med vann i tørre perioder. 

Artsmangfold : Det er p&vist liten salamander (NT) l dammen. (Bolghaug 1995). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Vannbasseng med liten salamander, 
vurderes som lokalt viktig C. 

Hensyn og skjøtsel: Rydde omkring dammen for i øke solinnstrålingen. 

57, Bjardammen- FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi S 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i en villa hage. 
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Naturgrunnlag: Beliggenheten er relatiVt skyggefull og omgivelsene bestar av blandingsskog, eng og fjell l dagen. 

Artsmangfold : Det er påvist liten salamander (NT) i dammen (Bolghaug 1995). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 i rapporten Dammer og småtjern • Østfold (Bolghaug 1995). Stabil dam 1 kulturlandskapet med 
Uten salamander, vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Rydde omkring dammen for a øke sollnnstr!Ungen. 

59, Gudebergtjernet- fERSKVANN/VATMARK, Dam - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: En stor og flere sm~ dammer på Innmark som vurderes som en damforekomst. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger helt åpent med god sollnnstrållng og omgivelsene består av eng og åker. På vestsiden av dammen ligger et 
boligområde. Dette medfører en del forstyrrelser omkring dammene men de er likevel viktige hekke- og trekklokallteter for våtmarksfugl. 

l 2009 ble det gjort en bunndyrundersøkelse i mai (Andersen 2009). En registrering av insekter og planter (SABIMA og NEF 2009) påviste 
sommeren 2009 de truede planteartene korsandemat (EN), myrflatbelg (EN) og nikkebrønsle (VU). Den sørlige underarten av myrflatbelg er 
kritisk truet (CR). Den sårbare libellen sørlig høsttibelle (VU) ble funnet Uten hundeigle (NT) ble også funnet. Av plantearter ble det forøvrig 
registrert takrør, fiikbrønsle, strandvindel, andemat, ldourt, gul nøkkerose, stor nøkkerose, skogsivaks, slyngsøtvler og bred dunkjevle. 
Dyrearter er listet nedenfor. 

Artsmangfold : Området er vurdert til l være et lokalt viktig hekke- og trekkomr!de for våtmarksfugl i forbindelse med utkast til verneplan for 
våtmarker l Østfold (FlØ 1986). Området er omtalt å ha "rik vegetasjon og interessant fugleliv", og gitt verneverdi 2 l FiØ 1976.Vannrikse og 
myrhauk observeres av og til, og lokaliteten er et viktig trekkomr!de for vannfugl (Magne Pettersen medd. OWK 1996). 

Totalt 32 art(er) påvist: Toppand, Myrhauk (VU), Vandrefalk (NT), Vannrikse (VU), Parksllrekne, Myrflatbelg (EN), Nlkkebrønsle (VU), 
Korsandemat (EN), Anacaena lutescens, Enochrus testaceus, Gyrinus suffriani (NT), Helophorus brevipalpis, Hyphydrus ovatus, Noterus 
clavlcornis, Gerrls odontogaster, Hesperocorixa linnel, Llmnoporus rufoscutellatus, Microvella retlculata, Nepa clnerea, Dlxella amphibia, 
Armert blåvannymfe, Rødøyevannymfe, Sørlig høstllbelle (VU), Argyroneta aquatica, Erpobdella testacea (NT), Gelemosdyr, Andemusling, Lav 
toppluesnegl, Vanlig skivesnegl, Lys skivesnegl, Oval damsnegl, Stor ravsnegl. 

Fremmede arter: Parkslirekne. 

Trusler: Utbygging. 

Verdisetting : Dammene er store og har viktige funksj oner for flere arter v!tmarksfugl, også rødlistearter. Dammene har vært vurdert i 
forbindelse med verneplanen for våtmark i fylket. Undersøkelsene i 2009 påviste tre høyt rødlistede plantearter samt rødlistede virveløse dyr. 
Samlet sett vurderes dammene til svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Vannkvalitet bør overvSkes. Følg med pS populasj oner av rødlistede arter og vurder eventuelle skjøtselstlltak for ll 
opprettholde disse. Fjern parkslirekne. 

601 Ny5ted, Ørvestre dam - FERSKVANN/VATMARK1 Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Gllrdsdam ca 200 m SV for Nysted. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i et skogholt l kulturlandskapet, lysforholdene er bra, omgivelsene består hovedsakelig av barskog og 
fjellknauser. 

Artsman!jfold: Ingen spesielle arter registrert. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og smStjern i Østfold (Bolghaug 1995). Stabil dam l kulturlandskapet. Ingen 
spesielle arter registrert. Selv om dammen er omkranset av skog regnes det som en stabil dam i kulturlandskapet og gis verdien B. 

Hensyn og skj øtsel: Ingen 

61, Nysted, nordøstre dam- fERSKVAHN/VlTMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: ~rdsdam ca 100 m SØ for tunet p~ Nysted. 

Natur!jrunnlag: Dammen ligger i et lite skogholt i kulturlandskapet, lysforholdene er bra, omgivelsene bestSr av løvtrær og eng. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og smStjern • Østfold (Bolghaug 1995). Ingen spesielle arter registrert. 
Dammen er en stabil dam i kulturlandskapet og gis verdien B. 

Hensyn og skjøtsel: Fjerne noen trær og busker slik at det slipper mer lys inn p8 dammen . .1\.pningen i vegetasjonen bør først og fremst gjøres 
pS sørsiden. 
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63, Hystad, vestre - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Stor dam i skogsterreng ved Hystad. 

Naturgrunnlag: Dammen er trolig et resultat av uttak av sand og grus. Dammen er stor, nærmere 150 m lang og 40 m bred. Den er omgitt 
av skog. Dammen kan tørke ut og var eksempelvis tørrved befaring den 20.10.1996 TEC. 

Artsmangfold: Kun vanlig frosk er påvist i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 i rapporten Dammer og smAtjern i Østfold (Bolghaug 1995), dammen er imidlertid en temporær 
dam i skogsterreng, ingen spesielle arter påvist, vurderes som lokalt viktig C. 

66, Nes, nordvestre dam - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Fjelldam p§ en stor Akerholme l skogområde NV på Nes. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i en forsenkning i berget og er omgitt av vesentlig barskog. 

Artsmangfold: Kun vanlig frosk er p§vist l dammen. (Hauksanger ble observert her i 1981, men er ik ke knyttet t il dammer.) 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og smAtjern i Østfold (Bolghaug 1995), dammen er imidlertid en skogsdam 1 
fjellterreng hvor det Ikke er påvist noen spesielle arter, vurderes som lokalt viktig C. 

67, NorsjØ, Porsmyr- FERSKVANN/VATMARK1 Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: f'jelldam i et skogområde omgitt av åker og boligfelt. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i en forsenkning i berget og er omgitt av vesentlig barskog. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er påvist i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småt;iern i Østfold (Bolghaug 1995), dammen er imidlertid en skogsdam • 
fjellterreng hvor det ikke er påvist noen spesielle arter, vurderes som lokalt viktig C. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

68, Veel, midtre (nordre dam) - FERSKVANN/vATMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Dammen ligger i forbindelse med tunet på Veel, rett øst for veien. 

Naturgrunnlag: Beliggenheten er åpen med god solinnstrAiing. Omgivelsene best§r av plenarealer med enkelte trær og busker. 

Artsmangfold: Det er ikke phist spesielle arter i dammen men basert på ortofoto er dammen dekket av sm§andemat. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Ingen spesielle arter regist rert. 
Dammen er en stabil dam i kulturlandskapet og gis verdien B. 

69, Elingård, NV vollgrav- FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam)- Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Dette er den ene av de to av dammene ble undersøkt av Dag Dolmen i perioden 1985-1986. 

Naturgrunnlag : Dette er en rest etter den vollgraven som ble gravet rundt Elingaard omkring 1635. Dette er altsA en meget gammel kunst ig 
dam med stor biologisk og kulturhistorisk verdi. 

Naturtyper og utforminger: Dammen er gammel og det er Ikke p§v ist fisk i dammen, den er derfor registrert som en eldre fisketom dam. 

Artsmangfold: Det ble i nordvestre vollgrav påvist en rik billefauna med sjeldne arter som Ilybis guttiger, I. obscurus og Hydaticus seminiger 
(vannka lv). Dessut en tett bestand av liten salamander. Stor salamander skal også ha blitt reg. i en av dammene, men det er usikkert i 
hvilken av dammene (Dolmen 1992). Opplysningene ble verifisert av CBO i 1993. 

Verdisetting: Loka liteten er omtalt som nasjonalt verneverdig i rapporten ~Ferskvannslokaliteter og verneverdiN (Dolmen 1995). Dammen er 
meget gammel og har stor artsrikdom og t o rødlistearter er påvist. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 
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70, l!llngird, karpedarnmen - FERSKVANN/VATMAIOC, Dam (G~rdsdam) - Verdi B 

Bellggenhet,tavgrensing : Dette er den ene av de to av dammene ble undersøkt ev Dag Dolmen 1 perioden 1985-1986. 

Naturgrunnlag: Dette er en rest etter den vollgraven som ble gravet rundt Elingaard omkring 1635. Dette er alts! en meget gammel kunstig 
dam med stor biologisk og kulturhistorisk verdi. 

Naturtyper og utforminger: Dammen er gammel men det er pS.vist karuss i dammen og den er derfor reg. som en g!rdsdam. 

Artsmangfold: Dammen ble undersøkt av Dag Dolmen l perioden 1985-1986. Det ble da pSvist karuss og vanlig frosk, ellers fattig dyreliv 
(Litt: Dolmen 1992). Opplysningene ble verifisert av CBO l 1993. 

Verdisetting: Dammen er gammel, det er registert karuss l dammen noe som er negativt for den resterende faunaen . Dammen vurderes som 
viktig B. 

Hensyn og skj øtsel: lngen 

71, Ellngird, mølledarnrnen • fERSKVANN/VlTMAAI(, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing : Dammen ligger ca. 500 m V for Ellng!rd, like ved bygdeveien. 

Naturgrunnlag: Dammen er stor og den ble restaurert med offentlige tilskuddmidler. Den ble helt oppgravet, demningen ble restaurert og det 
ble fjernet en del trær rundt dammen. 

Naturtyper og utforminger: Dammen er en gammel mølledam og det er usikkert om det er fisk i dammen derfor ble det Ikke reg. noen 
utforming. 

Artsmangfold: Dammen ble undersøkt av Carl Bolghaug l 1993, men da var vannkvalitet og liv i dammen preget av oppgravingen og ingen 
arter ble observert. 

Verdisetting: Dammen ble gitt høyeste verneverdi av Bolghaug (1995), den er en stor gammel dam l kulturlandskapet og vurderes som viktig 
8. 

Hensyn og skjøtsel: Dammen bør relnventeres. 

72, Halvorsrøcl • fERSKVANN/VlTMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing : G~rdsdam pS Halvorsrød. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i et lite skogholt l kulturlandskapet, lysforholdene er bra, omgivelsene bestSr av løvtraer og eng. 

Artsmangfold: lngen spesielle arter registrert. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og smål;jern l Østfold (Bolghaug 1995). lngen spesielle arter registrert. 
Dammen er en stabil dam i kulturlandskapet og gis verdien 8 . 

Hensyn og s~øtsel: Sørge for god solinnst~ling, særlig fra sør og unng8 at dammen gror igjen. 

74, Elinborg, østre dam • FERSKVANN/V.l.TMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i skogsterreng. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i et o mr;; de med hardt drevet barskog. 

Naturtyper og utforminger: Skogsdam 

Artsmangfold: Ingen )Qente artsfunn i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 l rapporten Dammer og smAtjern 1 Østfold (Bolghaug 1995). Ingen spesielle arter registrert. 
Dammen er en skogsdam og vurderes til lokal verdi c. 

Hensyn og s~øtsel: lngen 

76, Lunder, sør- FERSKVANN/VATMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A 

- BioFokus-rapport 2010-20, side 38 -

io2. 



-Naturtyper 1 Fredrikstad kommune 2009 -

Beliggenhet/avgrensing: Dam i i nordenden av en skogteig/stor Skerholme pS Lunder 5. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av åker og eng/beitemark med noe løvskog på sørsiden. 

Naturtyper og utform Inger: Beitemarksdam som nå for det meste er omgitt av åker. 

Artsmangfold: Det er pllvist stor (VU) og liten salamander (NT) i dammen (Bolghaug 1995"). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 i rapporten Dammer og smlltjern i Østfold (Bolghaug 1995). Blide stor og liten salamander 
registrert. Alle dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og skjøtsel: Fjerning av trær og busker for å øke solinnstrålingen til dammen bør foretas. 

78, Forsetlund, sør, nordre dam - FERSKVANN/VATMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dammen ligger ca. 450 mN-NØ for gården, like inntil bygdeveien. 

Naturgrunnlag: Beliggenheten er åpen, sørvendt med god solinnstråling. Omgivelsene be~r av blandingsskog. Dammen ble anlagt på 
slutten av 1970-tallet og brukes til jordvanning. En mellom- 1 høyspentlinje går over dammen i nordenden. 

Naturtyper og utforminger: Vanningsdam, relativt nyutgravd. 

Artsmangfold: Det ble ved befaring den 28.6.1994 påvist mort i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjern l Østfold (Bolghaug 1995). Dammen er stor men den er relativt 
nyanlagt og det er (var) ftsk i dammen. Vurderes til lokal verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: La fisken dø ut. 

79, Elingirdskogen, nord - FERSKVANN/VATMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i skogsterreng. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i et omrllde med hardt drevet barskog. 

Naturtyper og utforminger: Skog sd am 

Artsmangfold: Ingen kjente artsfunn i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjern l Østfold (Bolghaug 1995"). Ingen spesielle arter registrert. 
Dammen er en skogsdam og vurderes til lokal verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

80, Havna, nv for- FEFtSKVANN/vlTMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i skogsterreng. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i et område med hardt drevet barskog. 

Naturtyper og utforminger: Skogsdam 

Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: Spissnutet frosk (NT). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjem 1 Østfold (Bolghaug 1995). Spissnutet frosk (NT) regist rert. 
Dammen er en skogsda m og vurderes til lo ka l verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

81, Havna, nord - FERSKVANN/VlTMAFtK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i skogsterreng. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i et område med hardt drevet barskog. 
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Natu rtyper og utform Inger: Skogsda m 

Artsmangfold: Ingen kjente artsfunn i dammen. 

Verdisetting: D11mmen ble gitt verneverdi 3 l rapporten Dammer og sm5tjem i Østfold (Bolghaug 1995). Ingen spesielle arter registrert. 
Dammen er en skogsd11m og vurderes til lokal verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

82, Holme, 5Øndre dam - FERSKVANN/VÅTMARK, Di!lm (G~rdsdam) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i kantsonen mellom innmark og barskog. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i engj løvkratt l kantsonen inntil ei kultureng. 

Naturtyper og utforminger: Dam, registrert som fisketom dam da det Ikke er noen opplysninger om fisk i dammen og at det tidl. har vært 
registrert stor salamander i dammen. 

Artsmangfold: Det skal ha vært observert stor sal11mander i dammen (Bolghaug 1995). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 l rapporten Dammer og sm&tjern l Østfold (Bolghaug 1995). Ingen spesielle arter registrert ved 
befaringen, men det skal ha vært stor salamander i dammen. Siden forekomsten av stor salamander er en g11mmel og usikker opplysning 
vurderes dammen som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

83, Ekheim • FER$KVANN/VATMARK, Dam - Verdl B 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i skogstenreng Inntil hageanlegg. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i ei fjellklove l et område med impedement med mye berg i daoen. Dammen har t idligere vært benyttet som 
badedam og fungerer l dag som pryddam. 

Naturtyper og utforminger: Skogsdam l hagedam 

Artsmangfold: Stor salamander ble påvist ca. 1986 (Bolghaug 1995). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og smS.tjern i Østfold (Bolghaug 1995). I ngen spesielle arter registrert ved 
befaringen, men det skal ha vært stor salamander i dammen. Siden forekomsten av stor salamander er en gammel og usikker opplysning 
vurderes dammen som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

84, Asgird varde • FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dam l skogsterreng. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i et omrS.de med hardt drevet barskog. 

Naturtyper og utforminger: Skogsdam 

Artsmangfold: Ingen kjente artsfunn l dammen. 

Verdisetting: D11mmen ble gitt verneverdi 3 l rapporten Dammer og smStjern l Østfold (Bolghaug 1995). Ingen spesielle arter registrert. 
Dammen er en skogsdam og vurderes til lokøl verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

87, Holme - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing : Dam i skogsterreng. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i et omr&de med skrinn barskog. 

Naturtyper og utforminger : Skogsdam 
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Artsmangfold: Ingen kjente artsfunn i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 l rapporten Dammer og småtjern • Østfold (Bolghaug 1995}. Ingen spesielle arter registrert. 
Dammen er en skog sd am og vurderes til lokal verd i C. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

88, Allerød - fERSKVANN/VA.TMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Gårdsdam rett nord for tunet pli Allerød. 

Naturgrunnlag: Eutrof beitemarksdam. 

Naturtyper og utforminger: GS.rdsdam 

Artsmangfold: Ingen kjente artsfunn l dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og smS.tjern i Østfold (Bolghaug 1995). Ingen spesielle arter registrert. 
Dammen er for dS.rllg lokalisert og det er ogsll usikker om dammen fortsatt eksisterer. Vurderes foreløpig til lokalt viktig C. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliseres og inventeres. 

891 Strilsundtangen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam {Eldre fisketom dam) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i skogsterreng. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i et omrS.de med skrinn barskog. 

Naturtyper og utforminger: Skogsdam 

Artsmangfold: Den rødlistede øyenstikkeren Stor torvlibelle (VU) ble fanget her 26.06.1995 MPE. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). En rødlistet øyenstikkerart registrert, 
dammen er en stor skogsdam og vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

91, Bjørnevigen I - FERSKVANN/VlTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dammen ligger ca 80 m S-SØ for tunet pli Trolldalen. 

Naturgrunnlag: Da mm en er omgitt av bla ndinssskog og fjell kna u ser og lysforholdene er forholdsvis bra. 

Naturtyper og utforminger: Registrert som en eldre fisketom dam som blir benyttet til jordvanning og branndam. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 l rapporten Dammer og småtjern 1 Østfold (Bolghaug 1995}. I ngen spesielle arter regist rert. 
Dammen er en skogsdam og vurderes til lokal verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

92, Bommatjernet - FERSKVANN/VA.TMARK, Naturlig fisketomme Innsjøer og tjem - Verdi B 

Innledning: Tjern som ble gitt verneverdi 3 av Bolghaug (1995). Gitt verneverdi 2 i FiØ 1976. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Tjernet ligger ca. 250 m SV fro Holme gS.rdene. Omgitt av løvskog og en starr/grassump som 
Inkluderes. 

Naturtyperfvegetasjonstyper: Dominerende arter er takrør, kjepesøtgras og sverdlilje (Bolghaug 1995). 

Naturtyper og utforminger: Eutroft skogstjern hvor det ikke har vært registrert fisk. 

Artsmangfold: Sivhøne (NT} har blitt observet hekkende i tjernet (MPE pers. med.) 
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~'!virkning/bruk/trus ler: Tjernet ble drenert l forbindelse med gravearbeider ca. 1982, men utbedring av rodene skulle skje ' løpet av 1993 
(G.Hardeng medd.). 

Verdisetting: Tjernet ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småt;iern i Østfold (Bolghaug 1995). Gitt verneverdi 2 , 
Naturvernregistreringer i Østfold (IFiØ 1976). Sivhøne er registrert hekkende. Tjernet vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Tjernet er helt klart i ferd med å gro Igjen, det bør sjekkes om vannivået ble hevet etter gravearbeidene 1982. 

513, ~enne - FERSKVANN/VA.TMARK, Dam (Gl\rdsdam) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Dammen ligger i hagemark 1 beitemark Ø for veien ved Kjenne. 

Naturgrunnlag: Delvis utgravd og noe oppdemt vannreservoir for g~rden utført ca. 1935. Dammen brukes til vanning l hagen 

Naturtyper og utforminger: Dam som nå benyttes til hagevanning, registrert som gårdsdam. 

Artsmangfold : Totalt 3 art( er) påvist: Blågrønn øyenstikker, liten salamander (NT) og spissnutet frosk (NT). 

Verdisetting: Lokaliteten er omtalt som en viktig, verneverdig amfibielokalitet i rapporten "Ferskvannslokallteter og verneverdi" (Dolmen 
1995). To rødllstede amfibier er påvist og dammen vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Vurdere å åpne opp i vegetasjonen for mer direte sollys på dammen i fra sør. 

514, Kolberg, Ro•Hianddammen - FERSKVANN/VA.TMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Dam som ligger helt inntil og på sørsiden av Stabburet p~ g~rden. 

Naturgrunnlag: Dette er en eldgammel dam som ble utgravd/utvidet l 1865 og som ble brukt som vanningsdam for kyr fram til 1976. 
Sollnnt~lingen er god og det er gitt god plass rundt dammen. 

Naturtyper og utforminger: Dammen har en tett bestand av karuss og det har vært holdt ender i dammen. 

Artsmangfold: P~ grunn av den store tettheten av karuss er lnsektstettheten liten, men til tross for dette ble det pS.vlst larver av både liten 
salamander og padde. I tillegg er det regist rert et funn av den sjeldne vannkalvarten Colymbetes fuscus. 

Verdisetting: Lokaliteten er omtalt som en viktig, verneverdig amfibielokalitet l rapporten "Ferskvannslokaliteter oo verneverdi" (Dolmen 
1995). En rød listet amfibieart er påvist og dammen vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

95, Kolberg, Klrkedammen - FERSKVANN/VATMARK, Dam - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Dam som ligger midt l et veikryss rett øst for Onsøy kirke. 

Naturgrunnlao: Dette er en meget gammel dam, t idligere benyttet som vanningsdam for hester ved kirkebesøk. Dammen h~r blitt gravd ut 
og den har blitt utsatt for uhell med kjemikalier som førte til at all karussen ble slått ut. Ny karuss fra Rosseland ble satt ut 1 1985 (Dolmen 
1995). 

Naturtyper og utforminger: Grunn beitemarksdam 

Artsmangfold: Følgende rødlistearter er påvist l dammen av Dolmen (1991): Store mengder larver av liten salamander (NT) samt sørlig 
høstllbelle (VU). 

Verdisetting: Lokaliteten er omtalt som en viktig, verneverdig amflbielokalltet i rapporten "Ferskvannslokallteter og verneverdi" (Dolmen 
1995). To rødllstearter er påvist, det er en meget gammel dam med stor kulturhistorisk verdi. Dammen vurderes som viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

96, Lunc:l, gAnlsdammen - FERSKVANN/VA.TMARK, Dam - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Dam midt på ei beitemark p~ gArden Lund. 

Naturgrunnlag: Dammen ble utgravd som vanningsdam for husdyr ca. 1900 og dammen har etter det aldri vært tom. 

Naturtyper og utforminger: 
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Artsmangfold: Faunen l dammen er l følge Dolmen (1991) ganske rik, pl tross av utsetting av ca nadisk bekkerøye flere Ar pA 1gao
tallet.Lokaliteten har en .overraskende rik bestand av liten salamander (ND, og det er påvist sørlig høstllbelle (VU). (Dolmen 1992). 

Verdisetting: Lokaliteten er omtalt som en viktig, verneverdig amfibielokalltet i rapporten •ferskvannslokaliteter og verneverdi" (Dolmen 
1995). To rlldlistearter er påvist, det er en gammel dam med stor artsrikdom. Dammen vurderes som viktig A. 

Hensyn og sl(jøtsel: Ingen 

97, Lund, skogsdammen - FERSKVANN/VATMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Dammen ligger i innmarka inn mot et skogomn1de. 

Naturgrunnlag: Dammen ble utgravd som renvannsbrønn til fjøset ca. 1930 og senere utbedret p& 1960-tallet og dammen har etter det aldri 
vært tom. 

Naturtyper og utformin11er: Dammen er fisketom. 

Artsmangfold: Faunen i dammen er i følge Dolmen (1991) ganske fattig og Ingen amfibier ble registrert. 

Verdisetting: Lokaliteten er omtalt som en relativt artsfattig dam i rapporten ~Ferskvannslokaliteter og verneverdiR (Dolmen 1995). Ingen 
spesielle arter pllvlst, men det er en stabil dam l kulturlandskapet og den vurderes derfor som viktig B. 

Hensyn og skj øtsel: Ingen 

98, Stordamsmyra - MYR OG KlLDE, Intakt lavlandsmyr i Innlandet (Fiatmyr) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Stordamsmyra ligger 3km fra Fredrikstad by like nord for Stordammen. Opprettet som myrreservat 22.12.1978. 

Naturgrunnlag: Myra ligger i en nord - syd forsenkning som er omgitt av barskog med vekslende bonit et. Den er 1 km lang og 50 - 100 m 
bred. 

Naturtyper og utforminger: Myra er en mlnerogen flatmyr (jordvannsmyr) der grunnvannstanden stllr høyt. Den er en typisk dalmyr som er 
dannet ved gjengroing mot et vann .. Det finnes flytetorver mot tjernet i syd. Fattlgmyr med mykmatte og løsbunnvegetasjon dominerer. Det 
inngår også et Ilte ombrotroft part! (regnvannsmyr). Rikere myrvegetasjon er forholdsvis vanlig, og her opptrer smalmarihånd. Denne arten 
er bare kjent fra 2 -3 steder l fylket og den har et sørlig og vestlig utbredelsesområde. 

Stordammen er regulert og dette kan ha hatt betydning for grunnvannstanden 1 myra. Myra har storverneverdl da den er en av def~ lnntakte 
myrene utenfor ra et l fylket. 

Artsmangfold: Smalmarihand (VU) vokser p& myra (EI&tvik 1992). 

Verdisetting: Stordamsmyra er vernet som naturreservat. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Fredningsforskriften finnes her: http:/ / www.lovdata.no/ for/lf/mv/mv-19781222-0021.html 

99, Enghaugberget - SKOG, Kalkskog (Tørr klllkfuruskog) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Enghaugberget ligger Innenfor Slevikkilen og ble oprettet som naturreservat den 9/7-1993. Her er naturtypen 
kalkskog avgrenset uten hensyn til grensene til naturreservatet. 

Naturtyper og utforminger: Artsrik tørr kalkfuruskog med en rekke sjeldne arter. Siden dette er et naturreservat er det ikke prioritert S 
dokumentere omr&det ytterligere. 

Artsmangfold: Kammarimjelle Melampyrum cristatum funnet her av HHV & GEN i 1991 (Høiland 1996). Flueblom vokser 1 omr~det (BAtvik 
1992), ett blomstrende lnd. av flueblom ble funnet den 3.juli 1996, samt to nedtrampede som ikke hadde blomstret GGR. 

Verdisetting: Lokaliteten ble opprettet som naturreservat 1 1993 og det er p~vlst en rekke sjeldne og rødllstede plantearter her. Lokaliteten 
vurderes som svært viktig A. 

100, Apalvlken I - SKOG, Rik edel/auvskog (Or-askekog) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing : Smal stripe edelløvskog p& NVspissen av Hankø. Omr&det ble opprettet som edellauvsl<ogsreservat den 11.12.1981. 
Her er naturtypen avgrenset uten hensyn til grensene til naturreservatet. 

Naturgrunnlag: Sørvestvendt NS-g~ende bergsprekk i et område med renvasket strandberg. I sprekken har det samlet seg løsmasser og 1 
disse har det etablert seg en stripe med edelløvskog. 
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Naturtyper og utforminger: Apalviken naturreservat ligger p& vestsiden av Hankø 500 m sørvest for Apalviken. Oreskogen ligger i en t rang, 
grunn bergskorte. Hellingen er svak med sterkest helning mot nord. Bestandet er omgitt av stedvis bart fjell og ~r i sterk kont rast t il de 
karrige omgivelsene. Berg runnen best~r av granitt. 

Bestandet best&r av svartor- sumpskog. Lengst i nord finnes det et fragment av svartor- strandskog. 

Spesielt i sør er bestandet sterkt vindpåvirket. Tresjiktet er lavt, krokete og kvistrlkt. Lenger inn i bestandet er det flere trær av større 
dimensjoner og penere trær. Trehøyden i bestandet er på 8-10 m i de best utviklede deler. Her finnes det også svartor med såkalt e sokler. 

Artsmangfold: l tillegg til svartor som dominerer i tresjiktet, finner man ogs& Innslag av bjørk, gran, furu og enkelte forekomster av barlind 
b&de i tresjlkt og busksjikt. Busksjiktet er sparsomt utviklet, men det domineres av svartor og gran. Langstarr og sverdlilje setter preg på 
feltsjiktet. Andre viktige arter i feltsjiktet er skjold bærer og gul frøstjerne. l nord vokser det revebjelle. 

Verdisetting: Apalviken er en or-askeskog med høye naturkvaliteter. Vernet som naturreservat. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Fredningsforskriften finnes her: http:/ /www .Iovdata. no/cgi-wift/ld les?doc~/lf/lf/lf-19811211-4 728. html 

101, Søndre SØster fuglefjellet - SØRVENDT BERG OG RASMARK, Sørvendt berg og rasmark (Kalkrik og/ eller sørvendt bergvegg) 
Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Det er den sørligste av en rekke øyer i Ytre Oslofjord. Omr&det ble opprettet som sjøfuglreservat den 15.12.1978. 
Kommunen erhvervet nordre del avS. Søster som friluftsomrSde i 1917. Vemekvallteten anses som ivaretatt, men fri luftsliv kan true deler av 
vemekvalitet på utsatte steder (Sæther et. al. 1994). Her er naturtypen avgrenset uten hensyn til grensene t il naturreservatet. 

Naturgrunnlag: Reservatet som bestSr av rombeporfyr fra permtiden. Øya er på totalt 430 da hvorav ca 120 da er fredet. Øya er småkupert 
med gressletter og singelstrender, noe som gir den et særpreg. Dette brytes med de stupbratte fjellsidene ned mot sjøen i sør. Disse 
fjellsidene er potensiell hekkeplass for "fuglefjellsfugler". Øya har ingen spesielt gode havnemuligheter, i mot setning til Nordre Søster. 
Fredrikstad kommune eier øya. 124 da landareal og 71 da sjøareal ON 1995a. 

Naturtyper og utforminger: Bergveggen er bratt og har mange hyller og avsatser som egner seg som reirplasser. Bergveggen er sørvendt og 
lavabergarten er mindre •sur" enn grunnfjellet som er dominerende i resten av fylket. 

Artsmangfold: p§ 1800-tallet hekket det alkefugl her. I senere &r har hekkebestanden p§ øya gått sterkt tilbake. Vandrefalk hekket 
tradisjonelt ø& øya, men i ny tid foreligger få opplysninger. En usikker obs. ble gjort av B.A. Andersen i mai 1963 (Hardeng 1988}, og ett ind. 
ble obs. av Asgeir Larsen den 17.2.91 (Viker 1992). 

Verdisetting: Sørvendt bergvegg med høye naturkvaliteter. Vernet som naturreservat. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og slgøtsel: Fredningsforskriften finnes her:http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19781215-0013.html 

102, Søndre Miss ingen - KYST OG HAVSTRAND, Rikt strand berg - Verdi B 

Området ble opprettet som sjøfuglreservat den 15.12.1978. 

233 da sjøareal 

Øygruppen tilhører Oslofeltet (20-30 mill. år}. 

Jensen (1992) oppgir at før 1940 var teistbestanden stor p~ Missingene, kanslge opptil 30 par. Bestanden avtok sterkt rundt 1950-60. I 
1970-årene la bestanden trolig på rundt 5-10 par, men denne bestanden gikk ytterligere nedover mot slutten av t iåret. Det er usikkert om 
teisten hekket her i perioden 1980-87. l 1987 ble det observert endel ungfugl i området, men det er usikkert om den var klekket her. I 1988 
ble bestanden reetablert p§ Søndre Missingen, og siden 1988 er alle hekkefunn gjort her. 

Missingene er omtalt som potensielt marint verneområde i en kartlegging av egnede marine verneomrSder i Norge (ON 1995b}. Sitat fra 
rapporten: •søndre del av Østfold har en variert og relativt rik marin natur. Fauna og flora er preget av den baltiske st rømmen, og ahar de 
største svingningene 1 temperatur gjennom året i noe norsk farvann. Dette området er viktig for forskning og undervisning ved Universitetet i 
Oslo. Et av de større marine verneområdene bør legges hit. Dette kan avgrenses slik: Fra og med Mlssingen over Søstrene og Torbjørnslgær 
til Hela og riksgrensen. Området bør omfatte farvannet rundt Hvaler og pallene på Hvaler. Dette området vil grense t il det svenske området 
Vådetiiarna- Tjiirntiarkipelagen - Kosterarkipelagen- Kosterrl!nnan som er nevnt i det nordiske verneforslaget. • 

Artsmangfold: teist 

Originalkoordinat EDSO: nl980606 

109, Goenvad - K YST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump - Verdi A 

Opprettet som Goenvad naturreservat den 8. mai 1992. 

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som natu rlig er knyttet til området. 
Viktigste funksjon for dyrelivet er som rasteomrAde. 
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Høyeste verneverdi i FiØ 1976. 

Som kulturlandskapsom~de er arealene rundt det innerste ev kilen gitt verdi middels/høy l (Båtvik i manus). 

Lundberg og Rydgren (1994) har kartlagt strandeng og strandsumper innenfor grensene av våtmarksreservatet Goenvad. Disse ble vurdert 
som regionalt verneverdige. Omr~det ble beitet fram til a. 1989, og opphør av beite har ført til en økning av strandsumpen p! bekostning av 
strandeng. Takrør og havsivaks har dessuten økt som følge av at beitet opphørte. Det må snarest iverksettes skjøtselstlltak i form av 
husdyrbelte for å hindre videre gjengroing av strandengene (Lundberg & Rydgren 1994). 

Hansen & Hansen (i manus) har gitt lokaliteten høy verneverdi p§ grunn av marskområdet, da dette sannsynligvis huser er helt spesiell 
lnsektsfauna med f.eks. tovinger, biller og sommerfugiarter. 

Omr&det bør utvides får å få med hele Burholmen og hele Rand holmen (GHA pers.medd.) 

Blåvlnget gresshoppe Sphingonotus caerulans (V) p.Svlst her 17.07.1993 (KRK) (MPE medd. OWK). 

Fuglelivet l området behandles bl.a. i Hansen 1978a,b, 1979, samt Martinsen 1979. 

Strand malurt er funnet på et lite skjær øst for Burholmskjæret (S.Stvik 1996b). 

Verdisetting: Området har stort og helhetlig med stort mangfold innen insekter og fugl. Om~det har antagelig truede vegetasjonstyper. 
Vurderes derfor ti l svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Takrør og havsivaks har dessuten økt som følge av at beitet opphørte. Det m~ snarest iverksettes skjøtselst iltak i form av 
husdyrbeite for § hindre videre gjengroing av strandengene (Lundberg & Rydgren 1994). 

110, Fugl•vlkbukta - KYST OG ~AVSTRAND, Strandenf} 09 strandsump (Stort strandengkompleks) -Verdi A 

Innledning: Opprettet som fuglevlkbukta naturreservilt den B. mal 1992. 328 da er brakkvannsareal. Formålet med vernet er A bevare et 
viktig v8tmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til omr~det. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokilliteten ligger pA østsiden av Kråkerøy ved Østerelvas utløp. Det avgrenses mot dyrket mark, vei, 
skog og bebyggelse l vest. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Større strandengkompleks som bør inventeres p~ nytt med fokus pl botanikk og invertebrater. 

Verdisetting: Lokaliteten verdivurderes til svært viktig ut Ifra funksjon for fuglelivet. Botanikk og insektfiluna bør lnventeres. 

111, Thorsøma - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Stort strandenglcompleks) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Strandeng p.A vestsiden av Tosekllen l Borge. 

Naturgrunnlag: Hele lokaliteten ligger Innenfor Thorsøma naturreservat som ble opprettet den 8. mal 1992. Formlllet med vernet er A bevare 
et viktig v!tmarksomrlde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Viktigste funksjon for dyrelivet er 
som raste- og beiteområdeomrAde for ender og vadefugl p! vSr- og høsttrekk. 

Naturtyper og utforminger: For det meste strandsump dominert av takrør, havsivaks eller pollsivaks. De botaniske verdiene l området blir 
vurdert som sm! (Lundberg & Rydgren 1994). 

Artsmangfold: Hansen & Hansen (i manus) gir omrldet lav verneverdi l entomologisk samenheng, hovedsakelig p§ grunn av for stort 
beitetrykk. 

Verdisetting: Omradet har stor betydning først og fremst for vltmarksfugl, andre arter er mindre lgent. Vurderes som strand eng -
strandsump som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Staten har forvaltningsansvaret. Verneforskriften finnes her: http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0392.html. 

112, Fuglevik- eik I- Ku~TURI.ANDSKAP, Store f}l!lmle trær (Gemmelt tre)- Verdi B 

Innledning: Oette er den østre av to store eiker p.A Fuglevik som ble fredet 02.07.1955 (FiØ 1976). Trærne ble merlket iiV Fylkesmannen (v/G. 
Hardeng) vinteren 1996, og ingen videre sl<jøtselstiltak Vilr nødvendige. Eika ble fotografert den 19.05.2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Inntil veien p! fuglevlk. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Gammel eik. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men potensialet for lnsektfaunaen knyttet til gamle trær vil bare øke med tiden 

Verdisetting: Stor gammel eik, fredet som naturminne. Vurderes som viktig B. 
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Hensyn og skjøtsel: Ingen tiltak nødvendige. 

113, Fuglevik- eik Il - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi 8 

Innledning: Dette er den vestre av to store eiker på Fuglevik som ble fredet 02.07.1955 (FlØ 1976). Trærne ble merket av Fylkesmannen 
(v/G. Hardeng) vinteren 1996, og ingen videre skjøtselstiltak var nødvendige. Eika ble fotografert den 19.05.2009. 

Bel iggenhet/avgrensingjnaturgru nnlag: Inntil veien på Fuglevik. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Gammel eik. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men potensialet for den truede insektfaunaen knyttet til gamle trær vil bare øke med tiden. 

Verdisetting: Stor gammel eik, fredet som naturminne. Vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen tiltak nødvendige. 

118, Refsa l, Kråkeberget, renvilnnsbrønn - FERSKVANN/V.8.TMARK, Dam (G1!rdsdam) -Verdi 8 

Beliggenhet/avgrensing: Dammen ligger p& en skrinn furuås S-SØ for gården. 

Naturgrunnlag: Beliggenheten er åpen med god solinnstråling. Omgivelsene best&r av skrinn furuskog og berg l dagen. Basert på bilde 1 
Bolghaug (1995) ser det ut som dette er et gammelt granittbrudd. 

Naturtyper og utforminger: Renvannsbrønn til gården. 

Artsmangfold: Det ble ved befaring den 17.8.1996 p§vist liten salamander (ND i dammen (Svein .ll.strøm medd). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 i rapporten Dammer og sm§tjern i Østfold (Bolghaug 1995). Dammen er relativt artsfllttig men 
det er observert liten salamander i dammen. Stabil dam med rødlisteart, vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

121, Bjørnevågkilen - KvST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump -Verdi A 

Innledning: Innerste delen av østsiden i Bjørnevågen. Båtvik (1996) vurderer hele landskapet med alle dets mange verdifulle biotoper t il å ha 
høy verdi, og påpeker betydningen av å opprettholde storfebeitingen i om~det, og å ta vare p§ alle de store trærne i området. Ormetunge er 
funnet ved flere anledninger, sist i 1973. Sitat fra Båtvik (199Gb): ~J.a. Fredrikstad. Kr§kerøy, Bjømevågen. 13.6.1926. Strandenga er omtalt 
som ~fin strandeng forekommer p§ østsiden av kilenH av Hansen (1982), og lokaliteten ble gitt verneverdi 3 l FlØ 1976. Trygve Braarud. 
Beitemarka innenfor denne avgrensningen ble undersøkt med insektsold den 02.04.2010 iforbindelse med entomologisk ekskursjon. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Løsmassestrand innerst i en trang kile, meget gunstig lokalklima. Det avgrenses mot 
naturtypelokalltet for rik edelløsvkog i nordøst. I øst avgrenses mot dyrket mark. I sørvest mot blandingsskog og dyrket mark. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Strandeng og strandsump som er vurdert til å være et viktig lokalt hekke- og t rekkomrSde for v~tmarksfugl i 
forbindelse med utkast til verneplan for v~tmarker i Østfold (FiØ 1986). Strandengene og strandsumpene m.1 sees i sammenheng med de 
innenforliggende beitemarkene. 

Artsmangfold: PJantefunn 1 kilen: Ormetunge Ophioglossum vulgatum (funnet i 1954.) Marinøkkel Bot!Jichlum lunaria (ØJO i brev 1996). Det 
ble funnet et større antall arter av biller knyttet til strandsump og beitemark under ekskursjon pasken 2010: Totalt 33 art(er) p~vist: 
Anotylus rugosus, Apion cruentatum, Protapion fulvipes, Bembidion guttula, Brachygluta fossulata, Brachygluta helferi, Chaetocnema 
sahlbergil, Chrysolina staphylaea, Drusilla canaliculata, Dyschirlus globosus, Hemistenus flavipalpis, Lathrobium fulvipenne, Nedyus 
quadrimaculatus, Notaris acridulus, Ochthephilum fractlcorne, Paederus fuscipes, Phaedon concinnus, Philonthus albipes, Philonthus 
carbonarius, Philorhizus notatus, Pterostichus dlllgens, Rugilus erichsonii, Sepedophilus pedicularius, Sitona sulcifrons, Stenus ca rbonarius, 
Stenus clavicornis, Sten us incrassatus, Sten us juno, Tachyporus chrysomelinus, Tachyporus hypnorum. Det er forøvrig et stort pot ensia l f or 
rødlistede insektarter. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det g§r en mindre vei igjennom lokaliteten. Deler av området beites. 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som svært viktig begrunnet med helheten i omrndet og dokumentert artsmangfold (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Opprettholde husdyrbeite, unng§ bruk av gjødsel. 

123, Enhuskilen- SKOG, Rik sumpskag (Svartor-strandskog)- Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Innerste delen av Enhuskilen som ennS ikke er fylt igjen. 
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Naturtyper og utforminger: Lokaliteten omtales av Hansen (1982) som en lokalitet hvor det forekommer klourt-svartor-sumpskog og 
lokaliteten ble gitt verneverdi 2 i Naturvernregistreringer l Østfold (FiØ 1976). 

Artsmangfold: Tidligere fantes lgempestarr l omr.Sdet, sist sett l 1899. Arten er knyttet ti l vannkanter og bekker, og er trolig forsvunnet p.S 
grunn av grøfting av sumpmarka (l~~tvlk 1996). Potensial for Insekter knyttet til fuktige sjønære habitater. Strandrødtopp ble funnet på 
strandeng i Enhuskilen i 1978 (Artskart 2010). 

Verdisetting: Allle forekomster av svartor strandskog skal vurderes til svært viktig (A-verdi). Lokaliteten er imidlertid delvis utfylt og dette 
areal avgrenses ikke. Det er potensial for rødllstearter av Insekter og planter i resterende areal og lokaliteten vurderes foreløpig til viktig (B
verdl). 

Hensyn og slgøtsel: Overlate lokaliteten til fri utvikling. 

124, Alshusbukta - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Stort strandengkompleks) - Verdi A 

Bellggenhet/evgrensing: Bukta er registrert som en brakkvennspoll og er av en viss bet. for vannfugl, verneverdi 2 l (FiØ 1976). 

Naturtyper og utforminger: Grunn brakkvannsbukt med vegetasjonsrikt bakkedrag og innenforliggende fukteng/ gruntvannsomrAde. Ca. 40 
storfe beiter pA strandenga. Typisk for lokaliteten er en veksling mellom 5pne brakkvannsdammer, strandsumper, strandenger og fuktenger. 
Her finnes fine soneringer med med svært godt utviklete strendsumper. Saneringene viser vegetasjonsstyper med dominens av stor 
vasskrans, havsivaks, takrør, pollsivaks, havstarr, SC!itslv, rødsvlnvel, SC!Itsoleie og svartor. Arealet har vært beltet l lang tid, og soneringene 
er et resultat av dette. umdberg og Rydgren (1994) rangerte omlidet som klart verneverdig, hovedsakelig på grunnlag av fine saneringer og 
en rnoSC!Ikk utviklet over lang tid (Lundberg St Rydgren 1994). Vurdert som et lokalt viktig hekke-, raste- og overvintringsområde for 
v§tmarksfugl i (FiØ 1986).0mrådet vurderes til middels/høy verdi, og det er viktig at omr.Sdet fortsatt beites, slik at det Ikke gror Igjen med 
takrør (~tvik 1996). Holthe et. al. (1986) nevner lokaliteten som en viktig rasteplass i trekktida for gress- og dykkender. 

Artsmangfold: De mest interessante plantene herfra er saltsolele Ranunculus cymbalaria og stor vasskrans Zannlchellia palustris. (Lund berg &. 
Rydgren 1994). Potensial for rødlistede insekter knyttet til strandengkomplekser, blandt annet enkelte arter av biller. 

Verdisetting: En meget velutviklet strandsump og forekomst av sjeldne arter samt at omr~det fikk høyeste verdi l en registrering av 
havstreoder pl Sørøst landet. Svært viktig A. 

Hensyn og slgøtsel: Opprettholde belt, helst med storfe. 

125, Mule - Stangeskjær - KYST OG HAVSTRAND, Rikt strandberg - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Holme sørvest for Krlkerøy. 

Naturgrunnlag: Relativt renvasket holme av gneis/granitt med enkelte dammer med ferskvann/brakkvann. 

Naturtyper og utforminger: OmrAdet er vurdert til å være et viktig lokalt hekke-, trekk- og overvintrlngsomrAde for våtmarksfugl l forbindelse 
med utkast til verneplan for våtmarker i Østfold, og omr.Sdet har og~ betydning for sjøfugl (hekkeomr~de) (FlØ 1986). 

Hansen (1982) skriver at på Kråkerøy er det nesten bare pS Mule vi finner større konstentrasjoner av hekkende sjøfugler og at det • 
herredstyret ble vedtatt ferdselsforbud pS holmen l hekketiden 15.04-15.07. Ferdselsforbudet ble stadfestet av Fylkesmannen. 

Sitat: ~Alt 1 alt m§ en kunne si at sjøfugl-faunaen pl Kråkerøy er godt ivaretatt gjennom ferdselsforbudet på Mule. • 

Artsmangfold : Grunnen til at lokaliteten vurders som en naturtype er funnet av den rødlistede (R) kransalgen bustkrans Chere aspera på 
Stanges~ær (Langangen 1996a). Ellers er det først og fremst sjøfugl som er holmens største verdi. Jansson (1994) rapporterer følgende 
arter på Mule fra 1993; fiskemSke 31 par, gr8m8ke 32 per, makrellterne l par, sandlo l par, slldemSke 2 par, svertbak lpar, tjeld 2 par, 
ærfugl47. 

Holthe et. al. (1986) beskriver lokaliteten som følger: "Sjøfugl - bredt art:sspekter, også sjeldne arter. Hekking samt rasteplass for ande- og 
vadefugl under trekk. Foreslås vernet som sjøfuglreservat. 

Strandrødtopp (VU) er registrert på holmen i tillegg til: Knoppsmåarve, Myrhatt, Ryllsiv, GrSstarr, Duskstarr, SIAttestarr, Havstarr, Beltestarr, 
Fjæresivaks, Dunhevre, FjæreSC~Itgras, 

Verdlsettlng : Viktl!l hekkeholme for sjøfugl hvor det er p-Svist en rødlistet kranSC!Ige og strand rødtopp (VU). Vurders som viktig B. 

126, Gamlebyen vollgraver - FERSKVANN/V.I.TMARK, Dam - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Vollgravene omkring Gamlebyen l Fredrikstad er fra omkring 1667 og omkranser Nordens eneste Intakte 
Festningsby. 

Naturtyper og utforminger: Doggpil Sallx daphnoldes plvlst S for Gamlebyen, mellom Rehbindens gt. og Jens Melnlchs gt. og vollgraven, på 
vollgravens S-side, idet den svinger, ant. opprinnelig plantet. 28.9.1989. Tore Berg. <0>. 
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Artsmangfold: Dogg pli Salix daphnoides pgvlst S for Gamlebyen, mellom Renblndens gt. og Jens Melnlchs gt. og vollgraven, p~ vollgravens s
side, idet den svinger, ant. opprinnelio plantet. 28.9.1989. Doggpil er bare nevnt for fylket fra Fredrikstad med dette ene kollekt (B8tvlk 
1996b). 

Verdisetting: Omr5det er vurdert til !l være et lokalt viktig hekke-, trekk- oo beiteområde for v!ltmarksfugl i forbindelse med utkast til 
verneplan for v!tmarker i Østfold (FlØ 1986). Sitat FiØ 1976: Vollgravene er gamle og stabiliteten er utvilsom og det er påvist rødlistearter. 
Vurderes som svært viktige A. 

127, Ødegirdskllen- KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Hevdet med belte)- Verdi A 

Innledning: Området er vurdert til ~ være et lokalt viktig trekk· og overvintringsomr~de for vStmarksfugl i forbindelse med utkast til 
verneplan for våtmarker i Østfold (FlØ 1986). Verneverdi 2 (FiØ 1976). Omr!ldet ble befart den 13.06.1996 av OWK og s.Ø.S 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Marin grunn kile. Akkumulasjonsstrand med større strandengpartler. 

Naturtyper og utforminger: Området har tidligere vært sauebeite, men fungerer n8 som hestebeite, 00 er neppe kunstgjødslet. Området 
omtales av Båtvik (1996) som et spennende omr!lde botanisk. Kilen er dessuten omtalt som att raktivt overvintrings- og hekkeormide 
(Blltvik i manus). 

Artsmangfold: Ute l kilen finnes undervannsenger med småhavgras, skruehavgras og busttjønnaks (NT), og det er sannsynlig at kilen kan 
inneholde interessante kransalger (88tvik 1996). Det ble påvist noen t.1 eksemplarer av kystgriseøre Hypochoeris radicata ved ei Uta bru inn 
på tunet til el hytte som ligger inntil omr!ldet (OWK og s.B.s). Denne arten er bare kJent fra noen ti lokaliteter l fylket. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er relativt stor ferdsel l området (Wergeland Krog 1996). Deler av omr~det beltes. 

Verdisetting : Stor lokalitet med påvist rødlisteart, tidligere vurdert vernet, viktig funksjon oos8 for våtmarksfugl. Potensial for rødlistede arter 
av planter 00 Insekter. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skJøtsel: Opprettholde 1 gjenoppta belte er meget viktig for ~ opprettholde verdiene l området. 

128, Langvikkilen - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten Jigger innerst l en smal kile sør på Torsnes. 

Naturgrunnlag: Grunn marin kile, akkumulasjonsstrand. 

Naturtyper og utforminger: Sørvendt strandområde med mindre partier strandeng-/ strandsumpvegetasjon med svartor·strandskogbrem 
innerst. Fikk vt!rneverdl 1 med vekt pa botanikk l Naturvernregistreringt!r l Østfold fra 1976 (FiØ 1976). Loka liteten nevnes dessuten som en 
del av et større typeområde skjærg~rd som ble gitt verneverdi 2-3 l FlØ 1976. Selve kilen er ogs~ vurdert til S være et lokalt viktig t rekk- og 
overvintringsomrAde for våtmarksfugl i forbindelse med utkast til verneplan for v3tmarker i Østfold (FlØ 1986). 

Artsmangfold: Den rødlistede øyenstlkkerarten Sympetrum flaveolum ble påvist i sm~dammer innerst l kilen den 27.08.1995 ROL, MPE. 
Engmarihand, på gressbevokst sumpland Innenfor fjæren, i en vik av sjøen. (PL 18,57). 1960 <Arstall Ikke oppgitt, montert 1961>. Anna 
SØnstegaard. <0>. <Det.: Rolf Y.Berg, strandengform med sm~ flekker på bladene. Strandrødtopp påvist l Langvikkilen. 2.7.1993. Odd 
Stabbetorp & Svein Astrøm. <0>. • Totalt 5 art( er) påvist: Tomsanger, Strandrødtopp (VU), Engnnarlhand (NT), EngmarihAnd kysttype 
cocclnea (OD), Gulvinget høstllbelle. 

Verdisetting: Viktig lokalitet både for flere artsgrupper, flere rødlistearter p&vist og selve kilen er ogs~ viktig for våtmarksfugl. Vurderes som 
svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen. 

129, Hunnebunn - MARI.NT, Pol/er - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing : Stor brakkvannspoll som utgjør den innerste delen av Tosekilen. 

Naturtyper og utforminger: Stor brakkvannspoll som ligger i kommunene Fredrikstad og Sarpsborg. Klavestad (1957) var den første som 
undersøkte vegetasjonen i bukta og Marker (1973) omtaler små strandenger med saltslv Juncus gerardl, og k rypkvein Agrostis stolonlfera, 
men i en større undersøkelse av havstrender l Norge ble lokaliteten gitt lav verdi (Lundberg & Rydgren 1994). Lokaliteten ble gitt høy verdi 
(3) i en naturvernreg. utført av Fylkesmannen l 1976 (FiØ 1976). 

Artsmangfold: Pollen er vurdert til 8 være et lokalt viktig trekk-, beite-, hekke-, og overvintringsområde for våtmarksfugl i forbindelse med 
utkast til vemeplan for våtmarker i Østfold (FlØ 1986). Den rødlistede kransalgen Vormglattkrans (Lamprothamnium papulosum) er funnet 1 
Hunnebunn (Langangen 1996a). To belegg av Oremose som står p~ den svenske rødlista som s.lrbar (Aronsen et. al. 1995) er funnet i 
Hunnebunn. Ut l fra artens biologi er de trolig funnet ved en av bekkene som renner ut i Hunnebunn. Oremose pllvist i Borge, Hundebund. 
08.05.1892. E. Ryan. <lRH, 2 kps>, (Ryan og Hagen 1896). 

Verdisettino: Stor og meget tydelig avgrenset brakkvannspoll med betydning for en rekke arter og hvor det er påvist den sjeldne og 
rødlistede kransalgen vormglattkrans. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Omr~det er regulert som speslalomr~de naturvern. 
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132, Fjellskilen- KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Stort strandengkompleks)- Verdi A 

Innledning: Omtalt som et botanisk interessant område i (FlØ 1976), med mindre partier strandenger. Omr.!ldet er vurdert til li være et lokalt 
viktig trekk- og overvintringsområde for vlltmarksfugl i forbindelse med utkast til verneplan for v~tmarker i Østfold (FlØ 1986). Torkild Jensen 
(i brev) omtaler lok. som følger: ~En relativt stor bukt, med mye takrørvegetasjon og partier med flommarkskogf oresumpskog innerst•. Rike 
kulturlandskaps- områder innenfor med frodige bekkefar og beitemark. Dette er en av kommunens viktigere v~tmarksomr~der,Gamle funn av 
rødlistede planter {Artskart 2010). Lokaliteten ble befart den 03.09.2009 av BioFokus ved Arne La ugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder mosaikk av strandeng og strandsump, naturbeltemark og svartor-sumpskog i 
indre del av Fjellskilen. Det avgrenses delvis mot dyrket mark, bebyggelse og "viktig bekkedragN Fjellebekken som renner ut midt i 
lokaliteten. I øst avgrenses mot hyttebebyggelse. I vest avgrenses mot skrin furuskog og bebyggelse i sørvest. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Stort strandengkompleks hvor bekkeutløp, svartorsumpskog og sauebeite bid rar til variasjon og en større 
helhet. På vestsiden av bekk dominerer takrør nesten totalt. Her er det partier med svartorsumpskog i mindre dimensjoner. På østsiden beiter 
sau og det er grasdominert kortvokst feltsjikt helt ut til vannkanten. Ytterst på østsiden er det mindre bukter med strandeng mellom svaberg. 

Artsmangfold: Eldre funn av rødlistede planter; sodaurt, dverggylden og pusleblom. Klourt, karakt erarten for svartor-strandskog ble funnet i 
kant av beite. Naturbeitemark av denne typen som ligger l tilknytning til strandeng og strandsump kan huse flere rødlistede arter av biller. 
Ved befaringen ble løpebillen Patrobus atrorufus og bladblllen Phaedon concinnus funnet, arter som er vanlige li fi nne p~ slike beiter. 

P~virlkning/bruk/trusler: Opphør av beite. Gjengroing med takrør. 

Verdisetting: Stor lokalitet. Funksjon for fugl. Overgang mellom ulike natur- og vegetasjonstyper. Potensial for rødlistede insekt- og 
plantearter. Totalt sett vurderes lokaliteten til svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Hevden med beite i deler av kilen er et eksempel til etterfølgelse. Opprettholde beitetrykk. Fri utvikling ut en hogst i 
partier med sumpskog. 

133, Elingårdskilen - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Stort strandengkompleks) - Verdi A 

Innledning: Strandengkompleks som er vurdert til li være et lokalt vlktlg trekk- og hekkeområde for våtmarksfu!ll i forbindelse med utkast til 
verneplan for våtmarker i Østfold (FiØ 1986). Det er registrert botaniske verneinteresser i omrlldet. Omrlldet ble 9itt verneverdi 3 i 
forbindelse med naturvernregistreringene l 1976. Verneinteresser både innen zoologi og botanikk (FiØ 1976) . Omrildet bllndlagt som 
naturvernområde NS p& et lite landareal Innerst i kilen (Sæther et. al. 1994). Lokaliteten ble sjekket den 06.08.2009 av BioFokus ved Ola 
Wergeland Krog, Terje Blindheim og Arne Laugsand. Det ble lett etter overvintrende biller i loka litet en den 31.10.2009 (Stefan Olberg og Arne 
Laugsand). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder indre deler av Elingårdskilen. I øst grenser lokaliteten til dyrket mark. Det 
inkluderes noe beitemark som er antatt ikke å være saltpåvirket. I nord grenser lokalitet til dyrlket mark og vel. I vest avgrenses mot vei og 
båtbrygge. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Stort mosaikkartet strandengkompleks hvor deler som beites av hest og/eller gjess er svært kortvokstog 
grasdominert. Husebybekken renner ut midt i bukta. Grunn mudderbukt med eksponerte leire-/slltflater. Typisk sanering med havsivaks og 
saltslv. Partier domineres av takrør. Strandstjerne, smllengkall, strandkjempe, lysslv, strandkjeks, fredløs, gullfrøstjerne, fjøresaulauk, 
stra ndvortemel k. 

Artsmangfold: Det finnes truede insektarter knyttet til gllse-/husdyrbeitede om~ der som dette. l Skjebergkilen (tilsvarende habitat) er billen 
Combocaerus glaber (RE) nylig gjenfunnet etter at man trodde den var utdødd fra Norge. En annen billeart man kunne forvente § finne her er 
Agonum marglnatum (EN). Det er også potensial for planten dverggylden (VU) her. Pot ensial og funksjon for fugl, -observasjoner av 
rødllstede arter (Artskart 2010). Det ble lett etter biller med sold i lokaliteten den 31.10.2009 spesielt med tanke på Combocaerus glaber, 
men denne ble ikke funnet. Rødlistearten Panagaeus cruxmajor (VU) ble derimot funnet. Det er gjort en del funn av denne arten de siste 
årene i Østfold og den blir sannsynligvis vurdert til nær truet CNn p§ ny rødllste som kommer i 2010. I ti llegg ble en del andre vanlige arter 
funnet. Det bør letes til andre tider på året og kanskje med feller for å f1 en bedre oversikt over blllefaunaen her. Vanligere bl llearter som ble 
funnet : Rugllus ruflpes, Olophrum assimile, Phaedon concinnus, Tasgius melanarius. 

Påvirkning/bruk/trusler: Deler av omrlldet brukes som hestebelte. Området påvirlkes muligens negativt av sprøting og gjødsling av 
åkerlandskapet rundt kilen. 

Verdisetting: Lokaliteten er meget stor og hevdes med beite slik at t akrør holdes i sjakk. Funksjon for t rekkende og hekkende fugl. Pot ensial 
for sjeldne insekter. Vegetasjonstypene her er truet. Ut i fra hevd, størrelse og potensial vurderes om~det til svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Oppretthold nllværende beitetrykk. Sørg for at takrør ikke I'Sr spre seg ytterl igere fra bek k. 

135, Slqæløy, NØ- KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump -Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Stort strandengkompleks nord på Skjæløy. 

Naturtyper og utforminger: Strandeng er den dominerende vegetasjonstypen, og utgjør et stort areal, spesielt i nord. Av andre veg.typer er 
strandsump spesielt vanlig, og forøvrig finnes indervannseng, tangvoll og strandberg. Lokaliteten er en velutviklet strandeng, med stor 
variasjon i vegetasjonstyper og forekomst av nasjonalt sjeldne arter som her opptrer tallrike (Strandrisp og saftmelde). Andre interessant e 
arter er duskstarr, rustsivaks, strandvortemelk og strandrødtopp. Strandtistel finnes l de vestre delene av lokaliteten. Tll tross for at 
loka liteten er sterkt påvirlket, utgjør resten, særlig den nordre delen, et av de større, mest varierte og interessant e st randengkompleksene i 
Østfold . Den tallrike forlkomsten av regionalt og nasjonalt sjeldne arter gjør at verneverdien styrkes ytterligere. Området er vurdert til å være 
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et lokalt viktig hekke-, trekk- og overvintrlngsomr~de for v§tmarksfugl l forbindelse med utkast til verneplan for v§tmarker l Østfold (FlØ 
1986). Lokaliteten besøkt 30.7.1996, forekomsten med strandrisp er fortsatt fin og intakt OWK. 

Artsmangfold: Totalt 8 art(er) notert: Strandrisp, Salturt, Saftmelde, Saltbendel, Strandvortemelk, Strandrødtopp (VU), Rustsivaks, 
Duslcstarr. Forekomsten av strandrisp er spesielt stor og Båtvik (1993) hevder 09!iS at arten trolig er i spredning. 

Trusler: Gjengroing, kjøring, bålbrenning (dette var aktuelle trusler i1996). 

Fremmede arter: Ingen kjente 

Verdisetting: En av de større, mest varierte og Interessante stmadengkompleksene i fylket (Lundberg & Rydgren 1994). Velutvikla strandeng 
med stor variasjon l vegetasjonstyper og forekomst av nasjonalt sjeldne arter som her opptrer tallrike. Vurderes som svært v iktig A. 

Hensyn 09 skjøtsel: Lokaliteten vurderes som nasjonalt verneverdig, 09 for§ hindre videre gjengroing av strandengarealene må det snarest 
settes igang skjøtselstiltak. Beiting vil være en velegnet skjøtselsform, 09 for å hindre gjengroing 09 dempe effekten av innestengt vann, er 
det viktig at Skjeløysundets nordlige utløp ikke blir blokkert med flere steiner (Lund berg & Rydgren 1994). 

136, Fjellberg - SKOG, Rik edellauvskOf} - Verdi c 
Innledning: Området er inntegnet på et grovt kart over Kråkerøy som viktig edellauvskogsomr&de i Øsfold-Natu r 14 (Hansen 1982). 
Lokaliteten bør kartlegges. 

Verdisetting: Lokaliteten er Ikke tilfredstillende kartlagt, men vurderes til lokalt viktig ut ifra potensial 09 førevar-prlnsipp (C-verdi). 

Hensyn 09 skjøtsel: Bør kartlegges. 

137, Nygird/Goen - SKOG, Rik edellauvskog - Verdi C 

Innledning: Området er inntegnet på et grovt kart over Kråkerøy som viktig edellauvskogsomr&de l Øsfold-Natur 14 (Hansen 
1982).Lokaliteten ser Interessant ut på ortofoto 09 bør kartlegges. 

Verdisetting: Lokaliteten er ikke tilstrekkelig men antas å være iallefall lokalt viktig (verdi C). 

Hensyn og skjøtsel : Ny inventering. 

138, Femdal - SKOG, Rik edellauvskog - Verdi B 

Innledning: Eikeskog. Området er omtalt i FiØ 1979. Vurdert i forbindelse med verneplan for edellauvskog l Østfold. Området er Inntegnet p§ 
et grovt kart over Kråkerøy som eikelund l Øsfold-Natur 14 (Hansen 1982). Området pli ØK er tegnet Inn av GHA i 1996, som omtaler 
eikeskogen som en av de fineste p§ ~kerøy. 

Verdisetting : Tidligere vurderinger antyder at omrlldet er viktig eller svært viktig. I nntil ny inventering og verdisetting er gjort, vurderes 
området til v iktig (8-verdl). 

139, Vanner&berg - SKOG, Rik edellauvskog (!.Ag urt-eikeskog)- Verdi C 

Innledning: OmrSdet er inntegnet p§ et grovt kart over KrSkerøy som elkelund i Øsfold-Natur 14 (Hansen 1982). Omr3detser interessant ut 
pli ortofoto og bør kartlegges. 

Verdisetting : Bkelunder l østfold kan ha spennende arter av blandt 11nnet sopp 09 Insekter. I nntil ny inventering og verdisetting er gjort, 
vurderes omrldet til lokalt Viktig. 

Hensyn og skjøtsel: Ikke vurdert. 

140, Sandane/Enhulliil - SKOG, Rik edellauvskog (I.Agurt-eikeskog) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 19.05.2009 av BloFokus ved Ola Wergeland Krog 09 Ame Laugsand. Omrlldet er inntegnet pli et 
grovt kart over ~kerøy som eikelund i Øsfold-Natur 14 (Hansen 1982). Sitat FlØ 1976: "LandskapsvemomrSde, innkjøpt av kommunen som 
friareal. En flyttblokk. Botanisk interessant omrSde. Verneverdi 3. • Stort utvalg av iøynefallende og sjeldne skivesopper bl.a. grønn fluesopp 
09 giftig rødskivesopp Entoloma eulividum (V+) (RKR pers. medd. aug. 1996). Se og !iS Branderud et al. (2009) hvor 10 rød liste de sopparter 
oppgis. Noen av funnene oppgitt for Enhuslla stammer muligens fra lia øst for Krllkerøy skole. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder sørvestvendt li med edelløvskog nord for Krllkerøy kirke. I nerkant av lia gSr 
grensen mot fylkesvei 451, i overkant av lia avgrenses mot grunnlendt furuskog. 
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Naturtyper/vegetasjonstyper: L~gurt-eilceskog med stort innslag av lind og hassel. Det ble funnet østers og flint som ind ikerer at loka liteten 
ligger på skjellsandforekomst. I tresjiktet er det også stedvis dominans av osp og innslag av ask. En del gamle stubber av eik. Ei k med 
brysthøydediameter opptil 80 cm. En hul eik ble funnet og i sør stSr det eik med brysthøydediamet er pS 1,2 m. En del død ved i lokaliteten. I 
feltsjiktet ble det notert rikindikatorer som knollerteknapp, markjordbær, brunrot, engljæreblom, lakrismjelt og enJltiæreblom. Vårmarihånd 
finnes i antall på en knaus. Midtveis i lokaliteten er det et bekkesig hvor det ble notert maiblom, marianøkleblom, blaveis og tingerstarr. 

Artsmangfold: Totalt 11 art(er) påvist: Grå trompetkantarell (VU), Dermoloma josserandii (EN), Giftig rødskivesopp (NT), Giftig rødskivesopp 
(NT), Styltejordsljerne (NT), Musserongvokssopp (NT), Rødskivevokssopp (NT), Lundvokssopp (NT), Eikevokssopp (NT), Krem levokssopp 
(NT), Rosakjøttriske (VU). 

Påvirkning/bruk/trusler: Deler av lia har vært utsatt for hogst for en tid tilbake. 

Verdisetting: Det er registrert et høyt antall rødlistearter av sopp. I tillegg er potensialt for insekter knyttet t il edelløvskog høyt. Lokaliteten er 
svært viktig. (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Området er servituttbelagt til friluftsformål. (Eiendomsavd. har servituttbest emmelsene). Fri utvikling. 

141, BjørnevAgen II- SKoG, Rik edellauvskog (L§gurt-elkeskog)- Verdi A 

Innledning: Del av omrnde med store naturverdier i tilknytning til eikeskog pS skjellsand. Blandt annet rødlistefunn av sopp (Branderud et al. 
2009). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder en grunnlendt rygg, omkranset av strandeng/beitemarkjdyrketmark, samt 
kantsone mot grunnlendt blandingsskog l sørøst. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Området er inntegnet på et grovt kart over Kråkerøy som eikelund i Øsfold-Natur 14 (Hansen 1982). Pli noen 
av Skerholmene finnes det en fin vårfiora, stedvis med dominans av fingerlerkespore. PS sørsiden av veien dominerer svartor både t re- og 
busksjlkt, men enkelte trær av apal, hagtorn og geitved finnes. En geitvedbusk har en høyde på ca 10 ml Feltsjiktet har flere varmekjære 
ofte basekrevende arter som ålcermllne, lakrismjelt, marianøkleblom, kantkonvall, skogsvinerot, moskusurt, neslek lokke, og rikelig med 
bl.llvels (Båtvik 1996). 

Artsmangfold: Området er en viktig nøkkelbiotop for insekter og angis som middels verneverdig. Mange store edellauvtrær, samt helheten i 
området nevnes spesielt. Jordløperen Carabus monilis har en kraftig bestand her. Arten har forøvr ig sin eneste skandinaviske forekomst i 
Østfold, hvor den er utbredt i området omkring Krnkerøy, Fredrikstad, Sarpsborg, Tune og Onsøy. Arter som nevnes spesielt er: Ca rabus 
monilis, Agonum moestum, Ocypus malanarius, Quedius scitus, Leptusa norvegica, Anobium nitidum, Cryptophagus confusus (EN), 
Mycetochara linearis (NT) (Hansen & Hansen 1998). De rødlistede soppene eikerøykriske (VU) og besk storpigg (VU) er funnet her (Brandrud 
et al. 2009). 

Pllvirkning/brukjtrusler: 

Frem mede arter: Ingen kjent. 

Verdisetting: Det er dokumentert flere truede arter på lokaliteten og vegetasjonstypen er truet. Lokaliteten inngSr i et større helhet lig omrSde 
med store verdi for biologisk mangfold. Den vurderes som svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling, -eventuelt oppretthold skjøtsel med beite om dette har vært vanlig hevd i deler av omrSdet. 

142, Bjørnevlgen 1- SKOG, Rik edellauvskog (L§gurt-eikeskog) - Verdi A 

Innledning: Sitat Brandrud et al. (2009): ~BjørnevSgen framst.llr som den rikeste skjellsand-eikeskogsforekomsten i Norge når det gjelder 
sjeldne og rødlistede sopper. Per i dag er det kjent 21 rødlistede arter fra eikelunder med kantsoner i Bjørnevågen, men det reelle tallet 
overskrider trolig 25 nødlistearter. • De fleste funnene er gjort Innenfor denne avgrensningen ~BISvelslia". Lia ble kort befart den 02.04.2010. 
Det foreligger planer om å opprette naturreservat. 

BeJiggenheVavgrensingjnaturgrunnlag: Sørvestvendt skogkledt li på skjellsand i Bjømevllgen på Krllkerøy. Grenser t il naturtypeloka litet for 
strandengkompleks i sørvest og til grunnlendt blandingsskog i nordøst. 

Naturtyperjvegetasjonstyper: Denne lia betegnes av BStvik (1996) som det mest interessante i BjørnevSgen, og nevner flere lauvtrær med 
store dimensjoner (f.eks. alm med 5,3 m i omkrets 0,5 m.o.b.). Området er Inntegnet på et grovt kart over Krekerøy som viktig 
edellauvskogslokalltet l Østfold-Natur 14 (Hansen 1982). Området er vurdert l forbindelse med verneplan for edellauvskog i Østfold. Omtalt es 
som: Svartor-strandskog, grllor-askeskog, og alm-lindeskog (FiØ 1979). 

Artsmangfold: Edelløvskogen langs nordsiden av veien l Bjørnev~gen er en av de beste sopp-lokalitetene i Østfold med hensyn til biologisk 
mangfold. Angivelig iflg. kilder (Wilhelm Ramm + nyere) skal det være funnet ca. 300 sopparter i hele Bjørnevågen-omrlldet. Rødlist earten 
stor styltejordstjerne Geastrum fornicatum publ. i et svensk doktorarbeid (Sunhede 1989). Eneste funn av olivenblå sliresopp Volvariella 
caesiotincta (RKR pers. medd. aug. 1996). Soppfunn er nylig oppsummert av Branderud et al. (2009). Mycologiske opplysninger fra 
loka liteten er dessuten omtalt i: Hermansen 1982, Kristiansen 19B3a, 1983b, 1983c. 

Den nødlistede skyggeblllen Mycetochara llnearis, som er avhengig av store døde lauvtrær, er påvist i området (Zachariassen 1990) og 
potensialet er stort for nødlistede arter som tilhører den truede faunaen knyttet til hule trær. 

Pllvirkning/brukjtrusler: Det går beltedyr i omrlldet (oppretthold skjøtsel). 

Fremmede arter: Ingen kjent. 
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Verdisetting: Lokaliteten omtales som en av de beste sopp-lokalitetene i Østfold med hensyn til blomangfold. Flere rødlistearter p~vist, 
deriblant stor styltejordstjeme. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Oppretthold hevd : "Det går fortsatt beltedyr i området, og eikelunden skjøttes slik at det er luft og rom rundt eiketrærne 
og de grove hassel krattene. • (Brandrud et al. 2009). Det foreligger planer om å opprette naturreservat. 

143, Kalkkllen • SKOG, Rik edel/auvskog - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Skogområde sør på Kråkerøy. 

Naturtyper og utforminger: Området er inntegnet på et grovt kart over Kråkerøy som viktig edeliauvskogslokalltet l Øsfoid-Natur 14 {Hansen 
1982). 

Verdisetting: Området bør inventeres. Settes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Ikke vurdert. 

152, Lyngholmen - KYST OG HAVSTAAND, Rikt strandberg (Rik sjøsprøyt-sprekk) - Verdi A 

Innledning : lokalitet som har blitt undersøkt ved flere anledninger, først allerede for over 100 år siden. Sist befart av Blofokus 1 2009 i 
forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen. 

Beliggenhet/avgrensing: Større holme nordvest av Strømtangen fyr. 

Naturgrunnlag: Renskurt holme av grunnfjell, noe løsmasser (skjellsand) med vegetasjon. 

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten inneholder menge ulike naturtyper. I nord er det en meget velutviklet og stort llttoralbasseng, l sørøst 
er det en rekke sjøsprøytpåvirkede dammer. I sør er det et sjellsandpllvirket område som delvis har uforming som en slags rlkmyr. Dette er 
trolig voksestedet til mange av de sjeldne mosene på holmen. I øst er det en dyp sprekkedal med en blanding av strandsump i sør og 
krattvegetasjon med mye meget storvokst krossved l nord. Rikt strandberg med utforming som rik sjøsprøyt-sprekk er valgt som hovedtype 
da dette er den mest nærliggende naturtypen for mesteparten av arealet. Lokaliteten ble vurdert som middels verneverdig i 
Naturvernregistreringene i 1976 (FlØ 1976). Kalkki!lrse og trefingersildre Saxlfraga tridactylites er funnet på Lyngholmen (Ø.Johansen i brev 
1996). Kalkkarse vokser pli toppen på kalkrik slette PL033607, reg. av ABL i 1892, siste reg. 1989 av MFH, status Intakt (Høiland 1996). 

Artsmangfold: Totalt 11 rødlistearter er påvist: Ormetunge (VU), Småslirekne (NT), Kalkkarse (VU), Firling (EN), Blenkstorkenebb (Nn, 
Vasskjeks (EN), Vllrsalat (Nn, Tusengylden (EN), Torvsåtemose (VU), Piggbegennose (VU), Stri{Jiegulmose (EN). 

Trusler: Ingen kjente 

Fremmede arter: Ikke kjent. 

Verdisetting: Usedvanlig mange rødlistefunn er gjort på denne holmen (11) og den vurderes derfor som svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Det bør settes i verk en nærmere ki!lrtlegging av naturkvalitetene, samt tilpassing av naturkvalitetene til driftsplanen for 
holmen. 

153, Flatskjæra • KYST OG HAVSTRAND, Rikt strandberg (Sørlig) - Verdi A 

Innledning: Flatskjæra er først og fremst verdifull pga mange funn av rødlistede plantearter. (Mange av disse er riktignok gamle.), men 
holmen er også viktig for hekkende sjøfugl. Flatskjæra ble gitt midlere verneverdi l naturvernregistrerlngene l Østfold pli 1970-tallet (FIØ 
1976). Omrlldet er inntegnet som båndlagt til friluftsformlll l kommunens arealplandei 2007-2018. Lokaliteten ble kort befart den 07.08.2009 
ev BloFokus ved Ame Laugsand. På den vestre holmen avgrenses et større litoralbasseng som egen naturtype. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: To større og flere sml! holmer vest for Strømtangen. Renskurte holmer av grunnfjell, noe løsmasser 
(skjeilsand) med vegetasjon. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Rikt strand berg henspiller p& at det er funnet usedvanlig mange sjeldne arter p& øya og dette skyldes vesentlig 
forekomsten av skjelisand. 

Artsmangfold : Kalkkarse er funnet p& både vestre og østre Flateskjær, p& Lyng holmen, Sveholmen og Strømtangen Trefingersildre Saxifraga 
tridactylites funnet p~ Flateskjæra. Smalsøte Gentianella ullginosa funnet på vestre Flateskjær (ØJohansen l brev 1996). Hekkende arter er i 
følge Jansson (1994): Fiskemåke, knoppsvane, rødstllk, sandlo, tjeld og ærfugl. Total er det påvist 8 rødlistede kilrplantearter og en viltart 
samt to rødilstede mosearter; torvsåtemose og orejamnemose. Flere av disse funnene er imidlertid svært gamle men de Indikerer at holmen 
hllr stort potensiale for sjeldn arter. 

Pllvlrkning/bruk/trusler: Ved befaring Ill det et stort antall fritidsbåter i sundet mellom holmene. Tråkkslitasje kM være positivt for ~ hindre 
gjengroing, men bør her overvllkes da den kan bli for stor. 

Verdisetting: Usedvanlig mange rødlistefunn er gjort på denne holmen (11) og den vurderes derfor som svært viktig (A-verdi). 
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Hensyn og skjøtsel: Det bør ikke settes i verk tiltak som kan føre til økt ferdsel i omrlldet. 

160, SeuteiVil - FERSKVANN/VATMARK1 Viktig bekkedrag - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Elvestrekning mellom Skinnerflo og Vesterelva (Glomma). 

Naturgrunnlag: ca 10 km næringsrik elvestrekning vesentlig i havavsatt leire. 

Naturtyper og utforminger: Naturtypen har funksjon som et viktig bekkedrag, men er i realiteten ei lit a elv . Breddene ,på elva er vesentlig 
ta krørskog og elva er meget næringsrik. Stedvis langs elva er det fu ktenger som blir beitet at hest/storfe. Elva har bade en meget viktig 
landskapsøkologisk funksjon og den er samtidig et vikgtlg habitat for en rekke arter både av planter og dyr. En del av elvestrekningen er 
vernet som Slærakilen naturreservat, vesentlig pga. meget rik spurvefuglfauna. Omtales i Naturvernreg ist reringer i Østfold slik: "Meget rik 
vegetasjon, akkumulering av organisk materiale og gjengroing. Flere åpne partier med rikt plante· og dyrel iv. Høy verneverdi (2-J)N (FlØ 
1976). Seutelva er prioritert som et kulturlandskap av regional betydning l rapporten "Østfoldlandskap av regional betydningN (Ashelm 1993). 
Elva ble renset opp og gjenllpnet i hele sin lengde i 1985-86 (Johansen 1991). Denne elvestrekningen hadde i 1996 trolig den tettest e 
hekkebestand av mvrsanger i Norge (Magne Pettersen medd.) En del av strekningen forbi Kjølberg er omtalt i Blltvlk (1996) som en middels 
verdifullt beite/hagemark, men denne er skilt ut som en egen lokalitet. 

Artsmangfold: Hornblad Ceratophyllum demersum vokser ved brua, Seut. Uviss bestandsstrt. idag, men rike forekomst er for noen år siden. 
Granntjønnaks Potamogeton puslllus finnes ved Seutelva (Ø.Johansen i brev 1996). Aere floristiske undersøkelser har blitt foretatt, bl.a. 
NIVA 1978 NIVA 1982. En rødlisted moseart ble innsamlet her av Elling Ryan. Data hent et f ra L.øfall (1996): Pleuridium acuminatum -
snerpfaksmose (N-?, S-R), Onsø. Seutelvene ved Fosse. 23.09.1888. E. Ryan. <BG>. Men dette er gamle opplysninger som neppe er aktuelle 
lenger. De rødllstede artene skaftevjeblom og kranstusenblad er påvist i elva. Området er floristisk og fa unistisk beskrevet i Ø-N 18 (Sten mark 
1983). Tl hanner og en hunn av den rødlistede øyenstikkeren Sympetrum vulgatum og 4-5 ind. av arten S. sanguineum ble påvist i Seut elva 
20. sept 1988 (Olsvik &. Dolmen 1992). Vasskryp Lythrum portula registrert i Glem men, Seut, PL0968. Arten er ogsll reg. ved Kjølberg bru, 
PL0670 av MNB, status usikker (Høiland 1996). 

Trusler: Ingen kjente. 

Fremmede arter: Ikke kjent. 

Verdisetting: Meget viktig landskapsøkologisk funksjon, stor artsrikdom og mange rødlistearter . Deler av elva er vernet som naturreservat. 
Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Unngil inngrep som bryter opp vegetasjonen og øker forstyrrelsene langs elva. 

161, Nordre Søster- KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ·Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Nordre Søster er den nest sørligste av lavaøvene i Oslofjorden. Nærmeste fastland er Vesterøva pil Hvaler. Omt ales 
sammen med Søndre Søster å ha særegen geologi, flora og topografi, samt et rikt fugleliv. Høyeste verneverdi (FiØ 1976). 

Naturgrunnlag: Øya består av lava bergarten rombeporfyrkonglomerat. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Mosaikk av naturbeitemark, rikt strand berg og Grus- og steinstrand med spesiell flora. 

Artsmangfold: Øya er en viktig hekkelokalitet for flere arter. Jansson (1994) rapporterer følgende arter fra 1993; fiskemSke 4 pa r, gr§milke 
92 par, svartbak 5 par, sildem~ke 19 par, steinskvett -mye, tornlrisk -mye. Det er dessuten fun net gul hornvalmue (CR) fp~ øya; BStvlk 
1996b sier følgende om lokalitetene for gul hornvalmue: - Nordre Søster, nær badestedet. PL 013,539 ED50, og Nordre Søster, NØ-siden. PL 
010,542 EDSO. 

Trusler: Ferdsel og opphør av sauebeite. 

Fremmede arter: Ikke kjent. 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes til svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Nordre Søster ble erhvervet av Staten som friluftsomr;de i 1977, vemekvaliteten er ivaretatt, men fril uftsliv kan true 
vernekvaliteten på utsatte st eder (Sæther et. al. 1994). Det bør ikke settes i verk tiltak som kan føre t il økt ferdsel i omrSdet. 

162, Gjetøya - KYST OG HAVSTRAND, Rikt strandberg - Verdi A 

Innledning: Gjetøya og Slevikkilen var botanikeren Nils Hauges (1912-1956) kjæreste botaniseringsomrSder. Han pSviste dvergma rinøkkel 
(Botrychium simplex) der i 1950 (Johansen 1981). Dvergmarinøkkel er ikke sett pli Gjetøya-Mærrapanna ett er 1966 (Johansen 1987). 

Beliggenhet/avg rensing/naturgrunnlag: Gjetøva ligger i Slevikkilen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Va l gt kartlagt som rikt strand berg, men det er også antagelig små skjell sa ndforekomster og kalktørreng, samt 
små dammer pil øya. 

Artsmangfold : Kalkkarse Hornungia petraea vokser på toppen av Gjetøya, Trefingersildre Saxifraga tridactylites funnet på øya (Ø.Johansen l 
brev 1996, Høyland 1996). 
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Østersjøsøte Gentil! nei la campestris ssp. baltlce, reg. av HRH, siste reg.Ar 1924. Status: sannsynligvis utgAtt (Høiland 1996). 

Dvergmarinøkkel ble funnet helt på nordspissen av Gjetøya JIB. 

Sitat fra 81tvik 1996b angående dvergmarinøkkel: ~l.a. Fredrikstad. Onsøy, Gjetteøya ved Slevik-kilen, nordenden, på fuktig grasflekk ved 
stranda. (Pl 02,63). 2-3 moh. 19.6.1950. Nils Hauge. <0> . 

b. Gjette-øya ved Slevik, nordsiden, på grasflekker, p.§ strandknaus. 2-3 moh. 24.6.1950. Nils Hauge. <0> . 

c. 1950. Nils Hauge. <X-1>. 

d. Gjettøya ved Slevlkkilen. 19.6.1951. Nils H11uge. <0>. 

e. Ett eks. ble funnet i 1966. Øivind Johansen. <priv.herb.>. <p.m.1983>. 

f. Ikke gjenfunnet tross iherdige forsøk fra flere (f.eks. G.Hardeng 1974, J.I.Båtvik 1976, R.Halvorsen 22.7.1978, F .Wischm~~nn, 
O.Stabbetorp & J.I.s1tvik 1983, Ø.Johansen & J.I.~tvik 1986, Østf.BF 1992). 

Litt.: A: "Gjettøya er en 500 m lang og 300 m bred fjellkolle som ligger ~pent ut mot Oslofjorden. Den er skilt fra fastlandet ved en smal 
renne. Nordenden av øya skyter ut i en l11v strand knaus med en og annen grasflekk l revner og senkninger. Det var her jeg fant B.slmplex, 
ialt 7 fertlle og 5 sterile eksemplaner, fordelt pli 4 flekker av størrelse 1-8 kvm, alle p~ et område neppe mer enn 50 kvm, i en avstand liV 10-
12 m fra strandlinjen, 00 2-3 m.o.h." (Hauge 1951:16). 

B: "Gjettøya ved Fredrikstad" (Hylander 1953: 19). 

C: •om~det den har vokst på er så godt angitt av Hauge at den nå m5 anses for utgått• (Halvorsen & Fagernæs 1980b:3). 

O: "Funnet p! Mærrapanna og på Gjetøya av Nils Hauge i 1950. Det var første funn i Norge på 69 Ar. Siste ~ente funn ble gjort av Ølv. 
Johansen p§ Gjetøyal1966" (Johansen 1981:33, 1982:25, 1989:109, "Fr.st11d Blad" 13.6.1987, Ø.J.). 

E: Ble funnet Ifølge Hauge l Onsøy i 1950. F110tes her fram til1966 (Johensen) (Holtan-Hartwig & Timdal 1990:132). 

F: Usikkert forekommende etter 1966 (Økland & Økland 1988:50). 

G: Arten er Ikke sett etter 1966 (Johansen 1991:59-60)." 

Firling p~vist pS Gjetøya 17 og 22.7.1924 Hann11 Resvoii-Holmsen. <0> (B!tvlk 1996b). 

Tusengylden p~vlst pA Gjetøya 29.7.1924. Hanna Resvoii-Holmsen. <0> og NW på Geitøya, p8 strandeng. PL 027,630. 22.7.1978. Kari 
E.Fagemæs & Rune Halvorsen. <O> (~tvlk 1996b). 

Dverggylden pSvist NW på Geitøya, i fuktig strandeng. PL 027,630. 22.7.1978. Kari E. Fagernæs & Rune Halvorsen. <O>, (Båtvlk 1996b). 

Jordbærkløver pilvlst pil Geitøya NW. NL 026,630. 22.7.1978. Kari E.Fagernæs & Rune Halvorsen. <0>, (B!tvik 1996b). 

Gul hornvalmue har blitt påvist p§ øya, men er trolig utgått (~tvik 1996b). 

P~virkning/bruk/trusler: Tr~kkslitasje og l motsatt fall gjengroing, bør overvSkes. 

Verdisetting: Mange rødlistearter er påvist her selv om noen kanskje er utg~tt, vurderes øya til svært vikt ig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Overvåk mot gjengroing eller eventuelt for sterk trllkkslltasje. 

165, Rauerkalvveggen - SøRver«>T BERG OG RASMAAK, sørvendt berg og rasmark (Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg) - Verdi A 

En sørvestvendt bergvegg som er opptil 25-30 m høy. Tidligene hekkeplass for vandrefalk og tårnfalk. De siste ilrene har det hekket ravn i 
fjellveggen. J.A. Thome antyder også hekking av lerkefalk p8 Rauerkalven l 1891 (Cummlng & Hardeng 1995), for øvrig den eneste ~ente 
observasjon av arten p§ Ra uer. 

Rett ovenfor skytebanen er det en ras-/blokkmark med store steinblokker med løvtrekratt, mesteparten er hassel. Det er bl.a. s11mlet 
kystnever Lobarla vlrens og lungenever Lobarla pulmonaria pA berg, For lungenever er dette eneste kjente forekomst på berg l Østfold. 
Omr~det bør avgrenses som særlig vikt ig vlltomr~de evt. ogs~ som sørvendte berg- og rasmarker. (Løfall 2003). 

lokaliteten ble besøkt den 12.06.2003. Det ble kun tatt bilder av lokaliteten, ellers ble ingen endringer observert. Det var skittstriper på 
reirhylla der vandrefalken (og senere tåmfalken) hekket, men dette behøver Ikke bety at det har vært hekking p8 hylla, den kan oosS ha blitt 
benyttet som rasteplass. Det kan dessuten ha vært ravn eller andre fugler som har laget skittstripene der (OWK feltbefaring 12.06.2003). 

Verdisetting: Naturtypen er sjelden, geologien er helt spesiell og lokaliteten h11r hatt en hekkende rødllsteilrt, har forekomster av lind og 
fylkets eneste forekomst av lungenever på berg. Lokaliteten vurderes til nasjonal verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Flytte skytebanen til et annet sted på øya der skytingen Ikke forstyrrer dyrelivet. 
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169, Hankøsundet 1 Subergat I- SKoG, Gammel barskog (Gammel furuskog)- Verdi B 

Innledning: Nevnt i Hardeng (1988} som en mulig hekkelolcalitet for vandrefalk. En vandrefalk ble skutt her den 12.04.1903, og det skal 
hekke ravn i omrSdet. Lokaliteten bør kartfestes nærmere. (Ifølge Cumming og Hardeng (1995} er datoen 18.04.1903.}. Lokaliteten ble 
inspisert og fotografert fra bllt den 06.08.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blindheim og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder furuskog i bratt bergskrent p~ østsiden av Hankøsundet . 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Tidligere kartlagt som naturtypen ~berg og rasmark" noe som kan være like riktig som ~gammel furuskog• som 
er valgt her. Lokaliteten har høy tetthet av gadd og Jæger av sentvoksende gammel furu, som stllr soleksponert. God aldersspredning i 
furuskogen der trærne har en uryddig og vlndpåvirket vokseform. Stedvis innslag av eik og osp. Mye berg l dagen og stort sett 
røsslyngdomi nert feltsji kt der det fin nes. 

Artsmangfold: Potensial for praktbillen Dicerca moesta (VU} som lever på døde partier uten ba rk på sentvoksende gammel furu i kystnær 
skog. Også andre truede insekter utnytter denne typen død ved. Potensiell hekkelokalitet for Vandrefalk. Lav og soppflora i tilknytning t il død 
ved av furu er ikke undersøkt. 

Verdisetting: Lokaliteten har stedvis høy tetthet av død ved og gamle furutrær noe som gir potensial for rødlistede insekter, sopp og lav. 
Potensiell hekkelokalitet for rovfugl. Lokaliteten vurderes foreløpig til viktig (B-verdi}. 

Hensyn og s~øtsel: Fri utvikling. 

173, Struten - KYST oo HAVSTRAND, Rikt strandberg (Fuglep~vlrket strandberg) -Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Øy nord for Søsterøyene, ute i havet vest for Vesterøya pll Hvaler. 

Naturgrunnlag: Geologien på Struten er av vulkansk opphav, 20-30 millioner Sr gammel rom beporfyrkonglomerat. Bratt bergvegg spesielt 
mot vest. 

Naturtyper og utforminger: Det meste øya kan karakteriseres som rikt strandberg, men det er innslag av sand- og grusstrand som danner et 
eide mellom hovedøya og noen flatere holmer i sørøst. 

Artsmangfold: Viktig hekkeholme for flere arter. Jansson (1994) rapporterer følgende arter fra 1993; fiskemåke 5 par, gr~m~ke 38 par, 
heipiplerke l par, sildemSke B par, skjærpiplerke 3 par, steinskvett 2 par, svartbak 9 par, tjeld 2 par. 

Trusler: Ferdsel 

Fremmede arter: Ingen kjente. 

Verdisetting: Holmen er først og fremst en rik hekkelokalitet for sjøfugl, men det er også potensiale for andre arter og rikt st randberg er en 
truet vegetasjonstype. Lokaliteten vurderes til viktig (B-verdi}. 

Hensyn og skjøtsel: Unngå økt t ilrettelegging for friluftsliv. 

176, Fuglevik- ANDRE, Annen viktig forekomst - Verdi C 

Innledning: En større skjellsandbanke gitt verneverdi 2 i FiØ 1976. Lokaliteten ble kartlagt den 19.05.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland 
Krog, Terje Blind heim og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder en skjellsandbanke som ligger vest for Fuglevik på Kråkerøy. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: HogstpSvirket bl~ bær-granskog. 

Artsmangfold: Det ble ikke funnet spesielle arter. 

Påvirkning/bruk/trusler: Omr~det er sterkt p~vlrket av hogst. 

Verdisetting: Ut ifra n~veærende kunnskap er lokaliteten lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

177, Lunden/ Akerbergat - SKOG, Rik edel/auvskog - Verdi C 

Liten eikelund, ellers en blanding av barskog og løvskog, verneverdi 3 i FiØ 1976. 

Eikelunder i Østfold kan ha spennende arter av sopp og insektfauna knyttet til gamle trær og denne lokalit eten bør ka rtlegges. På ortofot o 
virker lokaliteten innta kt. 
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Verdisetting: Lokalitetens verdi er ikke kjent. Den avgrenses foreløpig som lokalt viktig {C-verd i). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør kartlegges. 

178, Namte - SKOG, Gr§or-heggeskog - Verdi A 

Innledning: Sitat, fylkesmannen i Østfold {1976): ~Løvskog, rik og frodig vegetasjon•, botaniske verdier, verneverdi 2-3. Omrldet ble ikkke 
befart ifbm med naturtypekartleggingen l 2009 og beskrivelsen er basert p8 diverse litteratur. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sekundærskog på østsiden av Glomma nord for Fredrikstad brua p& tomta til teglverksbruk som brant 
ca. 1937. "Ballastøya ved Narnte bSthavn inkluderes. Herifra strekker skogen seg oppover til industritomt ved Sorgenfri. I øst grenser skogen 
til en mindre vel. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: forekomsten er ulikt sammensatt av roon, ask, spisslønn, selje, hegg, alm, hassel, osp, gran {få), gr&or, 
platanlønn og hengebjørk {få). Stedvis dominerer gråor og hegg og danner griorheggeskog. Mot veien dominerer ask flere steder, og 
samfunnet er nærmest en gråoraskeskog med svært lite or. På rikere partier er det fragmenter av grloralmeskog. Innslaget av platanlønn er 
interessant. Den er trolig plantet, men inng~r l dag som en del av den varmekjære typen gråor-ask-almeskog p§ samme mAte som er kjent 
på Vestlandet. Visse partier av skogen er sll tett at den gir gode hekkeforhold for trostefugler, særlig gråtrost. R!dyr pAtreffes ogs§ ofte. 

Skogen er i ferd med § utvikle ga mmelskogspreg med økt men11de død ved (Notat, Fylkesmannen l Østfold 2008). Det betyr at potens! a let for 
diversitet av vedlevende insekter er økende, samt at omr§det rar økt verdi for fuglefaunaen. 

Artsmangfold : Ved Nabbetorp båthavn finnes det eksempler på ruderatvegetasjon, bl.a. de Interessante artene blodkløver og vranggSseblom. 
Blodkløver er en gammel ballastplante, men som Idag flere steder sås inn som en del av grønngjødsllngen l landbruket. Her er den antagelig 
kommet som avfzlllsplante med ballasten. Også vranggåseblom har sin opprinnelse via ballast her l landet. Arter som sml! hjerte, skogskjegg, 
llguster, villapal, krypfredløs og villvin er hagerømlinger eller rester etter gemle hage-/parkanlegg. Inne på en av lysningene finnes to 
eksemplarer av hamp. Den er kjent som avfzlllsplante flere steder i landet, men her er det to velvoksne eksemplarer. Planten er utgangspunkt 
for produksjon av marihuana og hasj (plantet?). Ute ved elva står en tue av Sllltstarr. Som navnet sier er den knyttet til friskere strandenger 
ute ved kysten (saltvann), men her står den alts~ langt oppe i elva sammen med kvasstarr og fredløs {Hansen 1994). 

Påvirkning/bruk/trusler: Glommastien går gjennom lokaliteten. Hogstlnngrep (Stripehogst i 2008). l 2008 ble det søkt om A anlegge 
kanna li ø p for overvann gjen nom lokaliteten. Generelt utbyggingspress. 

Fremmede arter: Platanlønn 

Verdisetting : Et av de største gjenværende skogområdene i kantsonen ved Glomma i Fredrikstad. Viktig område for fugl og insekter ved 
Glomma. SkOQ.en er i ferd med a utvikle gammelskogspreg med økende død ved mengde. Området mS ses i sammenheng med lokalitet 867 
' Usleby Ill" pl! andre siden av elva. Et av få steder l kommunen hvor det er " inntakt" skog på begge sider av elva og omr~det er dermed en 
del av et større helhetlig område. Totalt sett vurderes derfor skogen ved Narnte til svært vikt ig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Kartlegging av biologisk mangfold i området. Fri utvikling. 

179, Bjtfmdalsdammene - FERSKVA~/VATMARK, Dam - Verdi C 

BeliggenheVavgrensing: Tre kunstig anlagte dammer. 

Naturgrunnlag : Dammene fungerer som vannmagasin 

Naturtyper og utforminger: Store kunstig anlagte dammer i skrint skogsterreng. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er påvist l dammene. 

Verdisetting: Dammene er prioritert til verneverdi 2 i Naturvernregistrerlnger 1 Østfold (FiØ 1976). Lite kunnskap om artsmangfold 1 
dammene, vurderes derfor til lokal verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Regist rering av artsmangfold er ønskelig. 

180, Veummyra - MYR OG KILDE, Inl:iJkt Javltmdsmyr /Innlandet - Verdi C 

Omtalt som en stor myr med fattigvegetasjon, verneverdi 2-3 i FiØ 1976. 

Ortofoto viser at lokaliteten er kraftig drenert. Det kan være noe delvis intakt myr igjen på vestsiden og helt i sør. Lokaliteten bør undersøkes 
nærmere. {Ble Ikke kartlagt i 2009). 

Verdisetting : Lokaliteten er antagelig sterkt påvirket, men bør kartlegges. Vurderes foreløpig t il lokalt vikt ig {c-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 
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181, Thorsø Ø- KULTURLANDSKAP, Parkfandskap (Alleer) -Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Alle mellom Torsø herreg~rd og sjøen. 

Naturtyper og utforminger: En alle med hestekastanje Aesculus hlppocastanum. Alleen er gammel, og flere trær er døende. Verdifull for 
biologisk mangfold (Båtvik 1996). 

Artsmangfold: Fire Ramalina arter (ragglaver) er registrert. Det kan være et potensial for truede Insekter knyttet til gamle trær, speiselt hvis 
noen av trærne har ,eller er i ferd med å utvikle hulheter. 

Verdisetting: Lang alle. Ingen spesielle arter påvist, men stort potensiale. Vurderes som viktig B. 

Hensyn og s~øtsel: Trær som dør bør fS ~. og om de faller bør de fS ligge 1 nærheten av alleen, samtidig som et nytt tre plantes inn 
(Båtvik i manus). 

182, Dal NØ - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eike hage) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Større område med hagemark NØ for Dal. 

Naturtyper og utforminger: Meget flott hagemark med store eiketrær. Om~det er inngjerdet, og blir fortsatt brukt t il beit e. Lokaliteten er i 
Båtvik (1996) omtalt som middels verdifull, med intakte engsamfunn l kanten av beitemarka. Mjødurt og t istler ekspanderer på beitet. Båtvik 
omtaler dessuten en forekomst av skogblngel (1 av tet. 9 lek. i Ø.) i skogen bare ca. 100 m. nord for beitet. Denne forekomsten er truet av 
den tette granplantingen i omrSdet. 

Artsmangfold: Meget god vokssopplokalitet. Eneste ~ente funnsted av Thecotheus keithii i Norge (funnet pS hestemøkk) Området sist besøkt 
1994 Nattfiol funnet her (RKR pers. medd. aug. 1996). Det er ogsS et potensial for insekter som utnytter møkk (coprofage arter). Samt at 
store soleskponerte eiketrær i hagemarka kan ha spennede arter av Jag og Insekter knyttet til seg. 

Trusler: lgen kjente. 

Fremmede arter: Ikke kjent. 

Verdisetting: Hagemark er en truet vegetasjonstype. Lokaliteten har potensiale for biologisk mangfold innen ulike grupper. Vurderes til viktig 
(B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Opprettholde beite, plukkhogge gran i omrSdet. 

183, Dal- KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage)- Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Liten hagemark inntil veikrysset øst for veien ved Dal gård. 

Naturtyper og utforminger: Flott hagemark med store eiketrær og andre lauvtrær. Området liggerved Dal, er inngjerdet, og blir brukt til 
beite. Fra veien registrerte j eg at det blomstret knollerteknapp og markfrytle på lokaliteten, og dette indikerer at flere av de typiske 
beitemarksartene vil kunne finnes her. Lokaliteten virker meget interessant og bør undersøkes nærmere (OWK 22.5.1996). 

Artsmangfold: Meget god vokssopplokalitet, og funnsted for mange uvanlige kremler. Rødllstearten st or styltejordstjerne Geastrum 
fornicatum (E) er funnet her. Området sist besøkt omkring 1994 (RKR pers. medd. aug. 1996). 

Trusler: Ingen kjente 

Fremmede arter: Ikke ~ent. 

Verdisetting: Flott hagemark med funn av flere uvanlige sopparter, deriblant stor styltejordstjerne {CR). Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøt sel: Opprettholde beite, unng~ bruk av kunstgjødsel. 

184, Kile - SKOG, Rik edef/auvskog (~gurt-eikeskog) - Verdi C 

Brem av store eiketrær, verneverdi l i FiØ 1976. Lokaliteten ser inntakt ut p~ ortofoto, men ble ikke inventert i 2009. 

Verdisetting: Lokaliteten bør kartlegges. Vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Ikke vurdert. 

185, Neslunden • SKOG, Rik edeflauvskog (Aim-lindeskog) -Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger vest for tunet på Nes. Omkranses av dyrket mark. 
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Naturtyper og utforminger: Alm lindeskog, vurdert i forbindelse med verneplan for edellauvskog i Østfold (FlØ 1979). Vurdert til middels/høy 
verdi l rapporten Verdifulle kulturlandskap i Østfold (Båtvlk 1996). Her omtales arten parkrapp ved hoveddammen, og omrSdet vurderes som 
en potensielt rik sneglebiotop. Mange store døde og levende trær er positivt for mange arter. Lokaliteten omtales l FlØ 1976 som den største 
registrerte eikehage (??) i Østfold, og blir gitt verneverdi 3. 

Verdisetting : Lokaliteten vurderes foreløpig til svært viktig (A-verdi), men bør kartlegges på nytt siden det er lenge siden forrige besøk. 

Hensyn 09 skjøtsel: Fri utvikling. 

186, Skremmelia - SKOG, Rik edellauvskog - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: SkogomrSde nord for Neskllen. 

Naturorunnlag: Skrinn sørvendt gneis/granitt med drAger og jordekanter med varmekjære løvtrær. 

Naturtyper og utforminger: Omtalt i FiØ 1976 som zoologisk Interessant område med rik urteflora, verneverdi 2. 

Artsmangfold : Skogblngel er funnet i området. Sitat fra BStvik 1996b: "Fredrikstad. Borge, Skremiia, langt 5 pS Ø-slda, ca l m2, bare hann
pl. 1984. Hermod Karlsen & Svein Astrøm. <p.m.1985>. • 

Trusler: 

Fremmede arter: 

Verdisetting: Lokaliteten bør reinventeres. Vunderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi) 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

188, Moumbekken - SKoG, Gr/Jor-heggeskog (Liskog/ravlne) - Verdi B 

Innledning: Rik lauvskogsldedd ravinedal med bekk. Svartor strand skog og grå or heggeskog, vurdert i forbindelse med verneplan for 
edellauvskog l Østfold. Omtalt som verneverdig (FiØ 1979). Lokaliteten omtales som •rik løvskogfravine• l FlØ 1976. Lokaliteten ble 
av9renset ved forrige naturtypekartlegging (Wergeland Krog 1997). Lokaliteten ble sjekket den 22.06.2009 av BloFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Bekkedrag i ravinedal med marin leire ved Moum. Det avgrenses mot dyrket mark i øst, 
granplantefelt i vest, mot Glomma i nord og mot steinfytllng i øst ved Glomma. 

Naturtyper/ vegetasjonstyper: Moumbekken er en typisk grlorheggeskog med tett undervegetasjon av hegg, kirsebær, rips, svartor og 
humle. Grove dimensjoner av selj e, osp og gran tyder pS at skogen har stått urørt i minst 70-80 år. Lengst mot syd (mot RVlll) er det 
Innslag av mer varmekjære trær som alm, spisslønn og hestekastanje. Forekomsten langs Glomma er en gr§orheggesko.SJ i skrentene og 
svartorstrandskog/svartorsumpskog på strandflaten. PA strandflaten er Innslaget av ask til dels betydelig og betegnelsen grAoraskeskog med 
svartor kan stedvis være passende. Ytterst mot elva finnes kjempesøtgras, flikbrønsle, fredløs og kattehale.(Hansen 1994). 

Artsmangfold: Dverg spett har blitt observert hekkende her, og omr!det har betydning som overvintringsplass for hornugle (opptil 5 lnd. obs. 
samtidig) (MPE). 

Plvirknlngfbruk/trusler: Østre del av lokaliteten som er kantsone til Glomma er redusert pA grunn av steinfylllng !forbindelse med 
rasslkringstlltak. Det avgrenses på nytt mot denne stelnfylllngen. PA vestsiden av ravinedalen er det et langt plantefelt med gran som nå 
utelates av avgrensningen. 

Verdisetting: Grior heggeskog med Innslag av edelløvtrær. Viktig viltbiotop, og viktig landskapsøkologlsk funksjon. Rødllstearter pAvsit. 
Vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

189, Nesøya - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C 

Lauvskogsbevokst elveavsetning, delvis plvirket av utbygging. Vemeverdi 2 i FiØ 1976. Lokaliteten bør kartlegges. 

Verdisetting : Lokaliteten er ikke tilstrekkelig kartlagt. Pli virket av utbygging. Vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi) 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

191, Borredalsvannet- fERSKVANN/V.l.TMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Borredalsvannet brukes som vannkilde. Vannet kommer fra Isnesfjorden hvorfra det blir pumpet opp til 
Borredalsvannet. Derfra gjennomg~r rAvannet en kjemisk fullrenslng og desinfisering og pumpes opp tl HøyfJell hvor det videre går ut til 
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forbrukerne. Sosialdep. og SIF har stilt som krav at områdene rundt vannkildene blir minst mulig belastet og at all ferdsel på og l vannet bli r 
forbudt (Stenseth 1985). 

Naturtyper og utforminger: Dette er en svært stor dam og som kanskje mer kan regnes som et tjern. 

Artsmangfold: To gamle opplysninger om arter; blodrød høstlibelle ble observert i nordenden l 1972 (Bjånes, Artsdatabanken) og dammene 
er eneste kjente hekkelokaliteten for fossekall i kommunen, men denne er fra før 1921 (Collett 1921). 

Verdisetting: Verneverdi 2 for botanikk og landskap i Naturvernregistreringer i Østfold (FiØ 1976). Funnet av blodrød høstlibelle er gammelt. 
Vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

192, Horgen- KULTURLANDSKAP, Store gamle trær -Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: .B.kerholmer ved Horgen. 

Naturtyper og utforminger: Store gamle trær. Eldre eiketrær med underveg. av konvall m.m., verneverdi 2 i FiØ 1976. Sjekket mot flybllde 
fra 1990, og det ser ut til å være flere store lauvtrær i området enn de inntegnede (N.L.F. 1990). 

Artsmangfold: Potensial for arter av lav og insekter knyttet til gamle eiketrær. 

Verdisetting: Lokaliteten er ikke tilstrekkelig kartlagt, men den vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Ved befaring kan det vurderes om eiketrær bør fristilles. 

193, Vi&terflo- FERSKVANN/VATMARK, Rik kufturfandskaf)SSjØ (Næringsrik utforming)- Verdi B 

Innledning: Omrildet ble befart i 1994 i forbindelse med viltkartlegging av Sarpsborg kommune. Den delen av Visterflo samt Haugeelva 
(Smalelva) som ligger i Sarpsborg kommune er vurdert som et særlig viktig viltområde (Wergeland Krog 1994). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Den nordvestlige delen av Visterflo som ligger p~ grensen mellom Sarpsborg og Fredrikstad. 

Naturtyper/ve2etasjonstyper: Omtales i FiØ (1976) som følger: "Næringsrik, kulturpåv irket lit en innsjø(?). Rik f lora og fa una. 
Naturvernomrade, verneverdi 3. N Den første hekkende rørsangeren i Østfold ble funnet her (Schille 1962). 

Artsmangfold: Båtvik 1996b nevner følgende arter funnet i området: Nyledne, Visterflo, V for øya ut enfor idrettsbanen. PL 12,76; 
Ceratophyllum demersum - HORNBLAD, Elatine hydropiper- KORSEVJEBLOM, Elatine triandra - TREFELT EVJEBLOM, ved Ringstadsaga, ml. 
denne og øya utenfor; Elatine triandra - TREFELT EVJEBLOM 

fremmede arter: Kinesisk ullhåndskrabbe ble funnet utenfor Moa sportsplass i september 1986. Dette er andre funn l Norge. Arten har trolig 
kommet med ballastvann fra skip e.l., og er ikke ønskelig i norsk fauna (Hardeng 1988b). 

Verdisetting: Ingen nye registreringer. Ut ifra tidligere beskrivelser vurderes lokaliteten til vikt ig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

194, Smaugstangen - SKOG, Rik sumpskog - Verdi B 

Innledning: Omrildet er befart i flere omganger. Førs i forbindelse med en ekskursjon i regi av Østfold Botaniske Forening 23.05.1996 OWK, 
JIB, RM, MKR. Senest av BioFokus i forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen sommeren 2009 . 

Beliggenhet/avgrensing : Sumpskogforekomst på sørspissen av Smaugstangen. 

Naturtyper og utforminger: En svært frodig sumpskogf svartorskog med noe sokkeldannende svartor. Lokaliteten ligger i sin helhet innenfor et 
område som t idligere har blitt foreslått som barlind-reseNat. Skogen er til dels ganske grov med en del store t rær. Mye grove hasselkratt 
med tilhørende død ved. I søndre del finnes en ~pen dam/sump uten tresetting. De øvre delene kan best karakteriseres som rik edelløvskog. 
Skogen er flersj iktet med god spredning. 

Artsmangfold : Stor forekomst av skogblngel, dessuten storkonvall, kantkonvall, marianøkleblom, liljekonvall, bl~veis, barlind (VU). Potensial 
for insekter, moser og rna rkboe nde/ veboende sopp. 

Verdisetting: f rodig svartor sumpskog med rikt feltsjikt m bla. barlind. Vurderes som Viktig (B verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Bør overlates til fri utvlkli ng. 

195, Thorsø N - KULTURLANDSKAP, Parkfandskap (AMer) - Verdi B 
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Beliggenhet/avgrensing: En 650 m lang alh! Inn mot Torsø herreglrd. 

Naturtyper og utforminger: Llndealle med Innblanding av splsslønn og sommerelk. Noen av trærne er styvet. 

Artsmangfold: Det er observert fire ulike Ramalina (ragglav) arter pS trærne. Potensial for insektarter knyttet til gamle trær og enkelte arter 
som er spesifikt knyttet til lind. 

Verdisetting: Uvanlig lang Jindealie. Træmes alder og dimensjoner er ukjent, men stort fremtidill potensial og den vurderes allerede nå til 
viktig (8-verdl). 

Hensyn og slqøtsel: Trær som dør bør f8 st8, og om de faller bør def~ ligge l nærheten av alleen, samtidig som et nytt tre plantes inn. Trær 
som er styvet bør fortsatt styves. 

196, Nes V- KuLTIJRl.ANDSKAP, Naturbeltemark ((004) Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Åkerholme med beitemark øst for Neskllen 

Naturgrunnlag: Lokaliteten omtales som en spesielt fin beltemar1< av middels/høy verdi i rapporten Verdifulle kulturlandskap i Ø. (Båtvlk 
1996). Den rødlistede soleiearten muserumpe er funnet på åkerholmer omkring gården. Omr5det har innslag av søyleeiner i følge en 
landskapsanalyse for området laget ved Fylkesmannens mi~øvemavdeling (Asheim 1984). 

Naturtyper og utforminger: Beitefhagemark. 

Artsmangfold: Totalt 2 art( er) påvist: Muserumpe (NT), Seljepute (NT). 

Trusler: Opphør av beite. 

Verdisetting: Tidligere vurdert til beitemark av middels/høy verdi. Ingen nye registreringer men vurderes til viktig (8-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Området er inntegnet som "LNF-vern av kulturlandskap• l utkast til kommuneplanens arealdel den 25.04.199 

197, Nes (vollgrav) - FERSKVANN/VATMARK, Dam -Verdi 6 

Beliggenhet/avgrensing: Rester etter vollgraven p§ Nes. Avgrensningen er litt usikker da store trær skygger for dammen på ortofoto. 

Naturgrunnlag: Dammen er en del av et hageanlegg og er omgitt av plenarealer og noen trær. 

Artsmangfold: Spissnutefrosk (ND ble I!Avlst her i 1993 (Bolghaug 1995). 

Verdisetting: Dammen er omtalt som en viktig, verneverdig amfibielokalitet i rapporten •ferskvannslokaliteter og verneverdi" (Dolmen 1995), 
og fikk høyeste verdi (4) av Bolghaug (1995). Spissnutefrosk p8vist. Gammel stabil dam med stor kulturverdi. Vurderes som viktig B. 

Hensyn og sJ<tøtsel: PS ortofoto fra 1997 ser dammen ut til S være kraftig gjengrodd. Det bør vunderes 5 renske opp dammen, men dette må 
gjøres l samrad med fagekspertise innen kulturminnevern. OmrSdet er inntegnet som •spesialomrSde bevaring• i utkast til kommuneplanens 
arealdel den 25.04.1996. En egen reguleringsplan for omrSdet var planlagt allenede l 1996 og er trolig gjennomført. 

199, Hunnfeltet V • KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark -Verdi C 

Bellggenhet/avgrenslng: Gravfelt med store kulturhistoriske verdier beliggende NØ for Hunnebunn. 

Naturgrunnlag: Eng l hagemark med Skerspor fra stein- og bronsealder, hulveler, 60 gravhauger, mm. De biologiske verdiene er imidlertid 
mangelfullt undersøkt. Det er viktig med aktiv sKjøtsel for at fornminnene skal komme til sin rett. Stort potensiale til S ta vare p! en 
sllltteeng, som det finnes svært lite av l fylket idag (~tvik 1996). 

Artsmangfold: PS grunn av befaringstidspunktet ble det kun funnet enkelte relativt trivielle sllltt-/beitemarksarter; bl!klokk:e, prestekrage, 
gulaks, markfrytle og tiriltunge. Dominerende arter var imidlertid einstape og grasarter. Andre arter som vitner om gjengroing var; osp (sly) 
og brennesle. 

Trusler: Gjengroing 

Verdisetting: Kun trivielle arter p§ vist, men lokaliteten har stort potensiale som slåtte- beitemark. Vurderes som lokalt viktig C. 

Hensyn og skjøtsel: Befaring 28. aug. 1996 av OWK: Omr8det er inngjendet og har trolig blitt brukt til sauebeite. Det er imidlertid ikke tatt i 
bruk i 1996, og trolig Ikke de siste llrene. Deler av arealet var slått med en maskin beregnet for veikantsli!tt og denne hadde flere steder 
ødelagt gressdekket samt at sli!tt vegetasjon var ikke fjernet. Denne slqøtselsformen er uforenlig med å Ivareta biologiske (og 
kulturhistoriske) verdier. Hvis det ikke skulle være mulig A fli til slått i omr5det, ville beite være li foretrekke. På grunn av besøkende l 
området, er trolig sau det eneste alternativet. Sauen kan Imidlertid være svært hard mot floraen, og i si! fall bør det vurderes~ flytte dyrene 
til andre beiter noe tidligere enn normalt. 
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201, Østre Myra- KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((004) Frisk/tørr, middels baserlk eng)- Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Avgrensningen gjelder beitemark og bratt skrent ved Østre Myra. 

Naturgrunnlag: Beitemarka har ingen kjente, spesielle karplanter, men det finnes flere arter med kulturlandskapsverdi. 

Naturtyper og utforminger: Naturbeitemark. En dam inntegnet p§ ØK er ogs§ synlig p§ flyfoto tatt i 1990 (N.L.F. 1990). 

Artsmangfold: Tørrbakkearter som dvergforglemmegei, bakkeforglemmegei og knollerteknapp. Også rikelig med marianøkleblom, skog- og 
engfiol. Ravn har hekket i brattberget i mange år ~Larsen & Aarvak 1992, Haftorn 1971). Revirhevdende skogdue hørt i blandingsskog i 
omr~det mai 1983 (RLA l Larsen & Viker 1983). Omradet synes spennende med hensyn til insekter (Båtvik 1996). 

Verdisetting: Lokaliteten bør undersøkes bedre. Vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Oppretthold beite. Kartlegg mangfold i dam og vurder skjøtselstiltak. 

204, Roppestadholmen - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Holme på østsiden av Ødeg~rdskilen 

Naturtyper og utforminger: Sm~ beskyttede enger i skortene i strandberget. Var tidligere beitet, og blir i dag til en viss grad holdt i hevd ved 
ferdsel fra badegjester. To ind. av den n~ sjeldne bregnearten marinøkkel Botrychium lunaria ble funnet her den 13.06.1996 av OWK og sAs, 
arten ble sist funnet her på slutten av 1960-tallet. 

Artsmangfold: Totalt 1 art(er) p8vist: Marinøkkel (NT). 

Trusler: Gjengroing 

Fremmede arter: Ingen kjente 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig på grunnlag av at den har hevdede enger hvor det er påvist marinøkkel. 

Hensyn og skjøtsel: Området er inntegnet som sikret friluftsområde i kommuneplanens area ldel . Det bør settes i verk en nærmere 
kartlegging av naturkvalitetene, samt tilpassing av naturkvalitetene til driftsplanen for holmen. 

205, Eimyra l Roppestadholmen - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Hevdet med belte) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Havstrandeng innenfor Roppestadholmen p§ østsiden av ØdegSrdskilen. 

Naturtyper og utforminger: Strandenga ble tidligere ble beitet men l~ brakk i 1996. Beitemarka bør sees i sammenheng med nat urbeitemarka 
på den tilstøtende Roppestadholmen. Den 1. mai. 2009 gikk det sau p§ vestsiden av veien og omrSdet virker~ være i god hevd. 

Artsmangfold: På østsiden ble løpebillen Agonum marginatum (EN) funnet den 01.05.2009 av Jan Schrelber og Arne Laugsand. OmrSdet har 
et stort potensial for insektarter knyttet til beitemark og strandeng. Strand rødtopp ble påvist her den 2. 7.1993 av Odd Stabbetorp og Svein 
Astrøm og en stor forekomst av saltsolele Ranunculus cymbalaria ble påvist 13.06.1996 av Ola Wergela nd Krog og Svein Astrøm. 

Trusler: Gjengroing, opphør av belte. 

Fremmede arter: Ingen lgente. 

Verdisetting : Strandeng l god hevd hvor det er påvist flere rød listearter. Vurd eres som svært v iktig (A·verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Oppretthold beite. 

206, Moltemyra, Refsal - MYR OG KILDE, Kystmyr (Blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr) - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: lang smal myr i ei klove p& gArden Refsal. 

Naturgrunnlag: Myra har blitt dannet i en forsenkning N-S gående forsenkning i granitten. 

Naturtyper og utforminger: Intakt myr bevokst med en god del furu. Myra er ugrøftet og har en god bestand av molt e, en forekomst av 
klokkelyng Erica tetralix finnes. Lokaliteten er en av få gjenværende myrer p§ kysten i Østfold, og er viktig li bevare som nat urtype selv om 
sjeldne arter ikke er påvist. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist, men her vokser molte. 
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Verdisetting: Intakt kystmyr, Ingen spesielle 8rter pAvist. Vurderes til lokal verdi C. 

Hensyn oo skjøtsel: Skogen på myra kan noen steder være i tetteste laget, og en forsiktig plukkhogst vil antakeligvis være gunstig 
(Wergeland Knog 1996). 

2011 Kjølberg • KULTURlANDSKAP, Naturbe/temark -Verdi C 

Innledning: Natureng , hestebeite som er omtalt l en rapport om verdifulle kulturlandskap i Østfold (B~tvlk 1996). En dam ligger 
beitemarka, men er Ikke undersøkt. Rapporten gir omr~det middels til lav verdi, men pl! peker at lokaliteten er mangelfullt lnventert. 

Beliggenhet/avg renslng/naturg runnlag: 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Mosaikk av naturbeltemark oo (beltemarks)dam. 

Verdisetting : Lokaliteten og speiselt dam bør kartlegges. Vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn oo skjøtsel: Ikke vurdert. 

208, l(jtllberg Ø. - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) • Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Hagemark med flere monumentale eiketrær, samt en strekning langs Seutelva. Lokaliteten er omtalt i en rapport om 
verdifulle kulturlandskap i Østfold (~tvlk 1996). Rapporten gir omr~det verdien middels, men påpeker at lokaliteten er mangelfullt inventert. 

Naturtyper og utforminger: Elkehage. 

Artsm8ngfold: Totalt 3 art( er) påvist: Ugrasklokke, Kjempesøtgras, Sllkebygg. Potensial for truede arter av lav og insekter knyttet til gamle 
trær. 

Trusler: Gjengroing rundt gamle trær. 

Fremmede arter: Gamle funn av fremmede arter. 

Verdisetting: Ut i fra tidligere vurdering og potensial for mangfold knyttet til gamle trær vurderes lokaliteten til viktig (B-verdl). 

Hensyn oo skjøtsel: Området er båndlagt oo skal reguleres som spesialområde-bevaring (ANY, rn). 

209, Mollestad N - KULTURLANDSKAP, Hagemi!Jrk (Bjørkehage) - Verdi B 

Bjørkehage som beites av hest. Nattfiol er kjent fra området, samt bl3klokke, gulaks, torskemunn, sølvmure mm., rester etter steingjerder 
finnes. Lokaliteten vurderes til middels verdi (B&tvik 1996). Beitemark kan ha mangfold av insekter knyttet til møkk. 

Verdisetting: Lokaliteten er Ikke tilstrekkelig kartlagt, men lokaliteten ser på ortofoto ut til li være inntakt og hevd og vurderes derfor til 
viktig 

Hensyn og skjøtsel: Ny inventering. Opprethold moderat beitetrykk. 

210, Mollestad SØ - KuLTURlANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Beitemark som sporadisk beltes av hest. Områdets kvalitet ligger i beitetradlsjonen. Lokaliteten vurderes til mlddelsjlav verdi (Bitvik 1996). 

Verdisetting: Ingen nye registreringer. Vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel : Beite bør opprettholdes. 

211, l(ienne · KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Beitemark i gjenngroing nord for Kjennetjern. Lokaliteten vurderes til middels/høy verdi (B3tvik lg96). 

Naturtyper og utforminger: Tidligere intensivt beite som n§ framstar smed mange verdifulle elementer som fuktpartler, sm5bekker, 
løvskogsbryn, enkelte store bartrær og §pne skogsglenner. Arealet har et fuktig drag med god forekomst av basekrevende arter som 
skogmarihand Dactylorhiza fuchsii (1 av tat. 6 lok. i Ø.), nattfiol Platanthera bifolia og grov nattfiol Platanthera chlorantha . 

Artsm8ngfold: Totalt 6 art(er) påvist: Småslirekne (NT), Nlkkebrønsle (VU), Korsandemat (EN), Skogmarihand, Nattfiol, Grov nattfiol. Se 
kommentarfelt artsliste. Noen av funnene er muligens fra Kjennetjern. 
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Trusler: Gjengroing. 

Verdisetting: Det er usikkert hvordan tilstanden l lokaliteten er. Ut ifra funn av rødlistearter vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skj øtsel: Oppretthold beite. 

214, Letretangen I - KuLTURLANDSKAP, Sl~ttemarl< (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi A 

Innledning: Populært friluftsomrllde som l vegetasjonstype kan sammenlignes med beitemark/tørrbakkeeng. Det er mye kal k (skjellsand) i 
omrlldet, og en nærmere botanisk undersøkelse vil trolig avsløre flere sjeldne planter. Lokaliteteten ble befart den 06.08.2009 av BloFokus 
ved Ola Wergeland Krog og Arne Laugsand. 

Bellg2enheVavgrensino/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder Letretangen som er et nes på fastlandssiden mellom Hankøsundet og 
Elingardskilen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Mosaikk av strandeng/sandstrand, rikt strandberg og slåttemark. Strandeng utgjør en liten del av arealet, her 
ble det funnet en del strand rødtopp og et eksemplar av tusengylden. Sl~ttemarka er artsrik, se artslista. 

Pil befaring den 7/6-96 ble det observert slettsnok, krattsoleie, dvergforglemmegei, og ett individ st randkarse. Strandkarse er en sjeldenhet 
og dette er et nytt funn for fylket (belagt med ett blad). 

Artsmangfold: Totalt 31 art( er) påvist: Slettsnok (NT), EttSrsknavel, Strendsmelle, Strandkarse, Smørbukk, Slåpetorn, Slllpetorn, Gulflatbelg, 
Tiriltunge, Harekløver, Gullkløver, Blodstorkenebb, Prikkperikum, Bakkemynte, Strandrødtopp (VU), Småengkall, Mørkkongslys, Ounkjempe, 
Strandkjeks, Gjeldkarve, Blllklokke, StrandSijerne, Engknoppurt, Strandkryp, Tusengylden (EN), Gulmaure, Gressløk, Strandhilk, Havsivaks, 
Gulaks, SpiSsvokssopp. 

Pllvirkning/bruk/trusler: TrSkkslltasje fre badegjester, men ferdselen l området er, med n&værende intensitet, trolig gunstig for 
vegetasjonstypen (JIB pers. medd. 1996). l 2009 er vurderingen ved befaring den samme. 

Verdisetting: Artsrik lokalitet med rødlistearter. Potensial for insektfauna og beitemarkssopp. Lokalitene vurderes t il svært v iktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Omr.Kdet er sikret som frlluftsomlide ved erhverv eller servitutt (Melbøe 1995). Fortsett sen slått av de arealene med 
eng som ikke trllkkpllvirkes. Sørg for at telt Ikke blir stående i dagesvis p~ et sted. 

215, StrAI1und • KULTURLANDSKAP, Sm§blotoper (JI.kerholmer) - Verdi C 

Rikt omrllde med varme kantsoner med lauvskog. Slettsnok funnet her 28.07.1996 (JIB pers. medd.). 

Artsmangfold: slettsnok 

Verdisetting: Ingen nye registreringer. Lokaliteten vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi) 

216, Røds Bruk - KuLTURIANOSKAP, Skrotemi!Jrk (Ballastplass) - Verdi A 

BeliggenheVavgrensing: Ballastplassen ligger p§ Kråkerøy rett SV for Fredrikstad Mek Verksted. Et oversiktsbilde i panoramaformat 
(sammensatt av 3 negtiver) finnes p§ Fredrikstad museum. Dette viser Røds Bruk med omgivelser fre ce. 1880. Bildet er gjengitt pi side 90 1 
boken •Med Is og plank l Nordsjøfart" {Gøthesen 1986). 

Naturtyper og utforminger: Røds bruk har vært omtalt som "Ballastholmen• helt fra 1700-tallet, og havnevesenet satte opp en ballastskjerm 
her l 1864. Da ble store mengder ballast brakt på land. Rundt l. verdenskrig dannet noen skipsredere NS Standard Skipsbyggeri som skulle 
bygges på den tidligere ballastplassen. Dette ble aldri ferdig, og betongfundamentene som st~r igjen er restene etter de uferdige slippene. 
Bortsett fra at bedriften Steene still har ekspandert inn på omrlldet l sør er det nærmest et under at denne tomta har fått ligge urørt i 
nærmere 100 lir. Det er liten tvil om at Røds Bruk er en av de viktigste baliastplassene i landet, noe som er dokumentert i en rekke artikler 
opp gjennom årene. Her følger noen eksempler: Rød pli Krllkerøy er et av de viktigste ballastomrlldene l landet {Johansen 1992). Duren 
(1979) omtaler ballastplassen på Rød, og nevner tre arter som ble funnet l 1978 (Krypmure, tornbeinurt og stripetorskemunn), samt en som 
ble sett i 1973 (smalsvlneblom). Sitat fra Ouren (1974): •oe gamle ballastplassene l Norge er etter hvert blitt utplanert og bygget ut til 
industri, kaianlegg m.m., slik at det ikke lenger er noe spor av ballasthagene og deres fremmede flora .... ... .••. De gamle tomtene på Røds 
bruk, derimot, er enn~ ikke utbygd og det finnes fremdeles (1973) enkelte <fremmede> pl11nter som ma ha holdt seg der siden 
seilskipstiden. • 

Artsmangfold: Artsmangfoldet på ballastplassen er overraskende stabilt og en rekke sllkalte ballastplanter har hatt stabile bestander her i 
over hundre Sr. 

Nedenfor følger en artsliste over noen Interessante funn fra lokaliteten, disse ble bekreftet ved en feltundersøkelse den 19.06.1996 utført av 
Svein Astrøm og Ola Wergeland Krog: 

Veivortemelk Euphorbia esula L coll. Engstorkenebb Geranium pratense L, Kystbjørnekjeks Heracleum sphondylium L., Daunesle Lamium 
album L, Stripetorskemunn Llnaria repens (L) Miller, Tornbeinurt Ononls splnosa L coll., *Grl! sølvmure Potentilla argentea L ssp. lmpollta 
(Wahlenb.) Arcangell, Russemure Potentilla lntermedia L., Krypmure Potentllla reptans L., Blllbrlngebær Rubus caesius L., Smalsyre Rumex 
acetosella L. ssp. tenulfolius (Wallr.) O.Schwarz, Kronvlkke Securigera varla (L.) Lassen, Hvltbergknapp Sedum album L., Smalsvlneblom 
Senecio erucifollus L, Valurt Symphytum officlnale l., *Tettstarr Carex spicata, *Lodnestarr Carex hlrta, *Russestarr carex praecox. Arter 
merket(*) er belagt (O). l tillegg ble det den 19.06.1996 også fanget Karminsplnner Tyria jacobaeae (l OWK priv. saml.). 
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Russestarr er ny for landet, og ble første gang samlet p~ Røds bruk av Tore Berg l 1995, arten er ikke kjent fra andre steder l landet (JIB i 
brev 13.07.96.) . 

Fra Berg (1996) er f.lg. Interessante funn fra 26.07.95 hentet som Ikke er beskrevet herfra tidligere: Strandsvingel Festuca ~rundlnacea, 
Piggtistel carduus acanthoides, og første publl~sjon ~v russestarr ca rex praecox. Tore Berg påpeker dessuten behovet for vem av ormidet 
som et historisk kulturminne. 

Piggeple Datura stramonium blir nevnt fra stedet, samt mange andre arter Johansen 1987). 

Tre mosearter som er ført opp pil den norske eller den svenske rødlista er Innsamlet på ba llastplassen. Funnene er referert fra Ulfall (1996): 
Pottia davalliana- plggbegermose Glemmlnge. Røds Ballastkai. 10.1892. E. Ryan. <TRH>. Glemminge. Røds ballastkaj på Kråkerøen, yderst 
sparsom (Ryan & Hagen 1896). Kr§kerøy. Røds ballastkai (Hagen 1929). 

Pterygoneurum ovatum- stjertmose JN-R, 5-Cd) (Eneste funn i Østfold) Glemminge. Røds ballastkal. 12.10.1891. E. Ryan. <BG> <0> 
<TRH>.Giemmlnge. Meget sjelden, pa fin sandjord; med frugt på Røds ballast~j ~ Kråkerøen (Ryan & Hagen 1896). Fredrikstad (Frisvoll & 
Blom 1992). 

Bryum wameum- havvrangmose, Røds ballast~j p§ Kr§kerøen, l største mængde med moden frugt l juni (Ryan & Hagen 1896). 

I 2008 ble det observert en ny art på lo~llteten, duftvlkke (Båtvik pers. medd.) 

Trusler: Bedriften Stene Stål har ekspandert Inn på tomten og ødelagt alle unntatt ett individ av rød llstearten tornbeinurt. Det bør straks 
settes en stopper for denne ekspansjonen. 

Verdisetting: Røds bruk er trolig Norges mest spennede ballastplass med en rekke sjeldne og rødlistede arter. Lokaliteten vurderes som svært 
viktig A. 

Hensyn og slgøtsel: Det ble iverksatt slgøtsel av lokaliteten i 2008 og det ble laget et notat om t iltakene (Wergeland Krog m.fl. 2008). Sitat 
fra sammendraget; ~wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Fredrikstad kommune gjennomført utvalgte slgøtselstlltak for å bevare 
ballastomr§det Røds Bruk i Fredrikstad. Slqøtselstiltakene er vurdert og prioritert l samarbeid med Tor Christiansen hos oppdragsgiver samt 
botaniker Jan Ingar I. Båtvik som har fulgt omn'!det gjennom en årrekke. S~øtselstlltakene besto blant annet i fjerning av tre ospeholt som 
var l ferd med ii spre seg utover baliastområdet. Det ble gjort lukingstlltak rundt arter som er spesielt truet som f.eks. tornbelnurt og 
russesta rr. 

Utover skjøtselstlltak av denne typen er det viktigste tiltaket å få til en fredning av lokaliteten snarest. 

217, Rød- ANDRE, Annen viktig forekomst - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Rød pS nordvestsiden av riksvei 117. 

Naturtyper/Vegetasjonstyper: Sørøstvendt skrent med mye berg i dagen som er en sikker biotop for slettsnok. 

Verdisetting : Slettsnok er blitt en svært sjelden art l fylket. Det er derfor et poeng å ta vare p§ de t& lokalitetene der den finnes Idag og 
lokaliteten vurderes til viktig (B-verdi), 

Hensyn og skløtsel: Fri utvikling. 

218, Ramseklov • SKOG, Rik edellauvskog - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Ramse klov ligger l Onsøy Innenfor Hankø. I sør avgrenses mot b§thavn. Det avgrenses mot en parkeringsplass som 
er anlagt midt l lokaliteten. I nord inkluderes dyrket mark, plenarealer hvor det er sannsynlig forekomst av jordbærkløver. 

Naturgrunnlag: NS-gående klove med spesielt godt mikroklima. 

Naturtyper og utforminger: Variert edelløvskog med enger innimellom. 

Artsmangfold: Følgende arter er omtalt for om~det i B~tvk 1996b: Centaurium littorale - TUSENGYLDEN, Hede ra helix - BERGFLETTE, 
Ophioglossum vulgatum - ORMETUNGE, Trlfolium fraglferum - JORDBÆRKLØVER, Cotoneaster niger SVARTMISPEL, Festuca arundlnacea -
STRANDSVINGEL. Kantmjølke ble gjenfunnet av TBE og KMO l september 1995 (Berg 1996), etter at den var antatt forsvu nnet pga 
anleggsbeider høsten 1988 (Johansen 1989). Berg (1996) omtaler også det store piletreet som dominerer Mærrapanna {Salix alba x fragllis), 
og nevner andre gode funn som f.eks. knerot. 

Nyere funn av krypmure Potentilla reptans l Ramseklov, Mærrapanna. Breiflangre Epipactls helleborine vokser i Mærrapanna-omrildet (Ø 
.Johansen l brev 1996). v§rmarihand finnes i Ramseklov, og en eføybestand finnes i den søriiJStre delen. Hundetunge er ogs! pllvist 1 
området (JIB pers. medd. 1996). 

Trusler: Videre utbygging av parkeringsplasser etc. 

Fremmede arter: Ingen kjente. 

Verdisetting: Lokaliteten er redusert av diverse utbygging. Men en del rødllstearter er påvist i omrlldet og lokaliteten regnes som svært viktig 
(A-verdi). 
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Hensyn og s!Qøtsel : Fri utvikling i edelløvskogsområdet. 

2111 Mærrapann01 NV - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: l kilen ut mot havet V fro sandvelen ut til Sand, langs en nybybd hyttevei, i grøfta. 

Artsmangfold: Dronningstarrlokalitet. Sitat B8tvik (1992): ~,flott bestand over ca. 30-40 kvm. l Østfold er arten funnet pA 9 lak. etter 1975. 
Arten fremmes trolig av eutrofiering. • 

Verdisetting: Forekomsten vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

220, Stang•rholmen I - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump - Verdi B 

Innledning: Lokalitet der det tidligere er funnet strand risp, saftmelde og soda urt. Strand risp kjennes i dag fra 7 lokaliteter l fylket. (Båtvik 
1993). Lokaliteten ble besøkt 30.07.1996 og det ble lett relativt grundig etter strandrisp i den nordlige delen av området uten at noe ble 
funnet. Den sørlige delen ble ikke besøkt. Det bie ikke lett etter sodaurt eller saftmelde da. Lokaliteten ble kartlagt den 06.08.2009 av 
BioFakus ved Ola Wergeland Krog og Ame L.augsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder stnmdeng pS østsiden av Stangerholmen i en beskyttet ki le pS Skjæløy. Det 
avgrenses mot vei i vest, mot hytter i sør, mot berg! dagen og dyrket mark l nord og mot hytter på østsiden. 

Naturtyper/vegetasj onstyper: Strandeng i grunn mudderbukt med havslvaksdominans ytterst og saltsiveng. Bukkebelnurt (EN) ble funnet 
bakkant av enge~ . Typiske strandengarter ble ellers funnet. 

Artsmangfold : Totalt 9 art(er) påvist: Bukkebenurt (EN), strandkjempe, strandstjerne, strandkryp, fredløs, fjaeresauløk, saltslv, havsivaks, 
strand rug. 

PAvirknlng/brukjtrusler: Denne lokaliteten er delvis ødelagt av sprengstein mm. l fjæra (J.Ingar l. Båtvik pers. medd. 1996). l 2009 virker 
lokaliteten Ikke A være ytterligere påvirket. Det er bryg11eanlegg med steinfylling i lokaliteten og det går en vel på Innsiden. Kabel!lrøft. 

Verdisetting: Av spesielle planter ble kun bukkebelnurt som er en truet art (EN) funnet ved befaringen i 2009. Det kan Ikke utelukkes at de 
andre artene nevnt av Blltvik (1993) finnes l lokaliteten. Vegetasjonstypen er truet. Lokaliteten er middels stor. Noe pSvirket av inngrep. 
Lokaliteten vurderes derfor til viktig (B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Følg med at strandenga Ikke gror igjen. Eventuellllr1ig sen sllltt av arealet. 

223, Risholmen V - KYST OG HAVSTRAND, Rikt strand berg - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av Risholmen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Usikkert om dette er rikt strandberg. Kystmaurelokalitet. Arten er kun kjent p8 2 lok. l Østfold. Lokaliteten ble 
funnet pS en utferd i regi av ØBF. Det er ogsi! en liten forekomst av bergjunker Saxifraga paniculata sør l lokaliteten (JIB pers. 
medd.).Bestemmelsen av kystmaura er litt usikker da den har noe uvanli!l utseende (JIB pers. medd.). 

Verdisetting: Forekomstene vurderes til lokalt viktige (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

225, Kongswn fort - KuLTURLANDSKAP, Erstatnlngsblotoper (Bygnlngsstrukturer med spesiell flora eller fauna) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Fortet ligger øst-sørøst for Gamle Fredrikstad og hører med til forsvarssystemene for Gamle Fredrlkste~d . 

Naturtyper og utforminger: Fortifikasjon med park, kjellerhvelv, festningsmurer med kalkmørtel mm. Sammen med at lolditeten er meget 
gammel er det en potensiell lokalitet for sjeldne arter eller arter som krever lang kontinuitet. 

Artsmangfold: En karplanteliste for området ble publisert av Nils Hauge i 1948. Legesteinfrø finnes her på 11runn av kalken fra murene. Dette 
er den eneste forekomsten l Østfold. Hundetunge og apotekerkattost er også registrert her (JIB pers. medd.). To rødlistede mosearter er 
funnet pil Kongsten. Funnene er referert fra Løfe~ll (1996): Encalypta vulgaris- småklol<kemose (N-Hensynskrevende) Østre Fredrikstad. 
Kongssten (Ryan og Hagen 1896). Østre Fredr1kstad. Kongssten (Hagen 1910). Pseudocrossinum hornschuchlanum- lansemose (N-Direkte 
truet) (Eneste funn i Norge?) Fredrikstad. Kongsten. 26.12.1894. E. Ryan og I. Hagen. <0>. Østre Fredrikstad, murene pil Kongsten, steril 
(Ha11en 1907). Østre Fredrikstad. Fortet Kongstens murer, sparsomt lnnsprengt i en tue av Encalypta extinctoria, steril 26 desember 1894 
(Hagen 1929). Muserumpe Myosurus minutus funnet p5 Kongsten. 12.6.1926. Jens Holmboe. <O>. Ogsi! rødllsteartene fjellrapp Poa alplna 
og stor and mat Spirodela polyrhiza er funnet pl! lokaliteten, men disse er trolig forsvunnet (Båtvik 1996b). 

Trusler: Ingen kjente 

Fremmede arter: Ikke kjent 
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Verdisetting: Variert biotop med lang kontinuitet, flere sjeldne arter funnet men funnene er t i ldels svært gamle og lokaliteten bør 
reinventeres. Vurderes som viktig B. 

226, Slcjæløykollen - KYST OG HAVSTRAND, Sand- og grosstrand (Grus- og steinstrand med spesiell flora) - Verdi A 

BeliggenheVavgrensing: Nordvestspissen av Skjæløy i Onsøy. 

Naturtyper og utfonninger: liten tørr strandeng Innenfor en sand- /grusstrand med store stein. Enga skjøttes av hytt eeierne i omrlldet 
omkring og den ene lille forekomsten av strandtorn stllr ved noen furuer helt inntil hyttene i SØ. Eieren Per Kolstad og hans familie pl; denne 
hytta har skjøttet forekomsten i llrtier, usikkert om den fortsatt eksisterer. Lokaliteten ble besøkt (30.7.1996) og fot ografert. Vinteren 1995-
96 hadde tatt hardt p§ plantene, og kun tre ind. hadde overlevd (Ola Wergeland Krog). Seks ind. fantes her i 1993 (JIB pers. medd.). 

Gøran E. Granath besøkte strandenga den 26. mai 1996 og skriver følgende i brev til Jan I.I.B§tvlk: ~Fin forekomst p~ tørr strandeng. 
lokaliteten ble besøkt av GEG den 26. mai 1996. Tot. 143 planter, hvorav 117 i blomst, 26 i frukt. Eieren slår enga etter at plantene har satt 
frukt, og skjøtselen har vært vellykket med hensyn til økning av antall planter. Andre arter som finnes i enga er Fjærekoll (ssp. maritima), 
korsknapp, engfiol (ssp. canina), tveskjeggveronika.* 

lokaliteten ble besøkt den 06. 08.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Solveig Blind heim og Arne La ugsand. Forekomsten ved hytta 
eksisterer fortsatt. Oet er fortsatt arealer med kortvokst eng hvor det ble notert gulmaure, harekløver, reinfann, øyentrøst, blllklokke og 
fuglevikke. 

I bukta nedenfor kortvokst eng, er det en eksponert sand-grus-steinstrand med velutviklet tangvoll . Den domineres av et ekspanderende 
takrørbelte som med fordel kan reduseres for li øke artsmangfoldet. Ytterst dominerer havslvaks, men takrør er på fremmarsj. p§ tangvoll 
dominerer strandmelde i et belte. Stedivs noe strandrug. Bak takrørbeltet ble det notert andre nit rofi le arter i et tett feltsjlkt; tangmelde, 
strandvlndel, burot, reinfann, strandklll, nesle, krushøymol og lintorskemunn. 

Artsmangfold: Kubjelle og strandtorn er de to spesielle artene som er notert på lokaliteten. 

Trusler: Ingen spesielle, lokalitetene skjøttes av hytteeierne. 

Fremmede arter: Ikke kjent 

Verdisetting: Liten forekomst, men to sjeldne arter hvorav strandtorn ertruet (EN). Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Opprettholde skjøtselen slik det har blitt gjort l årtier av strandtornforekomst. En kan utvide arealet som årlig slås til å 
omfatte hele eller deler av stranda i vest. 

228, Sorgenfrigropa- FERSKVANN/VATMARK, Dam -Verdi A 

BeliggenheVavgrensing: Dammen ligger på østsiden av Glomma mellom Kjølberg og Nabbetorp. 

Naturgrunnlag: Dammen er en gammel masseuttaksdam som er restaurert. Tor Anders Olsen var ansvarlig for prosjektet. 

Naturtyper og utfonninger: Dammen er stor og lysåpen og omgitt av eng og takrør. 

Artsmangfold: Totalt 6 rødlistearter er påvsist og hvor dammen har betydning for deres reprodu~on: Toppdykker (ND, Sothøne, Sivhøne 
(ND, Myrrikse (EN}, Vannrikse (VU}, Dverglo (ND og Bred biAlibelle (EN). Dvergdykker ska l ha hekket i dammen, men opplysningen er Ikke 
bekreftet OWK. 

Verdisetting: Stor artsrik dam med viktig funksjon for en rekke rødlistearter. Vurderes som svært v iktig A}. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

230, Kr.lkerøy kirke - SKOG, Rik edel/auvskog (Aim-llndeskog) - Verdi A 

Innledning: loka liteten ble siste befart av BioFokus våren 2009 i fobindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen. 

BeliggenheVavgrensingjnaturgrunnlag: Lokaliteten utgjør den sørvest vendte skråninga nord for Kråkerøy k irke. 

Naturtyper{vegetasjonstyper: Den største delen av lokaliteten består av en grovsteinet ur med spredt tresetting av til dels gammel og grov 
eik, ask, lind og osp. I nord er det noe mindre steinsatt og det er her tettere skog med mer ordinært jordsmonn og vegetasjon. l sørøstre 
ende av lokaliteten er det or-askeskog. Jorda her er rik på skjellsand. Her vokser den meget sj eldne soppen Morchella pseudoviridis som kun 
finnes her samt et sted l Spania. Arten ble første gang påvist her av Ramm i 1949. Arten Morchella pseudoumbina er også funnet her, og 
dette er eneste sted 1 Norge idag. Denne arten fantes også på en lok. i Vikane, som ble ødelagt av veibygging (RKR pers. medd. aug. 1996). I 
øvre del av lokaliteten er det gammel furuskog med enkelte gamle trær og noe død ved. 

Artsmangfold: Potensialet for sjeldne Insekter vurderes som høyt i en lisida som ligger aksponert og inneholder mange gamla trær. Potensial 
for flere interessante sopp l sørøst og nordvest . 

Påvirkning/bruk/trusler: Det bør arbeides for at hageplantene som brukes p§ kirkegården Ikke sprer seg inn i biotopen. 
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Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdisetting: Gammel og til dels rik edelløvskog med potensial for et rikt mangfold av insekter gir verdi som svært viktig (A verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Ingen tiltak nødvendig. Komposteringen som skjer i sørøst bør Ikke øke l omfang. 

231, En hus N - SKOG, Rik edel/auvskog (Aim-lindeskog) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten ble siste befart av Biofokus v~ren 2009 i fobindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en sørøst-sørvestvendt skråning med edelløvskog og furu og ligger i tilknytning til 
skoleanlegg. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Eik-lind-hassel skog som er vurdert som en av de mest verdifulle p; Krllkerøy av Geir Hardeng. Skogen utgjør 
stedvis et meget smalt belte som kun er en halv trelengde bredt. Stedvis er skogen tett med dllrlig utviklet feltsjikt, mens den andre steder 
er mer ~pen og l~gurtvegetasjonen er godt utviklet. Det finnes spredt med gamle trær og noe død ved, særlig i den vestre delen, mindre l 
den østre. 

Artsmangfold: Potensial både for markboende sopp og for insekter knyttet til eksponert edelløvskog med gamle t rær og død ved. 

l'~virkning/bruk/trusler: Den østre delen har blitt p§virket negetivt i 2008-2009 l forbindelse med bygging av idrettsbane. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Gammel og til dels rik edelløvskog med potensial for et rikt mangfold av insekter og markboende sopp gir verdi som svært viktig 
(A verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Områdene i øst som er ødelagt bør søkes og restaureres n~r gravearbeidene er ferdigstilt. 

232, Fuglevikdammen - FE~KVANN/vli.TMARK, Dam (G.!lrdsdam) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Dam SV for Fuglevikveien. 

Naturtyper og utforminger: Oppdemmet gårdsdam 20x30m med god bestand av stor og liten salamander fram til 1969 (Enger 1993). 
Dammen ble omtalt som en av de mest interessante amfibielokalitetene i distriktet fram til den ble tømt 1968-69. I nov. 1992 tok 
Fylkesmannen i Østfold Initiativet til å restaurering av dammen, og li sette ut stor salamander Igjen. Dammen er nå (1996) restaurert, og 
inngjerdet. 

Artsmangfold: Totalt 2 art(er) påvist: Stor salamander (VU), Liten salamander (NT). 

Verdisetting: Både stor og liten salamander er p§vist og alle dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og skjøtsel: Dammen ser ut til å være relativt skyggefull, fjerning av trær og kratt på sørsiden av dammen bør vurderes. 

233, Kvernhusmyra - MYR OG KILDE, Kystmyr - Verdi B 

Myra er den ene av de to eneste gjenværende myrene p§ K~kerøy, og den eneste som ikke ligger i naturreservat. (GHA pers.medd. 1996). 
(Ble ikke l nventert 2009) 

Verdisetting: Lokaliteten bør kartlegges pg nytt. Ut ifra at naturtypen er sjelden i området og at den kanskje er inntakt, vurderes den 
foreløpig til viktig (B-verd i) 

Hensyn og skjøtsel: Kartlegges og verdisettes. Fri utvikling. 

234, Allerød vest- SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog)- Verdi C 

Gammelskog med skrinn furuskog. (Ikke inventert 2009). 

Verdisetting: Området er ikke inventert nylig, men avgrenses da lokaliteten ser inntakt ut på ortofot o, og det er sannsyn lig at dette området 
har verdier. Vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Ny inventering og verdisetting. Fri utvikling. Unng8 hogst inngrep og fjerning av død ved. 

235, Klevildalen vest- SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C 
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Innledning: Gammelskog med skrinn furuskog. Omrlldet er delt i to av en turvei, og ligger innenfor Kubben friluftsområde (GHA pers. medd. 
1996). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten Jigger vest for Fuglevik på Kråkerøy. Avgrensnin9en gjelder gammel furuskog som , øst 
grenser til gl'llnskog (naturtypelokalitet 176 for skjellsandbanke). Forøvrig avgrenses mot mer hogstp~virl<ede omr~der. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Gammel furuskog med stedvis kontinuitet i død ved. Bl~bær-lyngdominert fatt ig fe ltsj ikt. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert. 

Verdisetting: Gammelskog vurderes ut ifra grad av kontinuitet og artsinventar. Kontinuiteten er antagelig brut t i store deler av lokalit et en 
selv om det stedvis er ga mm el fu ru og død ved. Ingen spesielle arter ble registrert, men pot ensial for insekter knytt et til død ved av f uru. 
Lokaliteten er relativt stor. Foreløpig vurderes den til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Omr§det ligger i et servituttbelagt friluftsområde. Fri utvikling. 

237, Holmebakken N- SKOG, Rik ede/Jauvskog -Verdi C 

Eik og svartor i blanding. Mindre forekomst av lokal verdi. Lokaliteten var intakt ca. 1989 (GHA pers. m edd. 1996). 

Verdisetting: Ikke tilstrekkelig kartlagt. Vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

238, Vispen - SKoG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Et lite skogområde rett nord for Hunnebunn. 

Naturtyper og utforminger: Bl'lltt skrllning og dalsøkk , hovedsaklig med vllte omr~der med svartor og vier, iblandet rog n, bjørk og 
gl'lln.Sumpområde med or og selje, strutseving, sverdlilje, firblad, nesle, skavgl'lls, ballblom, etc. Meget sjelden og int eressant soppflora, 
spesielt med hensyn til Entoloma, Mycena, Cordyceps, sclerotinaceer og Pezizales Typelokallt et for sopparten Ent oloma krist iansenii 
{Noordeloos 1987) som ble beskrevet som en ny art for vitenskapen. Området ble regulert til vern 20.9.2001. 

Artsmangfold: Følgende interessante sopparter er funnet på lokaliteten (Uste sammenstilt av RKR med littel'llturrefel'llnser p§ publiserte f unn 
(Arter merket med * indikerer at dette er første eller eneste funn i Norge): *Entoloma Kristiansenii (Noordeloos 1987), *E. aethiops 
(Noordeloos 1987), *E. myrmecophila (Weholt 1983), *E. tenellum (Weholt 1983), E. lanicus, Piut eus leonis, Myæna pt erigena, M. pict a 
(Bendiksen & Halvorsen 1984), M. acicula, M. stylobatus, L.actarius aspideus (Ramm og Weholt 1982), Typhula sp., Peziza spp. - two smoot h
spored on wood, Pachyella babingtonii (Kristiansen 1983), *Pulvinula sp. nov. (Pers. conmi Ptister to RKR), Ciboria caucus, * Cibor inia sp., 
*Verpatinia spll'lleicola (C), *Vibrlssea fillspora f. fiscella (TRH), Discinella Margarita, *COrdyceps formicarum -pl; en tege, C. enthomorrhiza, 
*Cordyceps sp. on Melanotus sp. - sp. nov. acc. to Kobayasi, Cordyceps bifusispora. 

Verdisetting: Spesialområde for sjeldne sopparter, typelokalitet for E. kristiansenii - ny art for vitenskapen, flere rødlist earter. Vurderes som 
svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: OmrSdet mil ikke ødelegges ved utfylling av masser eller hageavfall. Det må heller ikke hogges 1 omridet . 

Arealet inngilr som en del av et omr§de regulert som spesialomrSde naturvern (P&B §25.6) i reguler ingsplan for Skjærviken og Vispen. 

239, Gjyra, (Gyren) - MARINT, Koral/forekomster (Steinkoraller (Lophelia pertusa)) -Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Gjyra noe Ø for S. Søster p§ ca. 90-120 m dyp 

Naturtyper og utforminger: Kol'llllforekomst med Lo p hella pertusa er kjent ved Gjyra. Om.idet er ca. 300 m langt og er egentlig ikke et 
typisk korallrev med stor Individ-tetthet, idet de sitter mer solitært (antatt ca. 40 cm mellom hver). uRevetN er godt beskyttet og der er 
vanskelig å skl'llpe på stedet (Bengt Christiansen medd 09.11.1990). 

Artsmangfold: I tillegg til steinkorall Lophelia pertusa er vår største rur Balanus hameri kjent fra Søst er (1950-53 M. & B. Christiansen), bl.a. 
på Lophelia (Sneli 1968) . Bortimot 50 dyrearter er i Oslofjorden bare kjent fra revet ved Søster (Ch ristiansen i brev t il FiØ, milj øvernavd. 
14.04.1989. 

Trusler: Truslene mot forekomsten antas S være forringet vannkvalitet, samt uvøren prøvetaking (bunnskraping). 

Fremmede arter: Ikke kjent. 

Verdisetting: Korallforekomster i SØr-Norge er sjeldne og her er det 1 tillegg registerert et stort antall dyreart er som 1 Oslofjorden bare er 
registrert her. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Revet vil inngS i den planlagte marine nasjonalparken som forventes å bli opprettet høsten 2009. 
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240, Den største eika - Ku~T\JRJ..ANDSXAP, Store gamle trær (Hult tre) - Verdi A 

R11uers største eik som døde 1998-99. Den døde eika har en omkrets på Cll . 4,5 m. Det stAende døde treet er fortsatt et verdifullt substrat for 
sopp og insekter. Det ble ryddet rundt eika 10.9. 1998, og den kraftige fristillngen kan ha vært medvirkende &!'Slik til ilt treet døde. Av 
blllearter kan nevnes fragmenter av eremitt Osmoderma eremita (rødlistet som utryddet?), deklc.vinger av Prionychus ater (rødlistet som 
s&rbar) og Xestobium rufovillosum (rød listet som hensynskrevende). Hos sistnevnte ble det sett tallrike sm3 utflyvingshull l den indre veden 
(Ligaard 1996). Det kan ogs3 nevnes at !avarten kystnever Lobaria vlrens vokste på bark mens den levde og stod l skygge. Den har blitt 
borte etter lit eika ble fristilt. (L.øfall 2003). Treet ble besøkt og fotografert den 12.06.2003. (OWK, BPL feltnotat). 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som svært viktig A pga. forekomst av sjeldne insekter, deriblant skallrester etter eremitten. 

Hensyn og skjøtsel: Det ble ryddet omkring treet den 31.8.2005 av Forsvaret l samarbeid med Wergeland Krog Naturkart. Aktuell skjøtsel 
videre er ll sørge for at stammen får nok av sol slik at det blir øodt mikroklima Inne l eikestammen for ved levende arter. 

241, Den nest største eika - Ku~TURI.ANOSKAP, Store gamle trær (Hult tre) - Verdi A 

Et gammelt eiketre ble funnet under ett besøk den 30.07.1996. Treet er svært gammelt, innhult og for en stor del dødt, en stor gren har 
brukket av, men enn3 finnes det grønne blader. I rød mulden l treet ble det funnet rester etter Eremitten Osmoderma eremita OWK & BPL 
Arten ble verifisert av SU. Eremitten er oppført som direkte truet (E) l glob!ll sammenheng {ECE 1991), og er oppført pl Bern-konvensjonens 
Liste III. 

Treet er omgitt av tett lauvoppslag, og bør fristilles for 5 sikres nok lys. (Wergeland Krog 1997a). 

Ved et besøk i 1998 l 1999 ble det konstatert at eika n& var død. Dette må ha skjedd i perioden 1997-1999. Eika er Im idlertid fortsatt 
omtrent like viktig for artsmangfoldet, men at den n3 er død vil medføre at nedbrytningen vil g3 noe fortere. (OWK feltnotat ca. 1999). 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som svært viktig A pga. størrelse, sjeldenhet og forekomst av sjeldne insekter. 

Hensyn og skjøtsel: Bør fristilles for å sikre god sollnnstrlllng p3 den døde stammen. Dette er viktig for de ved levende Insektene l treet. 

242, Dam 4 - fERSKVANN/VATMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A 

Den største dammen på Rauer. Spor i omgivelsene v iser et den er kunstig oppdemt, men det har trolig vært en dam her forut for 
oppdemmingen. Omgivelsene best3r av kratt og edelløvtrær, og langs land finnes det noe myr. 

Liten salamander opptrådte tallrikt. Kulemuslingen Musculium lacustre er ganske sjelden, og forekommer vesentlig p3 Østlandet (Økland & 
Kulper 1982), men er ikke oppført på rødlista. Av opplysninger som kan supplere Spikkelands er funn av 1 hann av blodrød høstlibelle 
Sympetrum sanguineum (rødiistet som sårbar), samt 3-4 lnd. av guivinget høstlibelle Sympetrum flaveoium (rødllstet som sjelden) den 
30.7.1996. (Løfali 2003). 

Dammen ble fotografert og overfladisk befart den 12.06.2003 av OWK og GHA. Ingen blålibeller ble observert, men det var delvis overskyet 
vær. Den 25.06.2003 observerte OWK to individer av bred b l~ libelle i "territorlekamp• over dammen. {OWK feltnotat 12- & 25.06.2003). 

Verdisetting : Den største dammen på Ra uer, flere rødlistearter p3vist, vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen tiltak nødvendige, men dammen bør overvlkes, renskes opp dersom den blir for gjengrodd. 

243, Dam 3 - FERSKVANN/vATMARK, Dam (Eldre fisketomme dammer) - Verdi A 

2, 75 m dyp dam p~ løsmasser og er muligens naturlig. Den er omgitt av et belte med starr. Uten salamander opptrldte tallrikt. 

Av opplysninger som kan supplere Spikkelands funn er observasjon av 3-4 ind. av guivinget høstlibelle Sympetrum flaveoium den 30.7.1996. 
Sommeren 1996 ble planten vasskryp Lythrum portula funnet sparsomt l strandkanten av dammen. (L.øfail 2003). 

Dammen ble fotografert og overfladisk befart den 12.06.2003. to individer av bred blå libelle ble observert flyvende over dammen. Dammen 
har grodd igjen en del siden forrige besøk, noe som skyldes at elgbestanden er redusert og tråkk langs breddene og beiting i dammen er 
redusert {OWK, BPL, GHA feltnotat 12.06.2003). 

Verdisetting : Ste bil dam i landskapet med forekomst av flere rødiistearter, vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen tiltak nødvendige, men dammen bør overv~kes, renskes opp dersom den blir for gjengrodd. 

244, Askedalen - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C 

Svaberg med mange eldre tørrfuruer. Entomologien er mangelfullt lnventert, og det er ikke gjort noen registreringer av Insekter der, men det 
er et potensielt omr&de for aculeate årevinger f.eks. velveps (Pomilidae) og bier og graveveps {Apioidea). Ingen direkte trusler mot området, 
men det hogges øst for lokaliteten. Eventuell slitasje l forbindelse med et hyttefelt i sør er ikke kartlagt. Entomologisk vurdering: middels 
verneverdig (**),og det foreslås Plan og bygningsloven eller landskapsvernområde {Hansen & Hansen i manus). 

• BioFokus-rapport 2010-20, side 69 -

~b3 



-Naturtyper i Fredrikstad kommune 2009 -

Verdisetting: Området er ikke t ilstrekkelig beslctevet, men antas § he verdi for blandt annet arter knyttet til soleksponert død ved av gammel 
furu. Lokaliteten vurderes foreløpig ti l lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og s!Qøtsel; Inventeres og verdisettes. Fri utvikling . Unng§ hogst og ikke fjern død ved og døde trær. 

246, Bloksberg - SKOG, Rik edel/auvskog (Aim-llndeskog) - Verdi A 

Innledning; Lokalitetsbeskrlvelsen og avgrensing er basert p~ litteratur. Størsteparten av avgrensningen er avsatt som n11turreservat , 
kommunens arealplan 2007-2018. Entomologiske verneinteresser (Hanssen og Hansen 1998) 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag; Sørøstvendt li ved Husebukta p§ Hankø. 

Naturtyper/vegetasjonstyper; Beskrivelse basert p§ (B&tvlk 2002). Alm-llndeskog med flere grove alm, 2·3 grove sommereik, en døende rogn 
med diameter p& 130 cm en halv meter over bakken flere storvokste lindetrær, noe platanlønn og gran. Susksjlkt med hassel, hagtorn og 
siApetorn. Feltsjiktet har revebjelle (mye), AkermSne, prlkkperikum, l~tkrismjelt, skogkløver, gjeldkarve, ryllik, gjerdevlkke, engflol, 
smallcjempe, vivendel, markjordbær, gulaks, bl&vels, marlanøkleblom, hundetunge og trollbær. 

Artsmangfold: Can~bus monilis, Dicerca moesta (VU), Hypoganus lnunctus (EN), Monochamus galloprovlncialis (VU). 

~vlrlcning/bruk/trusler: Død ved og gamle trær er fjernet frc~ lia og det er to kraftlinjer l området (s&tvlk 2002) . Det er et konkret 
utbyggingspress i omr&det. En buestarrpoøula!ijon er n! entagellgvis utgl;tt pA grunn av massegjenfylllng. (s§tvlk 2002). 

Verdisetting : Det er dokumentert truede insektarter l omrAdet som l utgangspunktet gjør området svært viktig og det er gamle edelløvtrær 
her. Lokaliteten har vært utsatt for inngrep av ulikt slag og det er under tvil !It omr5det frotsatt vurderes til svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og s!Qøtsel; Omrlldet er avsatt som naturreservat 1 kommunens arealplan 2007-2018. Det er v iktig ~tt Ikke mer død ved og gamle 
trær l'jærnes. 

251, SØndre Søster- KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi A 

Innledning; Omtales sammen med Nordre Søster A ha særegen geologi, flare~ og topografi, samt et rikt fugleliv. Høyeste verneverdi (FiØ 
1976). Søsterøyene inngår i et nasjonalparkforslag (stortingsmeldingen •Ny landspl!ln for nasjonalparker") framlagt l 1992. Arnfinn Nypan er 
Fredrikstad kommunes rep. i en kontaktgruppe (GHA pers. medd.). Den søndre delen av øya er naturreservat med ferdselsforbud fram til 15. 
juli. 

Naturtyper/vegetasjonstyper; Berg {1996) omtaler funn av gul hornvalmue Glaucium flavum p& stranden p& nordsiden av S.Søster, 30 
planter l frukt, samt 100 bladrosetter. Et utplukk av andre beskrevne 11rter er: l!kerm.;ne Agrimonia eupatorla, eng- skogfiol hybrider Viol!l 
canlna x rivinlana, sylarve Sagina subulat!l, østersurt Mertensia m~tritima, havbendel Spergularla marltima, lljortetrøst Eup!ltorium 
cannabinum, og vl;rbendel Spergula morisonii. Hjortetrøst er funnet pl; S. Søster (ØJohansen i brev 1996). To rødllstede mose11rter er 
innsamlet ffll øya p& slutten av forrige århundre. Opplysningene er hentet fra Løfall (1996):Campylopus pyriformls - torvs!temose (Norsk 
Rødllste - Sjelden) Onsø. Insula søndre Søster. In turfacles ooplose. 10.05.1895. E. Ryan. <TRH>. Onsø. Insula søndre Søster. 10.05.1895. 
E. Ryan. <TRH, 3kps>. Onsø. Søndre Søster, på nøgen torv l en myr l største mængde med vakker frugt. Den forekommer her kun p& de 
pletter i myren, hvor ingen anden vegetation flndes, og hvor torven er i opløsnlngstilstand. I den n!lbosk!lb flndes Cephalozia-arter, 
Jungerm~tnnia incisa, Mylia anomala, Mnium hornum, Aulacomnlum palustre m. fl. (Ryan og Hagen 1896). Onsø. Søndre Søster, frugt (Hagen 
1914). Onsøy. Søndre Søster 1895 E. Ryan (Størmer 1967). Rhynchosteglum confertum - broddskeimose (N-R, S-E) Onsø. Søndre Søster. Ad 
rupem porphyr. 16.09.1888. E. Ryan. <TRH>. Onsø. Insula Søndre Søster. Ad rupes porphyricas umbrosas. 10.05.1895. E. Ryan. <TRH>. 
Onsø. Søndre Søster, på lodrette lidt fugtige og sky!!_gefulle porfyrklipper (Ryan & H11gen 1896). Østfold (Nyholm 1965). Østfold 2 funn, 
revisjon av materialet trengs (Frisvoll & Blom 1992). Blltvik 1996b nevner lodneperikum Hypericum hirsutum p~ topp-pla~et p& S. Søster. 

(Søsterøyene er omtalt som potensielt marint vemeomrllde l en k<trtlegglng av egnede marine verneområder l Norge (ON 1995b). Sitat fra 
rapporten: "Søndre del av Østfold har en vriert og relativt rik marin natur. Fauna og flora er preget av den baltiske strømmen, og a har de 
største svingningene i temperatur gjennom &ret l noe norsk farvann. Dette området er viktig for forskning og undervisning ved Universitetet i 
Oslo . Et av de større m11rine verneområdene bør legges hit. Dette kan evg renses slik; Fra og med M lsslngen over Søstrene og Torbjørnslcjær 
til Hela og riksgrensen. Området bør omfatte farvannet rundt Hvaler og pollene på Hvaler. Dette området vil grense til det svenske omrlldet 
VllderOarna - Tjarno!lrkipel!lgen - Kosterarkipelagen • Kosterrannan som er nevnt i det nordiske verneforslaget. •) 

Artsmengfold: gul homvalmue, hjortetrøst, torvsåtemose, broddskelmose 

Verdisetting ; Søndre søster vurderes til svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og slgøtsel: Hensyn og tiltak: Det bør ikke tilrettelegges for friluftsliv l området (Friluftsområde utegori 2). 

258, Skogholmen - ANDRE, Annen viktig forekomst - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing : Holme SV for Kråkerøy. 

Naturgrunnl11g: Renskurt holme av granitt/gneis med enkelte sml! dammer med brakkvann. 

Artsman11_fold; Den rødlistede (R) kransalgen Chara aspera er funnet på Skogholmen (Langangen 1996a). Det ser ogsll ut tll ~ kunne være 
sml omrl!der med eng på skjellsand på holmen (ortofoto) 

Verdisetting: Lok<tliteten vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 
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270, Humlekjær-Ramsø- KYST OG HAl/STRAND, Stri!Jndeng og strandsump -Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten Jigger p/l Humle~ær-Ramsøy l ~sundet• p~ sørsiden. 

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten besøkt den 17.8.96 av sAs, OWK, MKR. Stor forekomst av dverglin Radiola linoides på stranda. 
Stranda er en slakk bergstrand, med oppbrudte, tynne vegetasjonsdekte jordflak, og det er tvil om ~strandeng• er en riktig betegnelse. I 
nerkanten av bllltopptuene fantes dverglin i rikelige mengder, kanskje <10 000 ind. Samme sted vokste det også en liten bestand med 
pusleblom Anagallls minima, samt spredte eksemplar med tusengylden Centaurium Jittorale og dverggylden Centaurium pulchellum. 

Artsmangfold: Totalt 4 art( er) p/lvist: Dverg lin (EN), Pusleblom (EN), Tusengylden (EN), Dverggylden (VU). 

Trusler: Stranda blir noe brukt av badende b~tfolk, men dagens ferdselsnivå er ikke noen trussel mot forekomsten. 

Fremmede arter: Ikke kjent. 

Verdisetting: Liten lokalitet men med flere rødlistearter, vurders som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen. 

271, Tamburen - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump -Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Liten lokalitet med strandeng p/l østsiden av bukta nedenfor Tamburen. 

Naturgrunnlag: Smal stripe eng langs en sti på løsmassestrand. 

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten ble besøkt den 17.8.96 av sAs, OWK, MKR. God bestand av dverglln Radiola linoides langs stien. 
Samme sted vokste det noen få ind. pusleblom Anagallis minima, samt spredte eksemplar med tusengylden Centaurium littorale og 
dverggylden Centaurium pulchellum. Alle de fire nevnte artene er oppført pl! den norske rødlista. Lokaliteten er ogs/l omtølt i en artikkel i 
Natur i Østfold (.8.strøm 1996). 

Artsmangfold: Totalt 4 art( er) påvist: Dverg lin (EN), Pusleblom (EN), Tusengylden (EN), Dverggylden (VU). 

Trusler: Lokaliteten er ikke truet med dagens ferdsel i omrlldet, men er meget var for en eventuell utbedring av stien, eller økt ferdsel. 

Fremmede arter: Ingen kjente 

Verdisetting: Liten men viktig lokalitet for fire rødlistearter. Vurderes som svært viktig (A-verdi) først og fremst pga. rødlisteartene. 

Hensyn og s~øtsel: Artene er utsatt for gjengroing. Fortsatt bruk av stien slik det har blitt gjort tidligere er eneste anbefalte s~øtsel for 
omrlldet. 

273, Begby- KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng)- Verdi B 

Innledning: Rikt fortidsminnefelt med flere helleristninger og gravrøyser. Lokaliteten er avgrenset som naturtype (Wergeland Krog 1997). 
Lokaliteten ble besøkt den 23.06.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder mosaikkartede tidligere beitede engarealer ved fortidsminnefelt ved Begby. 
Det Inkluderes grunnlendt furuskog i vest. 

Naturtyper{vegetasjonstyper: Området har vært beitet i lang tid, men står idag stedvis i fare for å gro Igjen. Flere gode kulturmarksarter 
funnet; engtjæreblom, nyresildre, markfrytle, knollerteknapp, ilulaks, jonsokkoll, m.fl. Den rødllstede planten muserompe Myosurus minimus 
ble ogs/l funnet. Ved besøket i 2009 virker området fortsatt a være i gjengroing. Muserumpe ble Ikke gjenfunnet, men det utelukker ikke 
fortsatt forekomst. 

Artsmangfold: Engtjæneblom, Muserumpe (Nn, Nyresildre. Lokalitet som kan huse mange arter av insekt er siden mange arter er knyttet til 
åpne engarealer med stedvis krattvegetasjon, feks. arter av løpebiller, snutebiller, sommerfug ler, veps og tovinger. 

Pllvirkn ing/bruk/trusler: Gjengroing. 

Verdisetting: Ut i fra størrelse på lokaliteten, tidligere a rtsfu nn, og potensial for i nsektfa una vurderes lo ka li teten til viktig (B-verdi). 

Hensyn og s~øtsel: Deler av om~det bør tas i bruk som beitemark, og må ikke gjødsles. Dette er ønskelig ut i fra hensynet t i l 
artsmangfoldet, og beiting vil ogs§ være med pl! ~ fremheve/bevare fornminnene i området. Det bør utformes en skjøtselsplan for området i 
samarbeid med Fredrikstad museum. Kan inng~ som et prosjekt i kulturminneplanen. 

274, Roppestadmyra- FERSKVANN/vJI.TMARK, Dam -Verdi A 
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Beliggenhet/avgrensing : Dammen ligger i hagemark/~ øS Roppestad. 

Naturtyper og utforminger: Dammen er relativt nylig restaurert av eieren sAs. 

Artsmangfold : Totalt 3 art( er) p~vist: Uten salamander (NT), Splssnutet frosk (NT), Bred biSiibelle (EN). 

Verdisetting: Artsrik dam i kulturlandskapet med flere rødllstearter, deriblant bred bllllibelle som er en EN art, dammen vurderes derfor som 
svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Sørge for god solinnst~Jing til dammen. 

275, Roppelltaddammen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Beitemarksdam ~ Roppestad. 

Naturtyper og utforminger: Dammen er omgitt av beite- og hagemark samt berg i dagen. Dammen er relativt nylig restaurert av eieren s.lls. 
Berfart av grunneier, Monica Kristiansen, Sindre Ugård og Ola Wergeland Krog den 17,08,1996. 

Artsmangfold : Uten salamander (NT) pllvist, dammen har også en svært rik vannkalvfauna (SU). 

Verdisetting: Artsrik dam i kulturlandskapet med liten salamander og en svært rik vannkalvfauna, dammen vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

276, Hauganedammen - FERSKVANN/VATMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi S 

Beliggenhet/avgrensing: Beitem~rksdam på Haugane, rett nord for veien. 

Naturtyper og utforminger: Dammen er omgitt av belte- og hagemark samt noe berg i dagen. Berfart av Svein .B.strøm, Monica Kristiansen, 
Sindre Llglrd og Ola Wergeland Krog den 17.08.1996. 

Artsmangfold: Sørlig bl~vannymfe (tidligere rødlistet) påvist, men Ingen rødlistearter. 

Verdisetting: Stabil dam i kulturlandskapet vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel : Ingen 

2771 Vaskebrottet- FERSKVANN/VATMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Beitemarksdam p§ Haugane, rett nord for veien. 

Naturtyper og utforminger: Dammen er omgitt av belte- og hagemark samt noe berg i dagen. Berfart av Svein .B.strøm, Monica Kristiansen, 
Sindre UgSrd og Ola Wergeland Krog den 17.08.1996. 

Artsmangfold: Totalt 3 art(er) pllvist: Stor salamander (VU), Liten s~lam~nder (NT), Sørlig biSvannymfe og stor andemat ble ogs8 pSvist 
(tidligere rødllstede). 

Verdisetting: BAde stor og liten salamander er pllvist og alle dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

278, R.rAI - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hult tre) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger p& nordenden av •halvøy• i Aker. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: En liten elkelund med fire meget flotte eiketrær. Den ene er tydelig innhul, og SU skal sette opp noen 
insektsfeller der for 8 undersøke for sjeldne biller tilknyttet hule eiketrær. Lokaliteten besøkt 17.8 .1996 OWK m.fl. 

Artsmangfold : Potensial for truede arter knyttet t il hule trær. 

Verdisetting: Insektfaunaen knyttet til hule trær er truet. Hab lt~tet er fragmentert. Lokaliteten vurderes til viktig (B-verdl). 

Hensyn og s~øtsel: Hold trærne soleksponerte. Eventuelt fristil! gradvis. Ikke fjern døde greiner i trekronene eller p§ bakken. Gamle eiketrær 
kan se svekkede ut, men dette er en naturlig tilstand med mye død ved og hulheter som er svært verdifull for biologisk mangfold og det er 
viktig 8 la slike trær stå. 
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279, Røde Roppestad - KULTURlANDSKAP, Naturbe/ternark - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Roppesaid ved Husvikveien. 

Naturtyper/vegetasjonsty~r: Sammensatt omr1de med gammel potetiSJeller grusvei omkranset av eiketrær, beitemark, utmarksbeite, 
dammer og tunet etter garden Røde Roppestad som opphørte som egen gard omkring 1900. (Omr~denr. 274 og 275 Inngår l området). Syrin 
og hegg st§r fortsatt igjen, og g;rdsdammen er n~ restaurert. Innenfor området ligger ogsll en stor skogsdam, Roppestadmyra hvor det 
finnes liten salamander, bred blålibelle og spissnutefrosk. Totalt er det registrert 12 arter øyenstikkere i dammene. Deler av området blir n; 
beltet. De mest spesielle plantene er : strandsnyltetr~d Cuscuta europea ssp. halophyta og vanlljerot Monotropa hypopitys. 

Artsmangfold: I tillegg til at området rundt dammene har funksjon for artene knyttet til dammen, kan det her være potensial for insekter 
knyttet til beitemark. 

Påvirkn ing/bruk/trusler: Gjengroing, opphør av beite. 

Verdisetting: Ut ifra potensial for insektfauna knyttet til beitemark, samt økoligisk funksjon for insektfauna i dammene, vurderes lokaliteten til 
viktig (B-verdl) 

280, Store Brakka - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemi!Jrk - Verdi C 

Omridebeskrivelse fra Wergeland Krog (1996) : Duedalen med Brakka. Store-brakka var en stor arbeiderbolig som ble bygd av stenhoggeriet 
LOttense l 1895. Bygningen brant ned i 1917 og ble ikke gjenoppbygd, men på grunn av beiting og skjøtsel fremstllr denne glenna l skogen 
som et vakkert kulturminne. I beitemarka omkring er det påvist mange interessante !avarter, saerlig neverlav-arter, og av disse kan nevnes; 
sm~never Peltlgera spuria, grønnever Peltlgera aphtosa, blk~enever Peltigera canina, mattnever Peltigera malacea, fingemever Peltlgera 
polydactyla og brunnever Peltigera rufescens. 

Her er ogs§ den eneste ~ente forekomsten l Torsnes av lodnebregne Woodsia ilvensis. I Duedalens vestkant finner vi orkldeene nattfiol 
Plata nthera blfolia og kne rot Goodyera re pens, sistnevnte l stort antall. 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes til lokalt viktig (C-verdi) pli bakgrunn av artsfunn. 

Hensyn og skjøtsel: Oppretthold beite. 

289, Sveholmen - KuLTURLANDSKAP, Naturbeltemark ((004) Frisk/tørr, middels baserik eng l høyereliggende strøk og nordpS) 
Verdi B 

Innledning: Kalkkarse (VU) og smalsøte Gentianella uliginosa er funnet p~ Sveholmen (Ø.Johansen i brev 1996). Lokaliteten ble befart den 
07.08.2009 av Blofokus ved Ame Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag : Avgrensningen gjelder sm3 partier med kalktørreng , samt dammer og en liten tangvoll på 
Sveholmen sør for Hankø. Det inngllr en del berg l dagen og krattvegetasjon av krypeiner og røsslyng i avgrensingen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Kalktørreng på vestsiden av holmen, antagelig på ~ellsand, er potensielt voksested for kalkkarse, men den 
ble Ikke gjenfunnet i 2009 ved kort besøk. Gulmaure, fjørekoll, lintorskemunn, fuglevikke, smørbukk, gulaks, tiriltunge og strandsmelle ble 
notert. Det er usikkert hvor firling er funnet, men dammer sør på holmen tas med i avgrensingen. 

Artsmangfold: Kalkkarse reg. 1924 av HRH (Høiland 1996). Følgende arter er omtalt i Båtvik 1996b: Crassula aquatlca - FIRLlNG (N-v+, R
x), Elatlne hydroplper - KORSEVJEBLOM (N-v+, R-x), Hornungla petraea - KALKKARSE (N-r, nordisk-r, R-3), Veronica splcata -
AKSVERONIKA (N·x, R-1) (trolig utg~tt) 

P5vlrknlng/bruk/trusler: Gjengroing. 

Verdisetting: Lokalitet der det er funnet rødlistede arter. Omrlldene som er interessante utgjør smll fragml!ntl!r av Sveholmen. Noe er 
antagelig gjengrodd med einer. Lokaliteten vurderes til v iktig (B-verdl) . 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Men fare for ytterligere gjengroing. 

292, I!Jinglrdlkogen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i skogsterreng. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i et omrllde med hardt drevet barskog. 

Naturtyper og utforminger: Skogsdam 

Artsmangfold: Ingen kjente artsfunn l dammen. 

Verdisetting: Stabil dam l skoglandskap i et omrl!de med lite ferskvann, vurderes som lokalt viktig (C-verdi) . 

Hensyn og s~øtsel: Sørge for god solinnstrAiing, særlig fra sør og unngå at dammen gror igjen. 
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296, Grundvik-Storesandvik - KULTIJRL.ANOSKAP, Artsrik veikant - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Veikanter ned mot Risholmsundet. 

Naturtyper og utforminger: Langs veikantene og i midtrabatten er det funnet flere sjeldne sopper, og 

Lokaliteten er dessuten omtalt i følgende litteratur: Kers 1986, Kristiansen 1982, Dissing 1966, Kristiansen 1983. 

Artsmangfold: Flere sjeldne og rødlistede arter pllvlst; den underjordiske (rødlistede) arten nøttetrøffel Balsamla platyspora (ND er funnet 
her. Dette er andre funn l Norge av arten. Den rødllstede arten styltejordstjerne Geastrum quadrifidum (CR) er funnet her. De sjeldne 
morklene Helvella solitarla, H. queletii og H. acetabulum er funnet her. Lokaliteten er rik p8 underjordiske sopper i slektene Tuber, 
Hymenogaster, Balsamla og Pachyphloeux. (RKR pers. medd. aug. 1996). Nøttetrøffel, Stor styltejordstjerne 

Trusler: Ingen kjente. 

Fremmede arter: I kke !Qent. 

Verdisetting : Flere sjeldne og rødlistede sopparter er pA vist her, lokaliteten vurderes om svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel : Dette er en privat vei. Grunneier( el ti lskr ives og opplyses om de naturfaglige kvalitetene i om ri det, og om tiltak som 
Ikke bør settes i verk langs veien. Dette er alle former for tiltak som ødelegger veilegemet og veikantene slik de framstAr idag. Eksempler p§ 
dette er asfaltering, utvidelse av veien, salting o.l. 

25t7, Sm•ugstangen N - SKoG, Rik edellauvskog (iJgurt-bøkeskog)- Verdi B 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Innledning: Lokaliteten ble siste befart av BioFokus sommeren 2009. Data ogsil fra t idligere registreringer. 

Beliggenhet/avgrensing: Edelløvskogbestand l nordre del og sumpskog i sør. Rikere skogvegetasjon langs vel mellom de to hoveddelene av 
lokaliteten er t11tt med i avgrensningen. 

Naturtyper og utforminger: I nord gammelt bøkebestand p§ skjellsand, delvis omgitt av en hassellund med rik vegetasjon. Her vokser mange 
bøketilknyttede risker og kremler. Den rødlistede arten lys høstmorkel Helvella ~rispa (R) er ogsS funnet her (RKR pers. medd. aug. 1996). I 
sør er det Intakt sumpskog i et lite søkk mellom bergvegg og hyttevei. Her er det til dels grov svartor og ask med noe utviklet 
sokkeldannelse. Bjørk og og furu finnes spredt. Vegetasjonen er rik med skogbingel, storkonvall, vivendel, hengeaksfirblad, barlind og blilveis 
l kantene. Av moser finnes stortujamose og krusfagermose. Mulig funn av slakkstarr. 

Artsmangfold: Den rødlistede arten lys høstmorkel Helvena crispa (R) er oos& funnet her (RKR pers. medd. aug. 1996). Flere sppfunn fra 
lokaliteten er nevnt i Kristiansen 1985b. 

PSvlrknlng/bruk/trusler: Det er utført noen hogstinngrep ved strømlednlng. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdisetting: Rik edelløvskog og sumpskog med intakt grunnvannsstand gir verdi som viktig (B verdi). 

Hensyn og s)Qøtsel: Fri utvikling i sumpskogen i sør. Det kan tynnes noe langs veien og i det nordre bestandet for S beholde engpreget. 
Edelløvtrær Inkl. hassel bør settes igjen. Det må Ikke gjøres Inngrep i nærheten som kan føre til drennering av sumpskogen. 

298, Mærrapanna N - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi B 

Veikanter langs veien fra P-plassen og utover til Mærrapanna er rike sopplokallteter, og et 30-talls sekksporesopper er funnet pS gamle 
bålplasser etter bråtebrann, f.eks. Peziza vacinli, som er eneste funn i Norge, og tredje funn i verden. Morkelen Morchella purpurascens er 
funnet her, og lokaliteten er også en god vokssoppbiotop (RKR pers. medd. aug. 1996). Deler av lokaliteten er opprettet som Mærrapanna 
naturreservat. Forvaltningen er noe komplisert nAr det gjelder flere av sekksporesoppene, da mange av dem ble funnet pK gamle bålplasser 
OWK. 

Lokaliteten er omtalt i følgende mycologisk litteratur: Kristiansen 1982, Kristiansen 1993, Schumacher & Kristiansen 1981. 

Verdisetting : Ingen nye inventerlnger. Vurderes til viktig (B-verdi) på bakgrunn av artsfunn og vurdering som god vokssoppblotop. 

Hensyn og sl<;løtsel: Teknisk drift har ansvaret for vedlikehold av veien, og må informeres om naturkvalitetene, samt gis skjøtselsforslag. 

299, strllsundtangen - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Hevdet med beite) - Verdi A 

Innledning: Deler av lokaliteten inngSr i Goenvad vStmarksreservat. En av de aller beste vokssopplokalitetene 1 Østfold, og flere meget 
sjeldne arter er funnet her (W.Ramm i manus 1954). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ytterst p§ StrSisundtangen. 
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Naturtyper/vegl!!tasjonstyper: Strandeng og strandsump hevdet med beite. 

Artsmangfold: Dokumentert sopplokalitet. Det er stort potensial for rødlistede billearter knyttet tll beltede strandenger. 

Pivlricning/bruk/trusler: Opphør av hevd med beite. Det er en del båtbrygger og stier i lokaliteten. 

Verdisetting: Ingen nye inventerlnger. Men lokaliteten vurderes til svært viktig (A-verdi) ut ifra vurdering som sopplokalitet og potensial for 
lnsektarter. 

Hensyn og skjøtsel: Det er viktig at området fortsatt hevdes med beltedyr (RKR pers. medd. aug. 1996). 

300, Strilaund - SKOG, Rik edellauvskog (l.Sgurt-eikeskog) - Verdi B 

Innledning: Ingen nyere inventering. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Gonvad naturreservat. I nord er det avgrenset mot dyrket mark og 1 sør 
mot grunnlendt blandingsskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: HasseV eikelund med kalkrik grunn. God sopplokalitet hvor det er funnet flere sjeldne arter som pokalmorkel 
Helvella acetabulum, eikevokssopp Hygrophorus persoonll (V+), samt flere kremter knyttet til eik (RKR pers. medd. aug. 1996). Mycologisk 
litteratur som nevner lokaliteten er: Dissing 1966. 

Artsmangfold: Artsmangfold av sopp. Lokaliteten kan ha potenslill for lnsl!!ktarter knyttet til død ved, k11nskje spesielt av hassl!!l. 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes ut i fra mangfold av sopp (og potensi11i for insektfauna knyttet til død ved av h11ssel) til viktig (B-verdi). 

304, Dueveien - SKOG, Rik edellauvskog - Verdi C 

Edell11uvskogssone langs Duevelen med godt utvalg av uvanlige sekksporesopper, bl.a. Helvella rivularis. Omtalt 1 et kanadisk 
eksamensarbeid, (Abbott 1992) (RKR pers. medd. aug. 1996). 

Verdisetting: lokaliteten vurderes på grunnlag av artsforekomst til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

305, !kheimparken - KULTURLANDSKAP, Park/andskap (Parker) - Vendi B 

Hele Ekheimparken har et stort utvalg av sj eldne/uvanlige sekksporesopper. Sjeldne kremler er funnet, åmeklubbe på Insekt, en uekte 
morkel11rt (Helvella stevensii) er omtalt i et Kanadisk eksamensarbeid (Abbott 1992) (RKR pers. medd. aug . 1996). 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes p~ bakgrunn av artsforekomster sopp til viktig (B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Oppretthold skjøtsel som parklandskap. 

306, Torp Bruk • KULTURLANDSKAP, Skrotemark (lndustritomt) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Industriareale på østsiden liV Glomma ved Torp. 

Naturgrunnlag: Det opprinnelige jordsmonnet her er m11rln leire, men det er gjennom ca. 50 år oppblandet med kalkslam fra Torp bruk. Dette 
her medvirket til dannelsen av et meget spesielt habitat. Innenfor området ligger det dessuten noen sm~ lunder med løvtrær og spesielt 
nevnes en lund med bøk. Denne lunden har J. Ingar I . Bltvik har laget en beskrivelse og skjøtselsplan for (~tvik 1996), på oppdrag fra 
teknisk drift (Sverre Gjølstad). Denne inneholder en fuglellste, samt en karplanteliste. Floraen og faunaen omtales som vanlig for denne 
naturtypen, og Ingen rødlistearter ble påvist. Mulig hekking av stillits var den mest interessante fugleobservasjonen. Rapporten påpeker bla. 
behovet for restaurering av dammen, samt generell opprydding l omrldet. 

Naturtyper og utforminger: Naturtypen er skrotemark med utformingen industritomt. Dette er en av landets viktigste sopplokaliteter med 
hensyn til sjeldne arter og det er egsA en typelokalitet for to nye arter for vitenskapen (Jacquetant 1984) Edelløvskog sørvest for Torp søndre 
Inneholder mange varmekjære arter: Alm, ask, lønn, lind, hengebjørk, bøk og hassel. Bøketrærne står bl.a. som en lystlund lnnevokst i 
bestandet, og det er uklart hva som er plantet og hva som er naturlig av den øvrige vegetasjonen. Den ligner mest pl en alm-lindeskog. 
Langs veien ned mot Torp søndre st§r en beskåret askealle som g!r over l en forekomst av ask og alm lenger opp mot Torpelunden (Hansen 
1994). 

Ytterligere mycologisk litteratur som nevner lokaliteten er: Kristiansen 19B5a, Kers 1986, Kers 1990, Kristiansen 1g93, Kristiansen & 
Schumecher 1993, Yang & Kristiansen 1989, Moravec 1987, llslcha & Moravec 1989. 
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Artsmangfold: Meget verdifull sopplokalitet. Typelokalitet for to morkler; Morchella conicopapyrace8 og M. norvegiensis (lacquetant 1984). 
Minst 20 nye arter for Norge er funnet her, og for samtlige er dette fortsatt den eneste kjente lokaliteten i landet. Totalt ca. 80 arter 
sekksporesopper er kjent herfra, og ca. 100 arter skivesopper. Flere underjordiske sopper er ogs& funnet, deriblandt ogs~ trøfler, Tuber 
foetidum og Genee hispidula. Innenfor om~det ligger det dessuten en liten lund med bøketrær (stiplet p8 kartet), denne bør vernes mot 
nedhogqlng da det er en viktig sopplokalitet (RKR pers. medd. aug. 1996). Skorpelaven Vezdaea retlgera (Poelt & Dobbeler) ble funnet på 
mose pil en mur ved den nå nesten igjenfylte dammen i Torpelunden (Tønsberg 1990). Arten ble funnet av RKR den 23.03.1983, og er 
eneste funn på den skandinaviske halvøy (Santesson 1993). Dette mS det tas hensyn til ved restaurering av dammen. 

Trusler; Nedbygging mm. 

Verdisetting; En av landet viktigste sopplokallteter med hensyn til antall arter ny for landet og vitenskapen som er funnet her. Lokaliteten 
vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel; Rapporten påpeker bla. behovet for restaurering ev dammen i Torpelunden, en generell opprydding i omn§det. NSr det 
gjelder opprettholdelsen av den sjeldne soppfloraen sS 1M dette gjøres l samr&d med eksperter pS omr&det og det anbefales A ta kontakt 
med soppeksperten Roy Kristiansen om saken. I første omgang bør det viktigste arealet avgrenses nøyaktig. 

307, KrigsklrkegArden, Kongsten- KULTURLANOSKAP, Parklandskap (KirkegSrder)- Verdi B 

Rikeste vokssopplokaliteten i Østfold, samt funnsted for sjeldne kremler. Sær11g l det store sopp~ret1980 ble det funnet mange arter her (RKR 
pers. medd. aug. 1996). Lokaliteten omtalt l Kristiansen 1981. 

Verdisetting; Ut ifra vurdering som vokssopplokalltet vurderes området til viktig (B-verdi). 

308, Gansrøcl I - SKOG, Rik edellauvskog (L!gurt-eikeskog) - Verdi A 

Innledning; Ved siden av Bjørnev8gen det rikeste elkelundlandskapet l Fredrikstadområdet (Branderud et al. 2009). 

Beliggenhet/avgrenslng/naturgrunnliig: Omrlldet rundt Gansrød herreg~rd. Avgrensningen er gjort etter lokaliteten beskrevet av Brandrud et 
al. (2009). 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Fra (Branderud et al. 2009): Lundpregete kantskoger, grunnlendte eikeknauser, samt små rike sprek'kedaler 
som huser grov, gammel eik på rik mark, og rike hasselkriltt. 

Artsmangfold; Totalt 14 art(er) påvist: Coltricia cinnamonea, Hasselslørsopp (VU), Lillabrun rødsklvesopp (NT), Korallkjuke (VU), 
Hymenogaster arenarlus (NT), Hymenogaster griseus (NT), Blek barkhette (NT), Lodnesølvpigg (NT), Gullrørsopp (EN), Rødtuppsopp (NT), 
Rød eikekremle (VU), Ferskenkremle (Nn, Rutekremle (NT), Besk storpigg (VU).Området har en rik soppflora, særlig kremter og rørsopper. 

Det er ogs& stort potensial far rødllstede Insekter knyttet til død ved av eik og d11d ved av hassel. 

Verdisetting; Rikt hasselkratt (EN) og lavurt-elkeskog (VU) er truede vegetasjonstyper . Her er det dokumentert et spesielt artislnventar av 
sopp og det er stort potensial for insektfauna. Lokaliteten vurderes til svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: En bør overv~ke tilstanden l denne lokaliteten. Blandt annet lfht spredning av gran. 

309, Svarteklova - SKOG, Rik edellauvskog (lAg urt-eikeskog) - Verdi A 

Innledning; Lokaliteten er tidligere avgrenset som neturtype (Wergeland Krog 1997). Lokaliteten ble besøkt den 24.06.2009 av BloFokus ved 
Arne L.augsand. Lokaliteten er faresl&tt vernet som naturreservat (Fylkesmannen l Østfold 2005). Voksested for sopparten rosa storplgg som 
ble valgt som Fredrikstads art i ~postkortaksjonenw til Miljøvernministeren. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder rik edelløvskog i Svarteklova nord for Gansrød. Det avgrenses mot 
traktorveg/turstl l øst, mot grunnlendt skog og berg idagen i nord og sør. l vest-sørvest inkluderes eikeskog med fattigere fe~lkt og grense 
g~r mot priVat hage i sør her. 

Naturtyper/vegetasjonstyper; ~gurt-elkeskog med stort innslag av hassel i østre del. I øst imellom berg, er det i t illegg til hassel eik l ulike 
dimensjoner opp til 50 cm dbh og ilnd l mindre dimensjoner. Feltsjiktet er her rikt med en del svarterteknapp, liljekonvall, knollerteknapp, 
hengeaks og vivendel. 

Artsmangfold; Den kritisk truede sopparten rosa storplgg Sarcodon joeides ble funnet her i 2005 av Roy Krlstansen og ble gjenfunnet l store 
mengder i 2008 (Brandrud et al. 2009). Flere elkeskogstilknyttede sopparter er funnet her. Rødlisteartene besk storpigg Sarcodon scabrosus 
(VU), kremlevokssopp Hygrophorus russula (Nn og småtrøffel Genea hlspldula (RKR pers. medd. aug. 1996). Annen litteratur hvor denne 
lokaliteten er nevnt; Kers 1990, Gulden & Hansen 1993. 

Påvirkning/bruk/trusler; I østre ende ved traktorveg, krysser en kraftlinje og det står gran her som bør hindres i & spre seg. Resten av 
lokaliteten virker og~ tidligere § være utsatt for hogstinngrep. 

Verdisetting: lokaliteten er levested for en kritisk truet art og dette betyr at lokaliteten er svært viktig (A-verdi). (Rosa storpigg ble valgt til 
Fredrikstads art l postkortaksjonen til MIUøvernmlnisteren.) Funn av flere rødlistede sopparter og arter knyttet til eikeskog styrker verdien. 

Hensyn og skjøtsel ; Søndre HaugstenSsen med Svarteklova er faresiStt vernet som naturreservat (Fylkesmannen i Østfold 2005). 

- BioFokus-rappott 2010-20, side 76 -

1q.u 



-Naturtyper 1 Fredrikstad kommune 2009 -

360, K.G.Meldalsvei - KULTURLANDSKAP, SmlJbiotoper (Kantsamfunn)- Verdi C 

Området er kartlagt av BioFokus ved Arne Laugsand, Terje Blindheim og Ola Wergeland Krog. Lokaliteten var t idligere avgrenset på grunnlag 
av tips fra Geir Hardeng. 

Beliggenhet/avgrensing: Avgrensningen gjelder et lite område mot industritomt ved Bjølstad i Fred rikstad. 

Naturtyper og utforminger: Små biotop med to eiketrær på rundt 80cm dbh. Vegetasjonstype blåbær-eikeskog med innslag av furu, rogn selje 
einer og morell. Feltsjiktet virker trivielt med skvallerkål, stankstorkenebb og lundrapp. I lokaliteten ligger et forlatt bygg som muligens kan 
ha potensial som flaggermuslokalitet. 

Verdisetting: En liten små biotop med et par grove eiketrær. Ingen uvanlige arter registrert, men bygget som er forlatt kan ha potensial som 
flaggermuslokalitet. Lokaliteten er lokalt viktig (verdi C). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Eventuelt hold det lys§pent lundt eiketrærne. 

361, Thorbjørnrød - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr linn/andet - Verdi B 

En av de f§ intakte myrene i kommunen. Lokaliteten er ikke naturfag lig undersøkt, men myr er en 5<1vidt sjelden naturtype i Fredrikstad at 
samtlige gjenværende myrer m§ betraktes som verneverdige. 

Verdisetting: Lokaliteten er ikke kartlagt, men vurderes foreløpig til viktig under forutsetning av at myra fortsatt er lnntakt (6-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Bør kartleg}les og verdlsettes. (Området er Inntegnet som uspesifisert LNF-område i utkast til kommuneplanens arealdel 
den 25.04.1996. Området bør fil status "LNF-naturvern".) 

362, Øvold - KULTURLANDSKAP, NattJrbeitemark - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er ikke tilfredstillende kartlagt. Området ligger ved grensen til Øra naturreservat og kunne vært inkludert som en 
naturlig del av dette. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder beitemark som grenser til dyrket mark, industriområdet på Øra og sjøen. 

Naturtyper{vegetasjonstyper: Naturbeitemark som ikke føres til utforming før den er bedre vegetasjonskartlagt. Inneholder antagelig partier 
med strandeng og strandsump noe funnet av strandrødtopp indikerer. 

Artsmangfold: Strandrødtopp (VU) . Potensial for insektarter knyttet til beitemark, strandeng og strandsump. Tilsvarende beitede lokaliteter 
ved sjøen har vist seg å huse rødlistede billearter. 

Påvirkning/bruk/trusler: Beitene var fortsatt i bruk i 1996, og har vært i bruk i lang tid. Vei/fylling, krysser i vest re del. 

Verdisetting: Ut ifra potensial for truede vegetasjonstyper og truede arter vurderes lokaliteten foreløpig t il viktig (8-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Vegetasjonstypekartleg~ing og verdisetting. Oppretthold hevd med moderat belte. Overvåk beit et rykket. Området ser ut 
til § være inntegnet som fremtidig vemeomride l kommuneplanens arealdel 2007-2018. 

365, HaugstenAsen sør - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er omtalt generelt som "partier med eikeskog ved Ulfeng Gansrød" verneverdi 2-3, FiØ (1976). Avgrenset som 
naturtype (Wergeland Krog 1997). Søndre Haugsten~sen er foresl~tt som vemeomr~de (FlØ 2005) hvor også den meget verdifulle 
sopplokaliteten Svarteklova inng~r. Lokaliteten ble befart den 24.06.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog nord for Gansrød. I sør avgrenses mot riksvei 107, vest ti l vei og 
skytebane, i øst og nord til grunnlendt furuskog og berg i dagen. 

Naturtyper{vegetasjonstyper: Mosaikk av rik sumpskog i sør og nordover Jågurt-eikeskog som blir fattigere oppover dalsøkket. Det finnes 
svartor med brysthøydediameter rundt 45 cm med sokkeldannelser. Innslag eik opptil 50 cm dbh og bjørk. l overkant (nord) av sumpen er 
det stedvis større innsiav av gran. Det er en del død ved i sumpskogen. Feltsjiktet har mye hvit veis, gaukesyre, kratthumleblom og litt 
blllveis. Nordover tar lllgurt-eikeskog over med dimensjoner rundt 50 cm dbh i sør men dimensjonene avtar nordover. Feltsjikt med 
firkantperikum og lijekonvall og nordover tar bl~bær over. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. lokaliteten ligger l et område der det er p~vist mange rødlist earter av sopp i 
tilknytning til eikeskog (Brandrud et al. 2009). Potensialet for insekter knyttet til død ved er økende. 

Pllvirkning/bruk/trusler: Det er hogd i svartorsumpskogen ut mot vei. Det er grøftet i forbindelse med veien p~ sørsiden av lokaliteten. 
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Verdisetting: Svartor-sumpskog er en truet veget.asjonstype. Det er potensial for arter av sopp 1 eikeskogen. Lokaliteten er relativt stor og 
inneholder overganger mellom vegetasjonstyper/habitater. Den vurderes derfor til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Området er forsiBtt vernet som naturreservat (FiØ, 2005). Det kan vurderes § fjerne Innslaget av gran. 

366, Fjellberg N - SKOG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er ikke inventert tilstrekkelig. 

Beliggenhet;/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog l forsenkning mellom to grunnlendte berg rygger øst for Gonvad 
naturreservat og nord for Fjellberg. I sør og i nord grenser skogen til dyrket mark. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Svartorsumpskog. Fin forekomst (GHA pers. medd. 1996). 

Artsmangfold : Svartor sumpskog kan ha godt med død ved samtidig som det finnes fukt i!le mlkrohabitllt . Slik at blide vedlevende og 
fuktigetskrevende insekter lever her. 

Pavirkning/bruk/trusler: Lokaliteten ser inntakt ut på ortofoto pr 2010. 

Verdisetting: Lokaliteten er ikke tilstekkellg kartlagt, men svartor-sumpskog er en truet veget.asjonstype og den vurderes foreløpig til viktig 
(B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

3671 Nes S • KULTURJ.ANDSKAP, SmlJbiotoper (Åkerholmer)- Verdi B 

Flere fine elkelunder innenfor det avgrensede området. 

Verdisetting: Ikke kartlagt, men dette er Skerholmer med antatt samme naturtype som den svært viktige naturtypelokaliteten Neslunden 
(loknr 185). Det antas derfor at lokaliteten er minimum viktig (B-verdl). men den bør kartlegges og verdlsettes. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Vis hensyn ved bruk av gjødsel og sprøytemidler på dyrket mark, slik at dette ikke havner i lokaliteten. 

373, Granholmen • SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi B 

Svartorsumpskog med tidvis høy vannstand (O,Sm). Dette har ført til sokkeldannelser på svartora. 

Verdisetting: Ikke tilstrekkelig kartlagt, men vegetasjonstypen er truet og lokaliteten vurderes derfor foreløpig til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Kartlegging og verdisetting. Fri utvikling. 

374, Oldenborgbekken • FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bakkedrag - Verdi C 

Innledning: Vassdregnr. (Regine): 002.12 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sitat hentet ordret fra Bekker l kulturlandskapet (Kristiansen 1992): "Bekkeløpet begynner ved Borge 
ungdomsskole rett sør for RV 113. Her er forøverig vannskillet mellom Oldenborgbekken og Moumbekken. Derfra renner bekken sørover, og 
krysser RV 110 ved Ulleby der den renner Inn i Fnedrikstlld kommune. Utløpet tll sjøen er i Gansrødbukt.a Innerst i Øra naturreservat. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekkedrag l 5kerlandskap. Nedbørfeltet best5r 1 stor grad av dyrket mark og om~der med bebyggelse. 
Vegetasjonskantene er lite utviklet. Bunnsubstratet bestlir av leire/sand/stein. 

Artsmangfold: Det gikk opp sj øørret l bekken pA 1960-tallet (PSY). 

PAvirkning/bruk/trusler: Bekken er sterkt forurenset (landbruk, kloakk). Det er foretatt lukkinger i nora vea Borge ungdomsskole foruten 
Jenkinger på flere steder. Det er dokumentert dSrllg vannkvalitet i bekkesystemet. Vannet er svært grumset og det er til tider problemer med 
vond lukt. Det er også problemer med gjenngroinger i bekkeløpet. Flere vandringshindere for evt. fisk. Forurensningssituasjonen og fysiske 
inngrep har ført til tilbakegang i dyrelivet i og langs bekken. 

Verdisetting: Dette bekkedraget er sterkt pSvlrket og økologisk funksjon som spredningskorridor i landskapet antas A være sterkt redusert. 
Bakkedraget vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Stort restaureringspotenslal. Jlpning av bekk. Opprettelse av kantsoner. Redusert bruk av sprøytemidler og gjødsel i 
nedslagsfelt. 
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375, Hunnebekken- FERSKVANN/VlTMARK, Viktig bekkedrag - Verdi C 

Innledning: Vassdragnr. (Reglne): 002.1. Søndre deler av bekken grenser mot et landskapsomr~de av regional betydning med flere viktige 
og verneverdige elementer og landskapstrekk., bl.a fylkets største og mest kjente oldtidspark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sitat hentet ordrett fra Bekker i kulturlandskapet (Kristiansen 1992): ~Beskrivelse: Hunnebekken har 
utløp til sjøen innerst i Hunnebunn. Ved Rv 110 er det et bekkedele. Det østre løpet, som kalles Opphusbekken, har kildeområder nord for 
skytebanen ved Ravnefjellet, mens det vestre løpet, Undalsbekken, har kildeområder ved ggrden Undal. 

Naturtyper{vegetasjonstyper: Vegetasjonskantene er stedvis godt utviklet med tett orekjerr. Bunnsubstratet består av sand/grus og gir 
enkelte steder brukbare gyte- og oppvekstforhold for sjøørret. Bekken er ørretførende. Bekkeløpet ligger i jordbruksarealer. Utmarksområder 
i de øvre delene av nedbørfeltet. Spredt bebyggelse. 

Artsmangfold: Jl.ge Ra mbøl uttaler følgende om bekken: Det er trolig ørret i bekken fortsatt, og det ble l 1994 observert at det ble lyst ret 1 

bekken. Det ble dessuten sett småørret i en kulp sommer 1995. 

P§vlrknlng/bruk/trusler: Bekkesystemet er moderat forurenset (landbruk, bebyggelse). Vannkvaliteten i bekkesystemet er på grensen av hva 
ørreten kan tåle. Forurensningsituasjonen og fysiske inngrep har ført til tilbakegang i dyrelivet i og langs bekken.N 

Verdisetting: Bekkesystemet har kantsone i deler av løpet. Sprednlngskorridor i åkerlandskap. Redusert vannkvalitet. Bakkedraget vurderes 
til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Gjerne utvid kantsoner. Vis hensyn ved bruk av sprøYtemidler og gjødsel i nedslagsfeltet. 

376, Kallerødbekken - fERSKVANN/VlTMARK, Viktig bekkedrag - Verdi 8 

Innledning: Vassdragnr. {Regine): 003.1 

Beliggenhe1Javgrensingjnaturgrunnlag: Sitat hentet ordrett fra Bekker i kulturlandskapet {Kristiansen 1992): "Beshrlvelse:Kallerødbekken har 
beliggenhet i vestre del av kommunen. Kilde om rådene befinner seg på grensen mot ~de kommune nordøst for Røtne. Bekken k rysser RV 
116 ved Kjærre og har utløp til sjøen l Klokk.erbukta ved Lervik. Hele bekkeløpet er omgitt av dyrket mark. Utmark l utkantene av 
nedbørefeltet. Tett bebyggelse i nedre deler av nedbørfeltet. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekkesystemet er moderat forurenset. I sør er bekkeløpet omgitt av en brem med f orholdsvis store oretraer. 
Vegetasjonen blir mer glissen mot nord. Bunnsubstratet best~r for det meste av sand, grus, og stein. Sidebekkene mot Stene er lukket. 

Artsmangfold: Det finnes ørret i bekken men bestanden er liten. Potensial for mangfold av insekter knyttet til vann. 

Påvirkning/bruk/trusler: Erosjon i bekkekantene og dilrllg vannkvalitet er et problem i perioder med flom. Stedvis lit e kantvegetasjon. Det har 
trolig skjedd en tilbakegang i dyrelivet i og langs bekken. Fiskens vandring hindres av rørgjen nomgang der bekken krysser veien til Skjæløy. 
Driftsforstyrrelser ved en kommunal kloakkpumpestasjon har i perioder ført til overløp med pilfølgende forurensning. • 

Verdisetting: Økologisk funksjon som spredningskorridor. Redusert vannkvalitet og stedvis lite kantvegetasjon. Ørretbestand. Bekkedraget 
vurderes til viktig (B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Gjennopprett kantsone. Tiltak for bedre vannkvalitet. 

377, Husebybekken- FERSKVANN/VA.TMARK, Viktig bekkedrag -Verdi 1:! 

Innledning: Vassdragnr. {Regine): 002.3 

Bellggenhe1/avgrensing/naturgrunnlag: Sitat hentet ordrett fra Bekker i kulturlandskapet (Kristiansen 1992): "Beskrivelse: 

Hovedløpet i dette bekkesystemet har kildeomrilde ved g~rden Dalen ca l km fra kommuneg rensen mot Råde. En sidegren renner sammen 
med hovedløpet ca 1 km nord for Huseby sag. Bekken krysser RV 116 og drenere ut i et vlltmarkspreget område innerst i Elingårdskilen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekkeløpet er omgitt av et tynt belte med gress og takrør avbrutt av enkelte mindre løvkratt. Bunnsubstratet 
består av slam, leire, og sand. Bekken er kanalisert enkelte steder. Hele bekkeløpet ligger 1 et område med stor jordbruksaktivitet. 
Utmarksområder i utkantene av nedbørfeltet. Spredt bebyggelse. 

Artsmangfold: Det er sjøørret l bekken men bestanden er liten. 

Pilvlrkning/bruk/trusler: Elingllrdskilbekken er sterkt forurenset. Høye verdier av Tot. P og Tot. N indikerer betydelig avrenning fra 
omkringliggende jordbruksa realer. Stedvis er det problemer med gjenngroing i selve bekkeløpet. Man anta r at Tuneflua klekker i bekken. 
Kantvegetasjonen er generelt lite utviklet. Et dammanlegg ca 2 km fra utløpet er vandringshinder for fisken. Forholdene i bekken er pil 
kanten av hva fisken kan tAle. 

Verdisetting: Økologisk funksjon som spredningskorridor. Kantsone og vannkvalitet er sterkt red usert. Sjøørretbestand. Lokaliteten vurderes 
til viktig (B-verdi). Skjøtsel/restaurering kan styrke verdien. 

Hensyn og skjøtsel: Utvid kantsone. Reduser avrenning. 

- BioFokus-rapport 201 0-20, side 79 -

H.; 



-Naturtyper l Fredrikstad kommune 2009 -

378, Slevlkbekken - FERSKVANN/VlTMARK1 VIktig bekkedrag - Verdi 3 

Innledning: Vassdragnr. (Regine): 002.3 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sitat hentet ordrett fra Bekker i kulturlandskapet (Kristiansen 1992): "Beskrivelse: Dette 
bekkesystemet drenerer et omr'Ade som strekker seg fra Skjellumtjellet til Møkleg5rd. Bekken munner ut i Slevlkkilen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekkens hovedløp, Møkleg§rd-Sievik, renner gjennom dyrket mark og er moderat til sterkt forurenset. 
Kantvegetasjonen bestSr her av bl.a. sverdllijer og takrør. Store deler av denne strekningen er kana lisert/rensket. Bunnsubstratet best!r av 
leire og slam. Nedstrøms det gamle renseanlegget pl! Slevlk er situasjonen noe bedre. Det er imidlertid mye pl!vekstalger. Bekkeløpet er her 
omgitt av svartor. Bunnsubstratet best!r av sand og grus. Det er stedvis foretatt senkingstiltak, steinsetting, og bekkelukking i t illegg til 
betydelig kanalisering. Sjøørretten, som t ldli11ere var borte fra store deler av bekken, er nil igjen observert i bekkesystemet. Bekkeløpet ligger 
hovedsakelig i dyrket mark. Utmark i utkantene av nedbørfeltet. Tett bebyggelse rundt Slevik. 

Artsmangfold: Det finnes fortsatt ørret i bekken (1996), og bekkelukninger er et problem for fisken l omrSdet (EPE). 

Pllvlrkning/bruk/trusler: Mangel pli kantvegetasjon fører til enosjon i bekkekantene. Deler av bekken renner langs RV 117 og her er det 
pnoblemer med forsøpling. Forurensningssituasjonen er pli kanten av hva fisken kan tilJe. Det er dokumentert klekking av Tuneflue i bekken. • 

Verdisetting: Sjørretbestand. Til tross for d5rlig vannkvalitet og redusert kantsone vurderes bakkedraget til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Bekkedraget er Ikke spesielt langt, men har sjøørretbestand. Stedvis redusert kantsone. Redusert vannkvalitet. 
Bekkedraget vurderes til viktig (B-verdi). 

379, Fjellebekken - FERSKVANN/VlTMARJ<1 Viktig bekkedrag - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Fjellebekken drenerer sørover fra vannskillet i skogen øst for Solbrekke. Bekken krysser RV 117 ved Dale og munner 
ut l Fjellskilen. 

N11turgrunnlag: Bekken er moderat forurenset men forurensningsgraden varierer med vannføringen. Det er foretatt lukking over en kortere 
strekning sør for Fj elle gArd. Lukkingen er av nyere dato. Kanalisering og steinsetting forekommer. Utkantene liV nedbørfeltet bestSr av 
utmark. Dyrlcet mark langs vannstrengen. ca 1 % av det totale areal med dyrket mark er planert. Spredt bebyggelse. 

Bekken er stedvis omgitt av en fnodig brem med blandingsløvskog. Særlig gjelder dette i de søndre delene. Lenger nord finnes partier uten 
kantvegetasjon av betydning, mens kildeomr8dene ligger i tett blandings skog. Bunnsubstratet bestAr av sand/organisk materiale i de søndre 
deler og sand/grus lenger nord. Fjellebekken er en av Østfolds viktigste sjøørnetbekker. 

Det er stedvis problemer med utfyllinger, ras, og utglidninger l bekkekantene. Man antar at Tuneflua klekker i bekken. Kloakkpumpestasjonen 
ved Dale har overløp t il bekken i perioder med store nedbørmengder og strømbrudd. (Kristiansen 1992)" 

Naturtyper og utforminger: Bekkedrag med viktig landskapsøkologisk funksjon, lite er gjort av biologisk kartlegging l bekken. 

Artsmangfold: Det har trolig vært en økning l bestanden de siste tre årene (93-96). Det ble tatt en ørret på seks kilo l 1993 ved RV117 brua 
(EPE). 

Trusler: Ingen ~\jente. 

Fremmede arter: Ikke 1\jent. 

Verdisetting: Bekken har viktig landskapsøkologisk funksjon, den er sjøørretførende og vurderes som viktig B. 

Hensyn og slqøtsel: Bekken bør inventeres og det bør vurderes eventuelle tiltak for A forbedre forholdene for ørreten og artsmangfold av 
blandt annet Insekter l bekken. 

380, Bjerringløkka - SKOG, Rik edellauvskog (L.!gurt-elkeskog) - Verdi C 

Innledning: "Eikeblandlngsskog, fint utsiktspunkt". Botaniske og zoologiske interesser, verneverdi 2-3 1 FlØ 1976. Det som er antatt .; være 
sørlige deler av denne lokaliteten ble befart den 24.06.2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger l en klove nord for Gansrød. Det inkluderes eldre grunnlendt furuskog i vest . 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Kulturbetinget eikeskog pli potensiell gran mark, vurdert i forbindelse med vemeplan for edellauvskog i Østfold. 
Omtalt som vernevendlg (FlØ 1979). l 2009 ble det sør l 11vgrensningen funnet biSbær-blandingsskog l klova (av begrenset verdi) og eldre 
furuskog i sørvest. Nordlige delen ble Ikke kartlagt. 

Artsmangfold: Potensial for ved levende Insekter knyttet til død ved av furu. 

PSvlrknlnQ/bruk/trusler: Tidligere hogstlnngrep i sørøst. 
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Verdisetting: En del eldre furu i sørvest teller positivt. Hogst!lAvirket blandingsskog i sørøst har kun lokal verdi. Ut ifra de deler av lokaliteten 
som ble befart i 2009, verdisettes lokaliteten til lokalt viktig (c-verdi). 

Hensyn og slgøt sel: Nordre deler av lokaliteten burde kartlegges og verdisettes .. Ellers fri utvikling 

381, Øyenkilen/Foten - ANDRE, Annen viktig forekomst - Verdi C 

Misteltein p& ung svartor. Stor forekomst; 50-70 cm l dl~ meter. 150 meter NV for buss-snu plassen. 

Orlglnalkoordinat ED50: pl050610 

Verdisetting: Misteltein er ikke rød listet, men er sjelden l Fredrikstad. Vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og slgøtsel: Fri utvikling. 

385, ICJØibergevja - Torpebekken • FERSKVANN/V-'TMARK, Viktig bekkedrag - Verdi B 

Innledning : Her finnes landets tetteste hekkebestand ~v my~nger (MPE 1996). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensning er gjort etter ortofoto og på bakgrunn av beskrivelse. Sitat hentet ordrett fra Bekker i 
kulturlandskapet (Kristiansen 1992): 'Beskrivelse: Torpebekken drenerer et stort nedbørfelt som strekker seg fra g&rden Kongsberg i nord til 
omr&dene ved Onsøyknipen og Kjennet;iem i sør. De forslgellige forgreningene løper sammen ved Torp øst for Onsøy kirke. Derfra drenerer 
bekken videre østover og ut i Seutelva. Ved Mldtbygda renner bekkesystemet gjennom et kulturlandskapsomrSde av regional betydning med 
flere viktige elementer og Jandskapstrekk. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Langs de 2-3 siste km fram mot Seutelva er det lite kantvegetasjon, noe som fører til betydelig avrenning fra 
jordbruksarealene omkring. Forøverig er bekkeløpet l de søndre (mot Onsøyknipen og Kjennetjern) og midtre (rundt Torp) deler omgitt av 
frodige vegetasjonskanter som hovedsakelig be:dr av svartor. Langs de to sidegrenene som drenerer fra nord vokser frodige belter med 
urter og talerør. Bunnsubstratet varierer fra stein og grus l nordre og søndre deler til leire/organisk materiale mot øst. Nedbørfeltet er preget 
av stor jordbruksaktivitet, og bekkeløpet er hovedsakelig omgitt av dyrket mark. Utmark l utkantene av nedbørfeltet. Tett bebyggelse. 

Artsmangfold : Trolig landets tetteste forekomst av hekkende myrsanger, 6 syngende ind. hørt juni 1982 (Stenmark 1983). I følge Blltvik 
(1996b) er det pavist følgende rødlistearter i Kjølbergelva (funnene er delvis fra før århundreskiftet, og delvis fra 1926 og er derfor trolig 
forsvunnet i dag. De er derfor ikke tatt med i verdiberegningen for området OWK): Skaftevjeblom Elatine hexandra, korsevjeblom Elatine 
hydroplper, trefelt evjeblom Elatine triandra, og smal dunlgevle Typh<1 angustifolia. 

P8virknlng/bruk/trusler: Bekkelukking ved Mosslkkrysset (ca 150m), og ved garden Skollef'ød (ca 400m). Vest for samløpet ved Torp er det 
bygget en dam l det nordlige løpet. DSriig vannkvalitet. Rørgjennomganger i forbindelse med velkryssinger og dammanlegget ved Torp er 
vandrlngshlndere for evt. fisk. Ute kantvegetasjon l de østtloste delene. Det er stedvis problemer med gjenngrolng l bekkeløpet. Man antar at 
bekken er ldekkeplass for Tuneflua. 

Verdisetting : Bekkedraget er stedvis meandrerende og har stedvis godt utviklet kantsone med svartor(sumpskog). Ulndskapsøkologisk 
funksjon. Ødelagt kantsone i øst. Ses i sammenheng med Seutelva. Med vekt på de deler med inntakt kantsone l vest, vurderes bekkedraget 
til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Restaurering av kantsone spesielt l østre del. Fokus pil reduksjon av avrenning til bekkedraget. 

388, Moum - FERSKVANN/VATMARK1 Dam - Verdi B 

Innledning: LDkaliteten er tidligere kartlagt (Wergeland Krog 1997). LDkaliteten ble kort befart den 22.06.2009 av BloFokus ved Arne 
Laugsand. 

Bellggenhet/Civgrensing/naturgrunnlag: Dam i lndustriomr5de/5kermllrk hvor det er drevet uttak av leire, utfylling og masseforflytninger. 

Naturtyperjvegetasjonstyper: Dam stedvis uten vegetasjon langs breddene pga. aktiv masseforflytning l gjennfylllng. Ved registrering i 1996 
var dammen større. I 2009 er det a likevel godt med takrør langs dammens østside. Et knoppsvanepar med unger ble observert i dammen. 

Artsmangfold : Dverg lo (NT) hekket llrvisst ved dammen p5 1990-tallet (Magne Pettersen medd.), usikkert om den fortsatt gjør det. 
Insektfaunaen ble ikke undersøkt l 2009, men denne bør undersøkes fordi det er potensial for ulike grupper. 

Påvirkning/bruk/trusler : Det er nylig fylt masse ut l dammen fra vest og det er åpenbar feire for videre gjenfylling. 

Verdisetting: En rødlisteart er pllvist, men denne er knyttet til ruden~tmarka og ikke dammen. Dammen er stor. Det er utviklet godt med 
vegetasjon på dammens østside. Artsinventaret l dammen er Ikke kartlagt, men ut ifra potensial og føre var prinsipp vurderes den til viktig 
(B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Stans gjenfylling. Opprett en buffersone ogs& pil vestsiden av dammen. 

- BioFokus-rappott 2010-20, side 81 -

11-5 



-Naturtyper 1 Fredrikstad kommune 2009 -

389, Borgedammen • FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: To store dammer pllgllrden Borge. 

Naturgrunnlag: Dammene 1111ger i kulturlandskapet omgitt av ~ker, beitemark og løvskogfkratt. På tlybllde fra 2007 ser det ut til at den 
nordre dammen nærmest er helt tom mens det l den søndre dammen fortsatt er ve~nn. Men arealene som virker tørrlagte kan periodevis 
oversvømmes og kan ha stort mangfold av Insekter knyttet til fuktige habltat. 

Ne~turtyper og utforminger: Beitemarksdammer 1 v11nningsdammer. Potensial for blandt annet mangfold av vannkalver. 

Artsmangfold: Dverglo (NT) hekket her i 1994 (MPE). 

Verdisetting: Store stabile dammer i kulturlandskapet hvor det har hekket en rød listet fugleart. Vurderes viktige B. 

Hensyn og skjøtsel: Det biiJr settes t verk tiltllk for § få vann • den nordligste dammen, samt foretas en undersøkelse av artsmangfoldet o 

dammen. 

390, Perne .. tua - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi A 

Dammen er nærmest el grøft. Her ble det den 19.08.1995 p~vist de rødllstede øyenstikkerartene Libellula depressCI og Sympetrum vu lge~tum 
MPE, SIV. 

Verdisetting: Dam med forekomst av to rødllstearter l kategorien EN, vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliseres og inventeres 

392, l(jølberg - KULTURI.ANOSKAP1 Parklandskap (Parker) - Verdi B 

Hageanlegg fra 1380-tallet, som er under restaurering. Alleer, tuntre og tiere monumentale t rær, omte~lt i en rapport om verdifulle 
kulturlandskap l Østfold (B~tvik 1996). Rapporten gir omr&det høy verdi, men p§ peker at lokaliteten Ikke er biologisk inventert. 

Det framgår Clv ØK at det ligger en dam i hagen, men denne er ikke undersøkt. Det biiJr tas hensyn til at dette kan være en meget gammel 
de~m ved en eventuell restaurering OWK. 

Verdisetting: Ikke tilstrekkelig kartlagt, men vurderes foreløpig til viktig (B-verdl) med vekt på potensial knyttet ti l gamle t raer. 

Hensyn og skjøtsel: Det er viktig ~ la døde 11relner bli værende i trekronen og la døende t rær tS st~, der de Ikke representerer en ~pen be~ r 
sikkerhetsrisiko. Det er den døde veden og grove sprekkebarken, samt hulheter som skaper potensia let for biologisk man11fold og 
trebeskjæring bør begrenses til det absolutte minimum. Svært viktig er det at man benytter stedegne t rær som eik, lind og ask l nye 
beplantinger 1 omrAdet og at man sørger for ettervekst av yngre trær for~ opprettholde kontinuiteten. Eldre trær bør holdes soleksponerte. 

393, strilaundbekken • FERSXVANN/VÅTMARK, VIktig bekkedrag - Verdi C 

Innledning: Str51sundbekkens utløpsomrAde lillger innenfor et kystlandskap av regional betydning, Gonvad naturreservat. Vassdra11nr. 
(Regine): 002.21. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Basert p~ Bekker i kulturlandskapet (Kristiansen 1992): Bekken renner fra vannskillet ved Rv 108 og 
renner ut l sjøen ved Gonvad. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekken er sterkt forurenset. Vannet har en grbktig fCirge oo bunnsubstratet bestllr av leire og slam. 
Kantvegetasjonen er sparsom og best~r hovedsakelig av takriiJr og gress. Bekkeløpet ligger l dyrket mark. Utmark i utkantene av 
nedbørfeltet. Spredt bebyggelse som hovedsakelig er tilknyttet FOA. 

Artsmangfold: Her har det gått opp sjøørret tidligere (Dll). 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er i perioder me11et dårlig vannkvalitet i bekken. Det er også problemer med !liengroing i bekkeløpet pA flere 
steder. Det er registrert tilbakegang i dyrelivet l og langs bekkene.• 

Verdisetting: Bekken er forurenset og med dllrtlg utviklet kantsone. BekkeiiiJpet er relativt kort. Utløp l Gonve~d naturreservat. Bekken 
vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn oo skjøtsel: Restaurering kan vurderes. Fri utvikling. 

394, sand - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Kortvokst, ~pen, artsrik saltsiveng p~ skjellsand) - Verdi B 

Innledning: Det som refereres som Sand er en strandeng nedenfor den lille plassen Sand PL026630. Denne enga har mye spennende 
botanikk JIB. 
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Bellggenhet/llvgrensingfnaturgrunnlag: Avgrensningen ligger pA østsiden av Merrapanna. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Strandeng. 

Artsmangfold: Kalklalrse registrert pi\ slcjellsand Slevik- Sand, reg. 11v RHØ., og registrert av NHA i 1948 (Høiland 1996). 

Klllkkarsen ble funnet helt sør i omrAdet. 

Følgende arter er påvist p§ strandenga i følge B&tvlk (1996b) (stjerne betyr at arten er utg~tt og stjerne 1 parentes betyr trolig utgStt) : Sand 
ved Slevlk. PL 026,631. Botrychium matricarlifolium- HULDRENØKKEL 

(N-v+, R-2) *, Botrychium simplex - OVERGMARINØKKEL (N-e, R-0) *, Centaurium pulchellum - DVERGGYLDEN (N·v+, R-x), Gentianella 
amarella - BITTERSØTE (N-x, R-2) (*), Gentianella ullglnosa - SMALSØTE 

(N-v, nordisk-v, global-v, R-2) (*), Odontites litoralls- STRANORØDTOPP (N-v+, R-x), Poa alpina - FJELLRAPP (N-x, R-2) *, Rubus gothicus
SVENSK BJØRNEBÆR (N-x, R-2), Saxifraga tridactylites - TREFINGERSILDRE (N-x, R-3), Trifolium fragiferum - JORDBÆRKLØVER (N-v, R-x) 

P&virknlng/ bruk/trusler: Tr&kkslltasje fra badegjester/friluftsliv. 

Verdisetting : Enkelte arter er trolig utgi\tt, men fortsatt potensial for rødlistede arter og vegetasjonstypen er truet. Vurderes derfor til viktig 
(B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Vurder trAkkslitasjen opp mot fare for gj engroing. 

395, Døla1letta - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C 

Innledning: I tilleog til mange naturkvaliteter har omrndet ogs§ stor opplevelsesverdi. Deler av området eies av kommunen. OmrAdet ble 
befllrt l aug. 1996 av TEC og OWK. Trolig lA Strebsomhet Mølle l de nedre deler av bekkekløfta. I Mølledammen, og l Stordammen er det 
kjent flere rødllstede mosearter fra århundreskiftet (Løfall1996). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Bekkedal nedenfor Stordammen nedover mot Sandbekk. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Mye storvokste grantrær. En svartor-sumpskog forekomst finnes p§ deler av strekningen. En mindre foss l 
bekken. Det er tvilsomt om alle moseartene finnes her idag, men noen laln fortsatt finnes. Uansett er de med på å understreke omr&dets 
verdi OWK. 

Artsmangfold: Rlccia canaliculata - furegaffelmose (N-Cd) 

Glemml!ll. PA bunnen av Stordammen nær Stræbsomhet mølle. 03.09.1893. E. Ryan (Jørgensen 1934). 

Glemminge. Kun funden (med frugt) pS den slamdækkende bund av Stord11mmen (Ryan og Hagen 1896). 

Rlccla cavernosa - krystallgaffelmose (N-Cd} 

Glemminge. Stræbsomhet mølle. 18.08.1901. E. Ryan. <BG>. 

Rlccla huebenerlana - svampgaffelmose (N-Cd, S- R) 

Glemmlnge. Stræbsomhed Mølle. In terra limosa-arglllosa. 03.09.1893. E. Ryan. <BG> <TRH>. 

Den er bemærket 1 vakre eksemplarer og med rigellg frugt pA bredden af Stræbsomhed mølledam i Glemminge, strax nedenfor broen, der 
fører bækken ovenfor dammen (Ryan og Hagen 1896). 

Glemmen. PS bredden av Strebsomhet mølledam, med var. pseudo-Frostii, frukt. 03.09.1893. E. Ryan. (Jørgensen 1934). 

Glemmlnge. stordammen. 11.09.1893. E. Ryan. <BG?> <TRH>. PS TRH-materlalet var det påskrevet "kan være ungform av R. h. etter 
pseudo-Frostii <det. E. Jørgensen>. 

Pli bunden af stordammen højere oppe i samme bækkedrag (Ryiln og Hagen 1896). 

Efter Ryen og Hagen 1896 ogs& pA bunnen av Stordammen (hølere oppe i samme vassdrag), ogsll her med varieteten. (Jørgensen 1934}. 

Myrlnill pulvinata - skvulpmose (5-R) 

Glemmlnge. Ved bækken nedenfor Stræbsomhed mølle (Ryan og H11gen 1896). 

Verdisetting: Det er usikkert om det finnes rødlistede mosearter her. Foreløpig vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) . 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 
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3961 Fredrikstadholmen - KYST OG HAVSTRAND, Rikt strandberg (Sørlig) - Verdi C 

Nonsblom Anagallls arvensis funnet her 27.07.1979 ØJO. 

Totalt 1 art(er) J>Svlst: Nonsblom (NT). 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og slqøtsel: Fri utvikling. 

401, UnderAs- KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Fuktig fattigeng) - Verdi C 

Fukteng ned mot Skinnerflo beitet av hest (M. Ellingsen). Området er stiplet da arealgrensene er usikre (ABA). 

Verdisetting: Avgrensningen er usikker og lokaliteten er ikke ti lstrekkelig lnventert. Settes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Ny inventering og bedre avgrensning. 

406, G;marød ll - SKOG, Rik edellauvskog - Verdi B 

Innledning: OmrSdet antas å ha naturtyper, men ble Ikke kartlagt i 2009. Øra naturreservat ligger sør for området og i nord grenser området 
til en svært viktig naturtypelokalitet med mange spennende sopppfunn (Gansrød I). 

Beliggenhet/avgrensing/ naturgrunnlag : Skogområde ved Gnasrød pS nordsiden av Øra-reservatet. Omridet er unøyaktig avgrenset pS 
bakgrunn av ortofoto og det antas at det bør deles opp i flere naturtyper. 

Naturtyper/vl!!getasjonstyper: 

Artsmangfold: Totalt 6 art(er) påvist: Dvergspett (VU), Vendehals, Gulsanger, Bøksanger (NT), Slvgresshoppe (NT), BJSvingegresshoppe 
(NT). 

PSvirkning/bruk/trusler: Ortofoto viser ulike hogstlnngrep i området. 

Verdisetting : Ikke godt grunnlag for verdivurdering men ut ifra hekkefunn av dverg spett og førevar-prinslpp vurderes området foreløpig til 
viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Kartlegging, avgrensing og verdisetting. 

417, Hystad, IIUe- KULTURLANDSKAP, Erstdtningsblotoper(Sand- og grustak) - Verdi B 

BeliggenheVavgrenslng: Gammelt grustak SØ for Vetatoppen. 

Naturgrunnlag: Sand og grusforekomst. 

Naturtyper og utforminger: Ekstensivt grustak som også har vært i bruk som skyteområde for Heimevernet. 

Artsmangfold: Hekkelokalitet for dverglo og sandsvale, sistnevnte hekket her ogs& i 1993-94 (MPE). Grustak har potensial for mangfold av 
blandt annet solltæne bier (Ødeg8rd et al. 2009). 

Trusler: Gjengroing samt ferdsel/skyteøvelsejnedii!!Qgelse er de største truslene, Heimevernet har hatt øvelser her og skyter med 
maskingevær/pistoL Dette er meget negativt for sandsvalekolonien og dvergloen om det gjøres i hekkl!!tida (MPE). 

Verdisetting : Grustak hvor det hekker sandsvale og dverg lo. Begge artene har gitt tilbake de slste &rene og særlig sandsvale har g&tt sterkt 
tilbake l deler av Østfold. Habitatet er generelt v iktig for insektarter knyttet til tørre sandområder (hotspot-habitat ) jfr Ødegård et al. (2009). 
Grustaket vurderes til viktig (B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: For at ikke grustaket skal gro Igjen er det positivt ml!!d noe ekstensiv bruk. Unng§ forstyrrelser i hekketida mal - juli. 

418, Laverødbekken - fERSKVANH/VATMARK, Viktig bekkedrag - Verdi C 

Innledning: assdragnr. (Regine): 002.11. De søndre delene av bekken ligger i et landskapsområde av regional betydning med flere viktige og 
verneverdige l!!lementer og landskapstrl!!kk, bl.a fylkets største eikl!!skog. 

BellggenheVavgrenslng/natur9runnlag: Sitat hentet ordrett fra Bekker l kulturlandskapet (Kristiansen 1992): "Beskrivelse: 

Laverødbekkl!!n har kildeområder i Gulliksdalen og drenere derfra mot sør til utløpet i Neskilen. B!!kken krysser Rv 107 ved Skallegård. 
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Naturtyper{Vegetasjonstyper: Bekken er moderat forurenset. Det er foretatt noen lukkinger foruten kanallseringer og senkJngstlltak. 
Vegetasjonskantene er dårlig utviklet og best&r hovedsakelig av takrør og sverd liljer. Nedbørfeltet bestAr hovedsakelig av dyrket merk. Kun 
spredt bebyggelse. 

Artsmangfold: l.averødbekken er fiSketom. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er i perioder problemer med d~rlig vannkvalitet. Gjenngroinger l bekkeløpet Indikerer 

høyt innhold av næringsstoffer i vannet. Det er registrert tilbakegang i dyrelivet i og langs 

bekken.~ 

Verdisetting: Bekken er fisketom, forurenset, kenalisert og uten kantsone og er knapt nok lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Restaurering kan vurderes. 

419, søndre Grimstad bekk- KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Hevdet med belte) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten Inkluderer tidligere avgrenset rest av et bekkedrag, Søndre Grimstad bekk, -men dette bakkedraget er lukket og 
kanalisert. I nedre del ved Øra reservatet Indikerer ortofoto at det er strandeng rundt bekkeløpet som kan ha verdi. Men den er Ikke 
tllfredstillende kartlagt. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Omr!de med eng øst i Neskilen ved Øra reservatet. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Strandeng og strandsump, muligens hevdet med beite. 

Artsmangfold: Potensial for mangfold av insekter knyttet til beite og strandeng. 

Påvirkning/bruk/trusler: Gjengroing med takrør. 

Verdisetting: OmrAdet er ikke tilstrekkelig kartlag, men det kan være verdier her, blandt annet truede vegetasjonstyper, og omr8det vurderes 
foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Kartlegging og vurdering av skjøtselstiltak. 

422, Gretnesbekken • fERSKVANN/VATMARK, Viktig bekkedrag - Verdi 6 

Innledning: Bekken er tidligere avgrenset som naturtype (Wergeland Krog 1997). Utløpet av bekken ble kort befart og fotografert av 
Biofokus ved Arne l.augsand den 27.05.2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Gretnesbekken drenerer fra omrAdene ved Stordal i Sk;jeberg, nordover mot kommunegrensen til 
Borge, forbllrum og ut i Glomma ved g§rden Gnetnes. Helt i sør, ved kommunegrensen, har bekken navnet Kurebekken/Moltebel'l!bi!Kken . 
Bekken er moderet forurenset. Kun spredt bebyggelse. Utmarksomrllder lengst sør i nedbørfeltet. Nedre deler av bekken ligger l et 
landskapsomrllde ev regional betydning med flere viktige elementer og lllndskapstrekk 09 det inkluderes ravlne-skråninger som delvis beites. 
Det er stedvids problemer med gjenngroing ev bekkeløpet. Det er registrert tilbakegang i dyrelivet i og langs bekken. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bakkedrag i et intensivt drevet jordbrukslandskap med store veianlegg og Industri. Stedvis finnes det kantsone. 
Ved selve utløpet vokser en del svartor og det er et frodig feltsjikt med blandt annet sverdlilje og bekkeblom. 

Artsmangfold: Strlpetorskemunn [Hansen 1994) har en forekomst ved utløpet. 

PSvirknlng/bruk/trusler: Det er utført noen senkingstiltak og laget dammer. Oammanlegg er vandringshindere for fisken.(Kristiansen 1992). 
Bekken er lukket over en strekning ~ ca 1.3 km ved Molteberget. Bl!kkesystemet ligger i jordbruksomr§der. 

Verdisetting: Bekken vurderes til viktig (B-verdl), med vekt p~ delvis lnntakt kantsone i nedover mot og ved utløpet, og pA bekkens v iktige 
landskapsøkologiske funksjon. 

Hensyn og skjøtsel: Bekken bør befares og det bør utarbeides en plan med nødvendige grep for å øke verdien av bekken som naturtype. 

423, Veumbekken • FERSKVIINN/V.lTMAR.K, VIktig bekkedrag - Verdi C 

Innledning: Vassdragnr. (Regine) : 002.2A 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sitat hentet fra Bekker i kulturlandskapet (Kristiansen 1992): " Beskrivelse: 

Veum bekken har kJideområder i Fredrlkstadmark~. Lengst i nord l myra ved Nysted, og i ø st l Stord~mmen. De søndre deler av bekkeløpet 
ligger i områder med tett bebyggelse. Fra jernbaneovergangen ved Frydenbe111 til utløpet er bekken lukket (ca 1.5 km). 
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Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekken er sterkt forurenset. Lengst l nord er det foretatt betydelige lukklnger l omrider med dyrket mark. 
Bekkeløpet er ogs& kanalisert flere steder. Steinsetting forekommer. Kantvt!getasjonen varierer l mt!ktlghet og sammensetning. 
Bunnsubstratet best!r av leire og sand. De nordre delene av nedbørfeltet bestAr hovedsakelig av utmark. Lenger sør er det dyrket mark langs 
vannstrengen og flere om rider med tett bebyggelse. De nordre deler av bekken ligger i et bymarksomrSde av regional betydning. Fredrikstad 
kommune overvSker vannkvaliteten i bekken. 

P~virkningjbruk/trusler: Vannkvaliteten l bekken er dirlig. Det er problemer med forsøpling og gjenngrolng l bekkeløpet. I enkelte områder er 
det problemer med erosjon ved stor vannføring. Det er stedvis lite kantvegetasjon. Kulverter og lange lukkinger er vandringshlndere fOf' 
fisken. Det er registrert tilbakegang i dyrelivet l og langs bekken. • 

VerdlsettinSJ: Bekken er sterkt forurenset og bekkeløpet er kanalisert og lukket flere steder. Funksjon som spredningskorridor og små biot op i 
et sterkt pllvlrket landskap. Vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

424, EnhusiMikJæn - FERSKVANN/VlTMARK1 Viktig bekkedrag - Verdi C 

Innledning: Vassdragnr. (Regine): 002.21 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sitat hentet fra Bekker i kulturlzmdskapet (Kristiansen 1992): "Beskrivelse: 

Denne bekken renner fra området ved Enhus gArd til Gytilen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekken er sterkt forurenset. Kantvegetasjonen er lite utviklet. Bunnsubstratet består av slam og leire. 

Nedbørfeltet består hovedsakelig av utmark. Dyrket mark langs vannstrengen i nord. Fritidsboliger ved utløpet 

Påvirkning/bruk/trusler: Ute kantvegetasjon, dirlig vannkvalitet, og gjenngroing av bekkeløpet. Tilbakegang i dyre-

livet i og langs bekken. • 

Verdisetting: Bekkedraget er sterkt negativt pAvlrket og vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skj øtsel: Fri utvikling. 

425, Holmebekken KrAkertJy - FERSKVANN/VlTMARK, Viktig bekkedrag - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sitat hentet fra Bekker i kulturlandskapet (Kristiansen 1992): "Beskrivelse: 

Denne lille bekken renner fra tjernet Bommen og østover til Fuglevikbukta der den har utløp i sjøen. 

Naturtyperjvegetasjonstyper: Bekken er sterkt forurenset. Kantvegetasjonen er lite utviklet. Nedbørfeltet består av utmark med Innslag av 
dyrket mark. V~tmark/myr ved utløpet. Spredt bebyggelse som er tilkoblet FOA. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er svært d8rlig vannkvalitet i bekken. Det er dessuten problemer med utfyllinger i bekkekantene og gjenngroing 
i bekkeløpet. Vond lukt ved liten vannføring. • 

Verdisetting : Bekken er sterkt negativt pSvlrket og vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Evnetuelt vurder 8 opprett kantsone og v is hensyn ved bruk av gjødsel og sprøytemidler for 5 redusere 
avrenning til lokalitet for strandengkompleks (lokalitet 124). 

426, Ringstadbekken ~ FERSKVANN/VlTMARK, Viktig bekkedrag - Verdi B 

I nnledning: Store deler av bekken ligger l Fredrikstadmarka, et bymarksomrS.de av regional betydning. Vassdragnr. (Regine): 002.A2A 

Beliggenhet/avgrensing/ naturgrunnlag: Sitat hentet fra Bekker i kulturlandskapet (Kristiansen 1992): "Beskrivelse: 

Ringstadbekken har kildeomrS.der ved g~rden Gunnerød pS grensen til Fredrikstad kommune. Derfra renner bekken i nordøstlig retning ned til 
RV 112 og ut l Visterflo. 

Naturtyperj vegetasjonstyper: Bekken er lite forurenset. Det er foretatt noe stein setting og senking. 

De øvre delene og utkantene av nedbørfeltet bestir av utmark. Dyrket mark langs nedre deler av vannstrengen. Spredt bebyggelse. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det kan være problemer med gjenngroing i bekkeløpet. Ved stor vannføring kan det være erosjonsproblemer , 
enkelte områder. • 
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Verdisetting: Bekken har stedvis bredere kantsone enn mange andre påvirkede bekker i Fredrikstad. Den er Ilte forurenset. Bekkenn vurderes 
derfor til viktig (B·verdl) . 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Restaurering og skjøtsel kan vurderes. 

427, Rødsbekken- FERSKVANN/VATMARK, Viktig bekkedrag ·Verdi B 

Innledning: Vassdragnr. (Reglne): 002.A2A 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sitat hentet fra Bekker i kulturlandskapet (Kristiansen 1992): Beskrivelse: 

Rødsbekken renner fra områdene ved Haugen gård og nordover til Visterflo. Dette er en forholdsvis liten bekk uten sideløp av betydning. 
Bekkens lengde er ca 2 km. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekken er lite forurenset. I de nedre delene er det foretatt noe lukking. Store deler av nedbørfeltet bestAr av 
dyrket mark. Utmark lengst i sør. Spredt bebyggelse. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det kan være problemer med erosjon i bekkekantene ved stor vannføring. 

Verdisetting : Bekken er lite forurenset og med kantsone l åkerlandskap. Bekken vurderes til viktig (8-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

428, Holmebekken Rolvsøy - FERSKVAHN/VATMARX, Viktig bekkedrag - Verdi 8 

Innledning : Vassdragnr. (Regine): 002.A2A 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sitat hentet fra Bekker i kulturlandskapet (Kristiansen 1992): "Beskrivelse: Holmebekken drenerer 
nordover fra omrSdene ved Rekustad/Holme. Den har utløp til Visterflo. 

Naturtyper{vegetasjonstyper: Bekken er lite forurenset. Det er foretatt noe lukking og steinsetting, foruten enkelte senkingstiltak. Bekken er 
hovedsakelig omgitt av dyrket mark. Utmark i utkantene av nedbørfeltet. Tett bebyggelse i øst ved Rekustad. Kantsone med tresjlkt. 

Påvirknino/bruk/trusler: Det er stedvis problemer med erosjon l bekkekantene ved stor vannføring.* 

Verdisetting: Bekken har kantsone med tresjikt som representerer en økologisk spredningskorridor i åkerlandskapet. Bekken er lite forurenset 
og vurderes til viktig (8-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

429, Ribekken/Stordlket • FERSKVANN/V.lTMARK, Viktig bekkedi7!Jg - Verdi 8 

Innledning: Vassdragnr. (Regine): 002.A20. Restaureringsprosjekt foregår i regi av miljøbyen (beplantning, greving av kulper, kloakksanering 
mm.), men vannkvaliteten er foreløpig for dårlig for fisk l følge fiSkeforvalter (RKA) (ABA) (1996). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sitat hentet fra Bekker l kulturlandskapet (Kristiansen 1992): "Beskrivelse: Stordiket ligger like øst 
for RV 109. Bekken drenerer et omrAde som er utbygd med Industri og næringsbygg. Råbekken renner l Rådalen vest for RV 109. En 
forgrening kommer ogsA fra om rAdene ved Borredalsvannet. Samløpet er ved Evje. Derfra drenerer bekken videre mot øst og ut i Glomma. 
Denne østligste delen av bekken kalles Evjebekken. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekkesystemet er moderat forurenset. Det er foretatt betydelige lukkinger og noen senkings tiltak. De vestre 
delene av nedbørfeltet bestAr av utmarksområder. Store deler av bekkeløpet ligger i dyrket mark og i omrAder med næringsbygg/tett 
bebyggelse. 

Artsmangfold : BAtvik 1996b nevner et funn av firling nord for beldceutløpet (PL152727). 

PAvlrknlngfbruk/trusler: Utbyggingen l omrAdet har stedvis ødelagt naturmiljøet langs bekken. 

Verdisetting: Bekken har økologisk funksjon som spredningskorridor l utbygd om..Sde, -sammenbinding mellom Glomma og Borredalsvannet. 
Antatt positiv effekt av restaureringstiltak. Bekken vurderes ti l viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Undersøk effekt av restaurering og eventuelt videre tiltak. 

430, Askedalstangen - KYST OG HAVSTRAND, Rikt Strandberg (Sørlig) - Verdi A 

Flere funn av rødlistede arter p; strandeng på AskedaJstangen ved Amorsi<;iær, ca 1000 eks. dverglin ' kanten mellom berget og tilstøtende 
fuktig strandeng. 15.7.-10.8.1996 (Båtvik 1996b). 
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Askedalstangen vest, ca 1000 eks. dverglln, men sterkt uttørket i kanten av liten sandavsetning med bl8topp, knegras og bitter bergknapp, 
ca 10 eks. pusleblom, overskylles ofte av sjøvann (Åstrøm 1996). 

Verdisetting: Strand eng med funn av to rødlistearter med kategori EN, vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen tiltak nødvendiQ. 

432, Herratangen- KYST OG HAVSTRAND, Sand- og grusstrand (Grus- og stelnstrand med spesiell flora) -Verdi A 

Sitat Båtvik (/1996b): ~Fredrikstad. Borge, Herretangen, omkring 100 eks. dverglin i fin sand i nesten gjengrodd ru llesteinsbelte, vanntilsig 
fra oreskogen bak. 15.7.·10.8.1996. Svein Jl.strøm. <p.m.>. PL 159,588. Sitert av .&.strøm (1996)." 

Artsmangfold: Totalt 1 art( er) påvist: Overglin (EN). 

Verdisetting: Lokalitet med truet art. Vurderes ti l svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Status for populasjon bør sjekkes. 

433, Kvernebauen - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Strandområde øst på Toselandet. 

Naturgrunnlag : Fattig rullestensstrand l svaberg, østvendt. 

Naturtyper og utformlnoer: Det er usikkert om det er riktig å kalle lokaliteten for strandeng da det her kun er en smal stripe med eng • 
ned kanten av furubevokste svaberg. 

Artsmangfold: Ca. 10 000 eks. dverglin (EN) dels kant av grassholme, dels 1 rullesteinsbeltet, fuktighet fra skogen. 15.7.·10.8.1996. 
(Jl.strøm 1996). 

Trusler: Gjengroing? 

Verdisetting : Lokaliteten er liten men det er en meget stor forekomst av rødlistearten dverg lin (EN) som gir verdien svært viktig A. 

Hensyn OQ skjøtsel : Opprettholde dagens ferdselsnivå og bruk. 

434, Munkeodden - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump - Verdi A 

Følgende sitat hentet fra ~tvik 1996b: "Munkeodden sør, omkring 1000 eks. dverglin sammen med ca 10 eks. pusleblom pi •sandholme" 
sammen med krypkvein og saltsiv. 15.7.·10.8.1996. Svein Jl.strøm. <p.m.>. PL 194,558. Utt.: Sitert av Jl.strøm (1996). 

Munkeodden vest, kanskje 1000 eks. dverglin på fin sand i rullesteinsbeltet, vannsig fra skogen bak. 15.7.·10.8.1996. Svein Jl.strøm. <p.m. >. 
Pl196,563. Litt.: Sitert av Jl.strøm (1996). • Artsmangfold : dverglin, pusleblom 

Verdisetting : To truede arter har populasjoner her. Lokaliteten vurderes til svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Bør lnventeres og avgrenses bedre. Vurder sandstrand vest for avgrensning ifht naturtype. 

435, Tr.mgsmyr - SKOG, Gammel barskog (Gammel funJSkog) - Verdi A 

Funn av bittergrønn Chimaphila umbellata.Sitat fra ~tvik 1996b: 

"Fredrikstad. Borge, Torsnes, Trangsmyr, l vestvendt skråning. Et felt pS 4m2 med mer enn 100 skudd. UTM PL 176,619. 4.10.1995. Svein 
Jl.strøm. < O>. l Fredrikstad er arten i dag med sikkerhet bare kjent fra to lokaliteter. • 

Artsmangfold: blttergrønn 

Verdisetting: Lokalitet med en truet art som bare er registrert to steder l kommunen. Indikerer interessant skogtype med basekrevende arter. 
Vurderes t il svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Ny kartlegging og avgrensning av området. 

436, A.rumbekken - FERSKVANN/V.&.TMARK, VIktig bekkedrag • Verdi B 

- BioFokus-rapport 2010-20, side 88 • 

1~~ 



-Naturtyper l Fredrikstad kommune 2009 -

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Ame Laugsand den 26.05.2009. Tidligere registrert av Jan Ingar BJtvik (1996) 

BellgQenhet/avgrenslnQ/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder Arumbekkens løp med tilhørende kantskog mellom RV 111 og Glomma. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Viktig bekkedra!l med blandingsskog rundt. Svartor, spisslønn og selje l 11rove dimensjoner langs bekkeløpet. 
Feltsjiktet er frodi!l med vanlige arter som stornesle og geitrams. Kjempebjønn!Qeks er i ferd med å ta over. Ved utløpet er det vier i 
busksjiktet og åpne grasdominerte partier. 

Engstorkenebb, som står på den regionale rødlista (Båtvik 1992), er funnet her. Sitat fra Båtvik (1996b) : •Arumbekken, ved dens ut løp, stor 
bestand ved stien p~ S-siden av bekken. PL 205713. 24.7.1993. Jan Ingar Båtvlk. <0>." Engstorkenebb ble gj enfunnet l 2009. 

Artsmangfold: Engstorkenebb. 

Påvirkning/bruk/trusler: På sørsiden går det en tursti. Glommastien krysser ved utløpet og det står en fiskebu her. Det luktet av en eller 
annen grunn vondt av bekken ved befaringen. 

Fremmede arter: Kjempebjønnkjeks. 

Verdisetting: Artsinventaret bortsett fra engstorkenebb, er Ikke spesielt. Kjempebjønnldeks har negativ phirkning. Lokaliteten er en del av 
den viktige kantsonen langs Glomma og beliggenheten hever verdien til viktig (verdi B). 

Hensyn og ~øtsel: Fjern )dempebjønnlcjeks. Vannkvaliteten i bekke burde kans!Qe undersøkes. 

437, Kari bukta, H•nkø - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Stort strandengkompleks) - Verdi A 

Innledning: Karibukta er tidligere avgrenset som naturtype og har det som ble ansl!tt til fylkets største bestand av jordbærkiøver i 1992 (Jan 
Ingar I . B&tvlk medd.) . Flere sjeldne arter påvist. Lokaliteten ble befart den 07.08.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje 
Bllndheim og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensin!l/naturgrunnlag: Tran!l mudderbukt sør p~ Hankøs østside hvor det avgrenses strandeng og strandsump som grenser 
til naturtypelokalltet for svartor-strandskog i bakkant (nord). l vest er det et sommersted med halje. På østsiden av bukta grenser lokalit eten 
tllgrunnlendt skog. 

Naturtyperfvegetasjonstyper: Stranden!l og strandsump hvor havsivaks dominerer ytterst, videre saltsiveng med strandkryp, 
strandvortemelk og strandkjempe. Noe tak1111r langs en sti som gSr l bakkant. Det renner ut en bekk{ grøft midt i bukta. PS østsiden ble det 
gjenfunnet dverggylden. P~ vestsiden er det fylt ut og opparbeidet gressplen. Her er det fortsatt en tett bestand av jordbærkløver. 

Artsmangfold: Jordbærkløver funnet første gang i 1924, samtidig ble det funnet pusleblom og dverggylden Trifolium fragiferum p§vlst p! 
Hankø i Karibukten. (PL 01,63). 14.8.1924. Hanna Resvoll-Holmsen. <0>, trolig fylkets største bestand. PL 018,637. 4.7.1992. Jan Ingar 
Båtvik. <0> (Båtvik 1996). Pusleblom Anagallis minima p!vist i Karibulcta den 14.8.1924 av Hanna Resvoii-Holmsen. <2 ark,O> (Båtvik 
1996). Dve'llgylden Centaurium pulchellum ~vist i Karibukten. (PL 01,63). 14.8.1924. Hanna Resvoii-Holmsen og av l em Ingar 6Jtvik den 
4.7.1992 (Biltvik 1996). 

P8vlrkning/bruk/trusler: Grunneier ble muntli!:l varslet om den sjeldne arten l gressplen. Eventuell bruk av sprøytemiddel og gjødsel på plen 
ville være en trussel . Gjengroing fra takl'lllr er en trussel for midtre og østre deler av bukta. 

Verdisetting: uten strandengforekomst hvor det er p;;vist flere rødlistede arter. Usikkert om de fortsatt finnes her, lok. gis verdi svært viktig 
inntil videre A. 

Hensyn og skjøtsel: Sl8tt eller belte bør Iverksettes for å hindre gjengroing. 

503, Smertudammen - FERSKVANN/VATMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Stor dam i boligområde og skogsterreng. 

Naturgrunnlag: Trolig en gammel drikkevanns-/ ferskvannskllde som er omgitt av skog og nakne fjellpartier. En murdam p§ østsiden har økt 
dammens størrelse vesentlig. 

Naturtyper og utforminger: Høyst sannsynlig er dammen fisketom da det ikke er kjent at det er fisk der og fordi det finnes både stor og liten 
salamander i dammen. 

Artsmangfold: Alle fem kjente amfibiearter l fylket er kjent fra dammen; Stor salamander (VU), Uten salamander (NT), Padde, Splssnutet 
frosk (NT), Vanlig frosk. Dessuten er buorm og sivhøne (NT) observert ved dammen samt jaktende nordflaggermus over dammen. Av 
virvelløse dyr ble det i 1996 pSvist stavtege i dammen (G. Hardeng medd.) 

Verdisetting: Alle fire amfibiearter er plvist i dammen. Dammen ble gitt verneverdi 4 i rapporten Dammer og smS tjern i Østfold (Bolghaug 
1995) og den omtales som næringsfattig tjem med landskapsmessige, botaniske og zoologiske verneinteresser, !litt verneverdi 2 i 
Naturvernregistreringer i Østfold (FiØ 1976). I tillegg er sivhøne observert hekkende her. Dammen vurderes som svært vikti!:l A. 

Hensyn og sldøtsel: UnngS utsetting av fisk, gjess eller ender i dammen. 
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504, !Qennet;jern - FERSKVANN/VATMARK, Rik kulturlandskapssjø (Næringsrik utforming) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Kjennertjem ligger øst for Fv 409 ved Kjenne. Naturtypen inng~r i Kjennetjern naturreservat som ble opprettet den 
8. mai 1992. 

Naturgrunnlag: Kjennetjern er det siste av intakte, neturlige smllsjøer i leiromrlldene sør for raet i fylket og det er det eneste naturlige tjern i 
Onsøy (FlØ 1986). 

Nllturtyper og utforminger: 

Artsmllngfold: Det er gjort en lang rekke llrtsregistreringer l I(Jennertjernet og bare av rødlistede fuglearter er det registrert 43 arter. For 
mange av disse har ikke tjernet noen spesielt viktig funksjon men for mange er ~ernet en viktig hekkeblotop, trekklolc.alltet osv. Av andre 
arter er stor torvlibelle (Magne Pettersen medd.) ogkorsandemat pllvist l tjernet (Batvik 1992). 

Verdisetting: Kjennertjernet er det siste inntakte tjernet l lelreomrlldene utenfor raet i fylket. Det er registrert en rekke rødllstearter her og 
tjernet er opprettet som naturreservat. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel: Gjengroing truer tjernet. Det bør vurderes 3 opprette større buffersoner med eng som ikke gjødsles rundt tjernet. 

505, Ellngird, SV vollgrav - fERSKVANN/VATMARX, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Dette er den andre av de to av dammene ble undersøkt av Dag Dolmen i perioden 1985-1986. 

Naturgrunnlag : Dette er en rest etter den vollgraven som ble gnJVet rundt Elingaard omkring 1635. Dette er a ltd en meget gammel kunstig 
dam med stor biologisk og kulturhistorisk verdi. 

Naturtyper og utforminger: Dammen er gammel men det er registrert karuss l dammen og den ble derfor registrert som en gllrdsdam. 

Artsmangfold: Det ble l sørvestre vollgrav p~vlst Hydatlcus semlniger og Hydroporus angustatus. Liten salamander og karuss ble også 
registrert. Stor salamander skal ogsll ha blitt reg . l en av dammene (Litt: Dolmen 1992). Opplysningene ble verifisert av CBO 1 1993. 

Verdisetting: Lokaliteten er omtalt som nasjonalt verneverdig l rapporten "Ferskvannslolc.aliteter og verneverdi* (Dolmen 1995), og gitt 
høyeste verdi 4 l Bolghaug (1995). Dammen er meget gammel og har stor artsrikdom en rødlisteart er p~vist. Vurderes som svært viktig A. 

Hensyn og skjøtsel : lngen 

507, EllngArd, Ø vollgraver- fERSKVANN/V.&TMARX, Dam (GSrdsdam)- Verdi B 

Vollgravene p3 østsiden av parkanlegget er ikke undersøkt eller avgrenset skikkelig på kartet. 

Verdisetting : Nærliggende vollgraver har høy verdi og denne mS og sl forventes å være viktig eller svært viktig. Settes foreløpig til B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Mi! besøkes i felt og artsreg. samt avgrensing mS foretas. 

508, Kong.ten • FERSKVANN/VATMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Rester etter vollgravene pS østsiden av Kongsten fort. 

Naturgrunnlag: Vollgraven er nå på det nærmeste gjengrodd og på ortofoto fra 2007 er det ikke synlig vannspeil. 

Artsmangfold: Kalmusrot er pl!vist i vollgraven (J.I .I .Blltvlk pers.medd. 1996). 

Verdisetting: Det er pllvist en rødllsteart i dammen - lc.almusrot. Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og smStjern i Østfold 
(Bolghaug 1995). Dammen vurderes som viktig B pga. rødllstezsrten og at det er en gammel dam i kulturlandskapet. 

Hensyn og s!Qøtsel: Hele eller deler av den gamle vollgraven bør restaureres men her er det hensynet til kulturminnene som har 
førsteprioritet, men noe åpent vannspeil hadde vært svært ønskelig ut l fra mc!llet om å ivareta artsmangfoldet. 

509, Forsetlund, ør, vestre dam - FERSKVANN/VATMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dammen ligger ca. 350 m N-NØ for gården, Uke inntil bygdeveien. 

Naturgrunnlag: Beliggenheten er åpen, sørvendt med god solinnstrållng. Omgivelsene består av blandingsskog. Dammen er høyst sannsynlig 
anlagt som en vanningsdam for jordvanning. 

Naturtyper og utforminger: Vanningsdam, relativt nyutgravd. Dammen er kun registrert basert pl! flybllde. 
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Verdisetting: Nyeniegt dam, Ikke besøkt i felt. Vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel : Inventeres 

510, Ska ms klove, Kjøkøya - SØRVENDT BERG OG RASMARK, Grotte/ Grove - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Ska ms Klove ligger pl Kjøkøya og det er skiltet fra parkeringen på østsiden av fylkesveien. 

Naturgrunnlag: Klova er en trang isskurt sprekk l grunnfjellet som stedvis er flere meter dyp. Det er dessuten sprengt ut en bunker i klova, 
denne er n§ murt Igjen. 

Naturtyper og utforminger: Klova er et meget Interessant geologisk naturminne. 

Artsmangfold: Klova er dessuten overvintringsplass for flaggermus (Hardeng 1991a) og nordflaggermus ble pSvist her under befaring den 
8.3.1996 (OWK, TEC). Zoologisk museum har dessuten samlet inn vannflaggermus fra bunkeren. 

Verdisetting: Gitt høyeste verneverdi (4) som geologisk forekomst i FlØ (1976) og er en meget spesiell naturforekomst . Overvintringsplass for 
flaggermus. Vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

511, Forsetlund, sør, østre dam - FERSKVANN/VATMARX, Dam -Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Dammen ligger ca. 550 m N-NØ for gården, like inntil bygdeveien. 

Naturgrunnlag: Beliggenheten er åpen, sørvendt med god solinnstrlling. Omgivelsene bes~r av blandlngsskoo. Dammen er høyst sannsynlig 
anlagt som en vannlngsdam for jordvanning. 

Naturtyper og utforminger: Vanningsdam, relativt nyutgravd. Dammen er kun registrert basert p.& flybllde. 

Verdisettino: Nyanlagt dam, ikke besøkt l felt. Vurderes foreløpig til lokalt vlktio (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel : Inventeres. 

512, Onsøyknlpen- SØRVENDT BERG OG RASMARK, SøNendt berg og rasmarl< (Kalkrik og} eller sørvendt bergvegg) - Verd i B 

Beliggenhet/avgrensing: Bratt bergvegg pS fastlandet innenfor Hankø. 

Naturgrunnlag: Sørvendt bergegg av gneiS/granitt. 

Naturtyper og utforminger: Bergveggen oppgis som en hekkeplass for n~vn "Hækker temmelig sparsomt heromkrlng. Jeg ved slledes kun 
følgende steder hvor den pleier at have rede: PA Hankø, l Onsøknipen, pl søndre SØster, og muligens p,& nordre Søster samt p~ ~øgøen.• 

Lokaliteten vurderes dessuten som en potensiell hekkelokalitet for vandrefalk (Hardeng 1988). Det er ukjent om det er lett etter andre arter i 
fjellveggen og dette bør gjøres. 

Artsmangfold: Potenslel hekkelokalitet for vandrefalk. 

Verdisetting : Lokaliteten er ikke tilstrekkelig kartlagt, men vurderes foreløpig til viktig (B-verdl} ut ifra potensial som hekkelokalitet. 

Hensyn og skjøtsel: Bør inventeres. 

523, Brattliparken - FERSKVANN/VATMARK, Dam {Eldre fisketom di!lm) - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Parkdam l Bratllparken. 

Naturgrunnlag: Parkdam som er omgitt av enger, fl;berg, store trær oo en vei p.& østsiden. Dammen ble fylt opp for l; gjøre den sikrere for 
barn etter en stygg drukningsulykke på 60-tallet Alf'(. 

Artsmangfold: Totalt 4 art(er) påvist: Liten salamander (NT), Padde, Vanlig frosk, Froskebitt (EN). Froskebit er imidlertid oppgitt som 
inn plantet i nyere tid (Bolghaug 1995). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og smJtj ern l Østfold (Bolghauo 1995). Dammen vurderes som svært viktig 
(A-verdi) de det er pSvist flere rødlistearter l dammen. 
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Hensyn og s~øtsel: Basert på flybilde fra 2007 kan det se ut som dammen begynner å gro igjen og at det er litt for mye trær som skygger 
omkring dammen. 

524, Stordammen - FERSKVANN/VJlTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Stor dam l skogsterreng. Dammen er omkring 600 m lang og er størrelsesmessig mer et 1jern eller vann, men 
dammen er kunstig anlagt som drlkkevannsdam og lokalt omtales den også som en dam. 

Naturgrunnlag: Dammen er for det meste omgitt av skog men i nordenden g~r den over i myr og denne myra er fredet under navnet 
Stord a msmyra naturreservat. 

Artsmangfold: Det er gjort lite undersøkelser av dyne- og planteliv i dammen og av ~ente funn er det kun vanlig frosk og v~rfluearten Cyrus 
trimaculatus (Andersen et. al 1993). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og små1jern i Østfold (Bolghaug 1995) og dammen oppgis§ være et lokalt 
viktig hekke- og trekkomrSde for v§tmarksfugl (FlØ 1986). Dammen vurderes som lokalt viktig da det ikke er p~vist spesielle arter og at det 
først og fremst er dammer i kulturlandskapet som prioriteres høyt i kartleggingen. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen. 

525, Bingedammen - fERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Stor dam i skogsterreng. Dammen er omkring 380 m lang og er størnelsesmessig mer et tjern eller vann, men 
dammen er delvis kunstig anlagt som drikkevannsdam og lokalt omtales den også som en dam. 

Naturgrunnlag: Dammen er omgitt av skog og fl§fjell og dammen brukes som vannneservoir. 

Artsmangfold: Totalt 3 art( er) pSvist: vanlig frosk, petdde, og rødlistearten spissnutet frosk (NT) (Enger 1993). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og sm§tjern i Østfold (Bolghaug 1995). Dammen vurderes som lokalt viktig 
p§ grunnlag av funnet av spissnutef rosk og at det først og f remst er dammer l kulturlandskapet som prioriteres høyt i kartleggingen. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

526, Hystad - FERSKVANN/VJlTMARK, Dam - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: To dammer som deles av en anleggsvei. 

Naturgrunnlag: Dammene ligger i et gammelt grustak som n~ brukes som indust riområde/ lager. Dammene ble sist besøkt den 20.10.1993 
(TEC). 

Artsmangfold: Totalt 3 art( er) påvist: Stor salamander (VU), liten salamander (NT) og t idligere hekket det sandsvale i grustaket. 

Trusler: Gjennfylling er antagelig konkret trussel. 

Verdisetting : Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995) . B§de star og lit en salamander er 
påv ist og alle dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og s~øtsel: Basert p~ flybilde kan det se ut som om dammene er noe truet av gjenfylling. 

527, Hystad, vestre- FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam)- Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Stor dam i skogsterreng ved Hystad. 

Naturgrun nlag : Dammen er trolig et resultat av uttak av sand og grus. Dammen er stor, nærmere 150m lang og 55 m bred. Den er omgitt 
av skog. Dammen kan tørke ut og var eksempelv is tørr ved befa ring den 20.10.1996 TEC. 

Artsmangfold: Totalt 10 art(er) påvist: Stor salamander (VU), Uten salamander (NT), Vanlig frosk, Bl§g rønn øyenst ikker, Brun øyenstikker, 
Vanlig øyenstikker, Bl~vlngevannymfe, Vanlig metalløyenstikker, Svart høstlibelle, Sørlig høstllbelle (VU). Potensial for mangfold av blandt 
annet vann ka Iver. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 i rapporten Dammer og småtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Minst t re rødlistede arter er påvist i 
dammen og et shøyt antall arter av øyenstikkere. Dammen vurderes derfor til svært viktig (A-verdi). 

528, Refsa!, Krikeberget, bryggerhusdammen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (G1!rdsdam) - Verdi A 
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Bellggenhet/avgrenslng: Uten hagedam p§ Refsa!. 

Naturorunnlag: Dammen er en del av et hageanlegg og er omgitt av plen /eng og berg i dagen samt noen trær. Fint ly!Jpen mot sør. 

Artsmangfold: Det er p&vist stor salamander (VU) og liten salamander (NT). Det er dessuten påvist korsandemat og froskeblt men disse er 
utplcmtet av grunneier. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og småtjem l Østfold (Bolghaug 1995). Blide stor og liten salamander er 
påvist og alle dammer med stor salamander vurderes som svært viktige A. 

Hensyn og skjøtsel : Ingen 

529, Roppestad, V • FERSKVANN/VATMARK, Dam - Verdi A 

Beliggenhet/avgrensing: Gårdsdam sør for tunet p~ Roppestad . Grenser inn mot gårdsveien i øst. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i innmarka, den er lysåpen og er omgitt av beitemark samt noen spredte busker. Det var 1 1994 kraftig 
mosevekst i dammen (Bolghaug 1995). 

Artsmangfold: Det er påvist stor salamander (VU) og liten salamander (NT) i dammen, samt frosk og buorm. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 4 1 rapporten Dammer og småljern l Østfold (Bolghaug 1995). Loka liteten er omtalt som en viktig, 
verneverdig amfibielokalltet i rapporten 'Ferskvannslokaliteter og verneverdi" (Dolmen 1995). Både stor og l iten salamander er påvist og 
dammen vurderes som svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Renske dammen derom det er fare for at den gror igjen. 

530, Hamna - FeRSKVANN/VIlTMARK, Dam (GSrdsdam) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Gårdsdam vest for tunet på Hamna. Grenser inn mot gårdsveien i øst. 

Naturgrunnlag: Dammen ligger i tilknytning til hagen, den er Jysåpen og er omgitt av enger og tlåfjell samt noen spredte busker. 

Artsmangfold: Det er påvist liten salamander (NT) i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 rapporten Dammer og smlhjern l Østfold (Bolghaug 1995). Stabil dam l kulturlandskapet med 
liten salamander, vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

531, Nes, midtre dam - FERSKVANN/VATMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing : Gårdsdam vest for hovedhuset på Nes. 

Naturgrunnlag: Dammen Inngår som en del av hageanlegget på gården og er omgitt av plenarealer og trær. 

Artsmangfold: Det er påvist spissnutet frosk (NT) i dammen. Det er også påvist parkrapp ved dammen (Båtvik 1996). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småljem • Østfold (Bolghaug 1995). Stabil dam i kulturlandskapet med 
splssnutefrosk plvist, vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen 

532, Nes, østre dam • FeRSKVANN/vATMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Vl!lnningsdam ca. 400 m øst for Nes. 

Naturgrunnlag: Dammen er en eutrof skogsdam som har vært benyttet til vanningsforml!l. Dammen er omkranset av skog og er noe 
skyggefull. 

Artsmangfold: Det er påvist spissnutet frosk (NT) og padde i dammen. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 i rapporten Dammer og småljern l Østfold (Bolghaug 1995). Stabil dam i kulturlandskapet med 
splssnutefrosk påvist, vurderes som viktig B. 

Hensyn og skjøtsel: Fjerning av trær og busker for å øke sollnnstrålingen til dammen bør foretas. 

- BioFokus-rapport 2010-20, side 93 • 

1B7-



-Naturtyper l Fredrikstad kommune 2009 -

533, Bergsjo.rd•dammen - FERSKVANN/V.l.TMARK, Dam - Verdi C 

Beliggenhet/avgrensing: Skogsdam ca 300m N NØ for Berg. 

Naturgrunnlag : Dammen er en eutrof skogsdam som har vært benyttet til vanningsformål. Dammen er omkranset av skog og er noe 
skyggefull. 

Artsmangfold: Det er p~vist vanlig frosk og padde l dammen og i følge en nabo skal det være karuss l dammen (Balg haug 1995). 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 l rapporten Dammer og sm~tjem l Østfold (Bolghaug 1995). Stabil skogsdam uten spesielle arter. 
Vurderes til lokal verdt C. 

Hensyn og skjøtsel: Dammen er i ferd med 8 gro Igjen og det bør vurderes 8 sette i verk restaureringstiltak. 

534, Borgardammen - FERSKVANN/v.lTMARK, Dam - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing: Dam i boligområde sør far Haldenveien. Dammen ble trolig opprinnelig benyttet som vannkilde til en margarinfabrikk 
og et bryggeri. 

Naturgrunnlag: Dammen omkranses av en tøvskogsbrem og det g~r bilvei rundt hele dammen. 

Artsmangfold : Det er i)Avist vanlig frosk og padde i dammen samt spissnutefrosk (Bolghaug 1995). 

VerdisettinQ: Dammen ble gitt verneverdi 4 l rapporten Dammer og smAtjern i Østfold (Bolghaug 1995). Lokaliteten er omtalt som en viktig, 
verneverdiQ amfiblelokalitet i rapporten "Ferskvannslokaliteter og verneverdi• (Dolmen 1995). Dette er en stor gammel d11m i 
kulturlandskapet med påvist rødlistearten spissnutefrosk (NT). Dammen vurderes som viktig B. 

Hensyn og s~øtsel: Ingen 

535, Sandesund • fERSKVANN/V.lTMARK, Dam (GArdsdam) - Verdi B 

Innledning : Lokaliteten ble befart av BioFokus ved Arne Laugsand den 26.05.2009. Oen er tidligere avgrenset og ble undersøkt av Bolghaug 
(1995). Dammen ble trolig opprinnelig benyttet som vannkilde til en margarinfabrikk og et bryggeri. 

Beliggenhet/avorenslng/naturgrunnlag: Dam ved Domberg som ligger bare 30 m fra Glommas bredd. Starsump vest er tatt med 
avgrensningen fordi denne har en viktig funksjon far biandt annet vannlevende Insekter. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Dammen omkranses av fast grasmark samt noe starrsump som er tatt med i avgrensningen. Dammen er 
relativt dyp men har grunne partier. Ved kort befaring i 2009 ble det observert en sothøne og en knoppsvane tå på reir. Det ble notert 
dun kjevle, fl!lskestarr, myrhatt, vassgro og sumpkarse. 

Artsmangfold : Det er ~vist vanlig f rosk, spissnutefrosk (NT) samt trepiQQet stingsild i dammen (Bol!)hauo 1995). 

Påvirkning/bruk/trusler: Fremmede arter. Konkret trussel fra Kjempebjønnkjeks, som kan ødelegge flora rundt dammen og dermed mye av 
grunnlaget for faun~en knyttet til dammen. 

Fremmede arter: Kjempebjønnlcjeks vokser mellom dammen og elva. 

Verdisetting: Dammen ble gitt verneverdi 3 l rapporten Dammer oo sm&tjern l Østfold (Bolghaug 1995). Dette er en stor gammel dam 1 
kulturlandskapet med påvist rødlistearten spissnutefrosk (NT). Dammen vurderes som viktig B. 

Hensyn og ~øtsel: Fjern lcjempebjønnkjeks. 

700, Smau•tangen I- SKOG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten ble undersøkt av Blofolcus i 2009 i forbindelse med kartlegging av naturtyper l kommunen. 

Beliggenhet/avgrensing/ naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en smal slcogsstripe pli tidligere havbunn, beliggende mellom skrin ne koller. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør l sin helhet en typisk utformet svartor-strandslcog med typisk vegetasjonsutfarmlng. Her 
vokser bl. a. karakterarten klourt S!lmmen med storkonvall, myrmaure, slcjaldbærer, mye mjødurt, sløke, sverdlilje og en ikke bestemt 
frøstjerneart. Svartor dominerer skogbildet, men det finnes ogsA noe ask. Trærne har svak sokkeldannelse, skogen er ensjiktet oo den har 
ikke begynt A produsere gamle trær og død ved. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er reg lstrert 

PAvirkning/bruk/trusler: Ingen nyere påvirkning 
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Fremmede B rter: Ingen reg lstrert 

Verdisetting: I henhold til ON håndbok 13 skal alle lokaliteter med svartor-strandskog som er vurdert som en truet vegeUisjonstype ha 
verdien svært viktig (A verdi). Lokaliteten er forholdsvis stor og uten nyere p~virkning og kan derfor forsvare denne verdien. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling. 

701, Smauatangen 11- KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og st:randsump -Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble undersøkt av Blofokus l 2009 i forbindelse med kartlegging BV naturtyper i kommunen. 

Beliggenhet/avgrensing/nBturgrunnlag: Lokaliteten utgjør den innerste delen av vika øst for Smaustangen og ligger på skjellsand. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten avgrenser for omridet typisk gjenvoksende strandeng med mye havsivaks, grisnestarr og 
saltsivengutformlnger. Lokaliteten har trolig ikke vært beitet på en stund da det er mye dødt plantemateriale l fuktengene. 

Artsmangfold : Det ble ikke gjort noen funn av de potensielle rødlisteartene for denne naturtypen. 

Påvirkning/bruk/trusler: Gjengroing er den største trusslen, men en art som takrør ble Ikke registrert p8 loka liteten. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdisetting : Til tross for fravær av beite er strandenga fint utformet og er Ikke gjen vokst av takrør. Mange arter av sjeldne og trua Insekter 
er knyttet til den nAværende vegetasjonen. Lokaliteten gis på denne bakgrunn verdi som viktig (B verdi). 

Hensyn og skjøtsel : Det er positivt om skjøtsel med beite eller slAtt av engene kan iverksettes. Det bør legges vinn p§ å unng§ at enga 
vokser igjen med takrør. 

702, Smauatangen III - SKOG, Rik sumpskog (VIersump i lavlandet) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten ble undersøkt av Biofokus i 2009 i forbindelse med kartlegging av naturtyper l kommunen. 

Beliggenhet/avgrenslngjnBturgrunnlag : Lokaliteten utgjør et litt broket om ride med kvaliteter p§ begge sider av en fattig og l!pen rygg med 
knausskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Omr&det bestSr l nord av intermediær sumpskog av vier og svartor. Grunnvannsstanden i omridet er høy og 
det er stedvis et mangrovelignende miljø. Mellom sumpskogen og knausen er det et parti med skog p§ tørrere mBrk hvor det star en del 
ganske grove eiketrær i det som nok har vært en mer åpen haJJemark tidligere. I overgangen mot skog øst for knausen er det et p~rtl med 
rikere strandberg vegetasjon. Her vokser det blodstorkenebb, ~kermSne, kantkonvall, krossved, dun~empe og liguster. I et smalt søkk øst 
for kollen er det øverst en del gamle eiker med rik greinsettlng og mye død ved i form av døde greiener pA trærne. Sør for denne Igjen st;r 
det nå frodig edelløvskog med mye ask, svartor, osp og noe alm. Skogen bærer preg av å være i gjenvoksning fra det som trolig har vært 
mer åpen hagemarkskog tidligere. Enkelte store asker opp til 80 cm i diameter og spredt med b5de liggende og stående død ved av osp og 
andre løvtrær. Noe furuskog på skrin ne koller. Noe gadd og læger av furu i disse små omredene. 

Artsmangfold : Om rAd et har mange kvaliteter og potensialet for at om ri det har en funksjon for både Insekter, veboende og markboende sopp 
og moser vurderes som høyt. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området har fra gammelt av vært langt mer Spent gjennom hevd med beltedyr. Da gjengroingen er kommet veldig 
langt vurderes omrSdet i dag som et skogomride og ikke som kulturmark. Det glr en enkel bl&merket sti gjennom deler av loka liteten. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdisetting : Meget variert omride med gammel og til dels rik edelløvskog, intakt sumpskog og kanter med rik flora gir verdi som svært 
viktig (A verdi). 

Hensyn og s~øtsel: Området bør overlates til fri utvikling. Trær som mltte falle over stien kan gjennomskjæres, ellers Ingen rydding. 

703, Smau•tangen IV - fERSJ(VANN/VATMARK, Dam - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Blofokus sommeren 2009 1 forbindelse med naturtypekartlegglng 1 kommunen. Kun sett pl fra en 
knaus og ikke godt kartlagt. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag : Lokaliteten er velavgrenset av vierkjerr og strand berg. 

Naturtyper/ vegetasjonstyper: Forholdsvis grunn dam som trolig er l ferd med å vokse igjen og har stedvis et myrpreg i dag. Forholdsvis fattig 
fuktvegetasjon hvor potensialet for interessante ferskvannsivertebrater vurderes som ganske høyt grunnet sjønær og åpen beliggenhet. 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes som viktig (B verdi) da det har vist seg at vegetasjonsrike dammer 1 denne regionen har mange viktige 
kvaliteter for mange artsgrupper. 
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Hensyn og skjøtsel: Det anbefales at lokaliteten overl;~tes til fri utvikling. 

704, Smaustangen V - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump - Verdi A 

Innledning : Lokaliteten ble registrert av Biofokus sommeren 2009 i forbindelse med naturtypekartlegging l kommunen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: L..ok;~llteten ligger helt sør på Smaustangen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en mindre saltpåvlrket dam med t ilhørende strandsump. På salsiveng preget 
vegetasjonsmatte vokser en ganske stor bestand ;~v tusengylden ellers Ingen spesielle forekomster registrert. 

Verdisetting: Lokalitet med funn av direkte truet art gir verdi som svært viktig (A verdi) til tross for lite areal. Potensial for interessante 
ivertebrater i dammen. 

Hensyn og ~øtsel: Ingen tiltak nødvendig. 

705, Letretangen Il- SKOG, Gamme/lauvskog (Gammelt ospeholt)- Verdi A 

Innledning: Lokaliteten ble undersøkt av Blofokus 1 2009 i forbindelse med kl!rtlegging av naturtyper l kommunen. 

Beliggenhet/avgrensing/ naturgrunnlag: Lok;~llteten utgjør den løvdominerte skogslia ved Letretangen og er avgrenset mot skjellsandenger 
(lok. 214) l vest. 

Naturtyper/vegetllsjonstyper: Skogen er todelt med en øvre bratt og vestvendt del som er preget av grove kampesteiner med mer og mindre 
tresettlng, samt en nedre del på løsmasser l overgang mot eng. Den øvre delen består av osp, gran, ask, bjørk, rogn, eik, furu, hassel og 
langs sjøen en del svartor. De fleste treslagene er representert med til dels grove trær, gadd og liggende død ved. Vegetasjonen l ur<~ er 
beskjedent utviklet. Kombinasjonen av grov løvskog med død ved i en eksponert og solvarm biotop gir stor potensial for en dlvers 
insektfauna. Det er trolig innenfor denne lok;~llteten, i tilknytning til steinur, at det er observert slettsnok tidligere. Nedre del av lokalitet som 
ligger på tykkere løsmasser har trolig vært belte/dyrkamark tidligere, men er nå l sterk gjenvoksnlngsfase og kan i dag betegnes som en 
blanding av or-eskeskog og svartor-strandskog. I fuktige partier vokser krusfagermose og ellers korsved, kr;~tthumleblom, skogsvlnerot , hegg 
og skogsalat spredt. Den største aska i dette området måler nesten en meter l diameter og har t rolig sdtt fritt l kulturmarka. 

Pi1virlc.ning/bruk/trusler: Ingen spesielle trusler er registrert. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien svært viktig (A verdi) grunnet lokalitetens store potensial for å huse en divers insektfauna, samt 
veboende sopp knyttet til død ved som det finnes en del av p~ lokaliteten. 

Hensyn og skjøtsel: Bør overlates til fri utvikling. Skjøtsel avgrenses til lokalitet 214. 

706, Hankøsundet l Sudberget U - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi B 

Innledning: Nevnt i Hardeng (1988) som en mulig hekkelokalitet for vandrefalk. En vandrefalk ble skutt her den 12.04.1903, og det skal 
hekke ravn l området. Lokaliteten bør kartfestes nærmere. (Ifølge Cummlng og Hardeng (1995) er datoen 18.04.1903.). Lokaliteten ble 
inspisert og fotografert fra båt den 06.08.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Bllndhelm og Ame Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder furuskog l bratt bergskrent på østsiden av Hankøsundet. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Tidligere kartlagt som naturtypen " berg og rasmark" noe som kan være like riktig som •gammel furuskog" som 
er valgt her. Lola!liteten har høy tetthet av gadd og læger av sentvoksende gammel furu, som står soleksponert. God aldersspredning i 
furuskogen der trærne har en uryddig og vlndpåvlrket vokseform. Stedvis innslag av eik og osp. Mye berg i dagen og stort sett 
røsslyngdomlnert feltsjikt der det finnes. 

Artsmangfold: Potensial for praktbillen Dlcerca moesta (VU) som lever på døde partier uten bark p& sentvoksende gammel furu l kystnær 
skog. Også andre truede insekter utnytter denne typen død ved. Potensiell hekkelokalitet for Vandrefl!lk. Lav og soppflora i tilknytning til død 
ved av furu er Ikke undersøkt. 

Verdisetting: L..ola!llteten har stedvis høy tetthet av død ved og gamle furutrær noe som gir potensial for rød listede insekter, sopp og lav. 
Potensiell hekkelola!Jitet for rovfugl. Lokaliteten vurderes foreløpig til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

707, Himkøsundet l Sudberget III - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi 8 

Innledning: Nevnt l Hardeng (1988) som en mulig hekkelokalitet for vandrefalk. En vandrefalk ble skutt her den 12.04.1903, og det skal 
hekke ravn 1 området. Lokaliteten bør kartfestes nærmere. (Ifølge Cummlng og Hardeng (1995) er datoen 18.04.1903.). Lokaliteten ble 
inspisert og fotografert fra båt den 06.08.2009 av Blofokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blindheim og Arne Laugsand. 
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Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder furuskog l bratt bergskrent pl østsiden av Hankøsundet. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Tidligere kartlagt som naturtypen "berg og rasmark" noe som kan være ilke riktig som • gammel furuskog• som 
er valgt her. Lokaliteten har høy tetthet av gadd og læger av sentvolcsende gammel furu, som stAr soleksponert. God illdersspredning i 
furuskogen der trærne har en uryddig og vlndp§vlrket volcseform. Stedvis Innslag av eik og osp. Mye berg i dagen og stort sett 
røsslyngdominert feltsjlkt der det finnes. 

Artsmangfold: Potensial for praktbillen Dicerca moesta (VU) som lever pl døde partier uten bark p§ sentvolcsende gammel furu i kystnær 
skog. OgsS andre truede insekter utnytter denne typen død ved. Potensiell hekkelokalitet for Vandrefalk. Lav og soppflora i tilknytning til død 
ved av furu er ikke undersøkt. 

Verdisetting: Lokaliteten har stedvis høy tetthet av død ved og gamle furutrær noe som gir potensial for rødlistede insekter, sopp og lav. 
Potensiell hekkelokalitet for rovfugl. Lokaliteten vurderes foreløpig til viktig (B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

708, Trosvlka N I - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble registrert av BloFokus sommeren 2009 i forbindelse med naturtypekartlegglng l kommunen 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten er avgrense av skrinn knausskog i sør og vest, plantet granskog i øst og noe diffust mot 
mer påvirket skog l nord. Avgrensningen mot nord er usikker da det ikke var tilstrekkelig t id til å undersøke disse områdene godt nok. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Hele lokaliteten har fattige vegetasjonstyper, med en blanding av bi&bærskog og knausskog. Stedvis i små 
søkk, særlig l vest er det sm§ biter med fattig sumpskog og til dels myrskog. Blllbærskogen er grandomtnert med mindre innslag av furu, 
samt noe til dels grov og meget gammel eik hvor enkelte har hulheter. Skogen er flersjlktet med god spredning og det finnes brukbare 
mengder med st&ende Ojl liggende død ved til ! være et sl pass skrint omr!de. Trolig finnes mange trær av b5de eik, furu og gran som er 
svært gamle i dette omrllde. 

Artsmangfold: Stor potensial for insekter knyttet til kystnær barskog og eikeskog med gammelskogskvallteter. Noe potensial for vedboende 
sopp. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området har ingen nyere Inngrep eller nyere hogster. 

Fremmede arter: I ngen registrert. 

Verdisetting: Lokaliteten har gammelskogskvallteter som er sjeldne l denne regionen og gis derfor verdi som viktig (B verdi). Videre 
undersøkelser av f. eks. insekter vil sannsynligvis kunne heve verdien av dette omrlldet. 

Hensyn og skjøtsel: Omradet bør i sin helhet overlates til fri utvikling. 

709, Trosvika N Il - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Bi o Fokus sommeren 2009 i forbindelse med naturtypekartleggtng l kommunen 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Omr!det ligger omkranset av bart fjell og knausskog mellom Tjuvtangen og Trosvlka. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Velavgrenset lntermedtær sumpskog som virker noe beitepSvirket (hjortevilt?). Svartorsumpskog med mye 
sverdlilje, kMppsiv, luyssiv, klourt, sølvbunke, sennegress og skjoldbærer. Skogen har meget velutviklede sokler og det er mye st&ende død 
ved og noe liggende av svartor. De største svartorene måler opp mot 50 cm l diameter og har generelt mye insektgnag. Det finnes en 
gammel sallx l sørenden av sumpskogen. 

Artsmangfold : Potensielt viktig insektlokalltet for arter knyttet til død ved, kjuker og undervegetasjon. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er ikke noe stort problem at lokaliteten beites lett som l dag. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdisetting: Liten lokalitet med rik sumpskoo som Ikke er grøftepilvirket gir verdi som viktig (B verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

710, Trosvika N Ill - KULTURLANDSKAP, Naturbeltemark ((004) Frisk/tørr, middels base rik eng) - Verdi B 

Innlednino: Lokaliteten ble registrert av BioFokus sommeren 2009 i forbindelse med naturtypekllrtlegging i kommunen. Området er kun 
overfladisk registrert. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Omr&det ligger omkranset av bart fjell og knausskog mellom Tjuvtangen og Trosvika. 
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Naturtyper/vegetesjonstyper: SkjellsandomrAde som er under noe gjenvoksnlng med furu. I sørlig del er det et rtkmyrssig ned mot sjøen. 

Artsmangfold : Potensial for interessante arter av markboende sopp og karplanter knyttet til skjellsandeno. Meget sjeldne mosearter er funnet 
p§ denne myrtypen på skjellsand i følge Artskart. Vanlig bittersøte har trolig sitt voksested her i følge Artskart. 

Verdisetting: Skjellsandenger og rikmyr i denne regionen er artsrike miljøer. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig. 

Hensyn og skjøtsel: Lett beitetrykk eller noe rydding for~ hindre gjengroing er positivt. 

711, Tjuvtangen SI- KuLTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((004) Frisk/tørr, middels baserik eng)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble registrert av BioFokus sommeren 2009 l forbindelse med naturtypekartlegglng i kommunen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Omr§det ligger syd for Tjuvtangen naturreservat og grenser til dette. 

Naturtyper/veget<lsjonstyper: Lokaliteten bes~r i sin helhet av &pen eng p8 skjellsand. Her vokser det mye hjertegras, bakkemaure, 
aurikkelsveve, rødsvingel og engknoppurt. Av markboende sopp typiske for denne vegetasjonstypen ble det registrert gul vokssopp, 
kjeglevokssopp og spiss vokssopp. Strandi<AI l overgangen mot tangvoll. l vest mot berg er det fuktigere partier med avvikende vegetasjon, 
samt noe lavvokst krattskog. 

Artsmangfold : Potensial for flere arter av sopp og karplanter, samt insekter knyttet til engplantene. 

P&virknlng/bruk/trusler: Enga beites trolig ekstensivt ogs5 l dag. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Skjellsandenger i denne regionen er generelt viktige for mange arter. Lokaliteten gis verdi som viktig til tross for liten størrelse. 

Hensyn og skjøtsel: Positivt om beite opprettholdes. Det gror noe Igjen rundt krattet i de fuktige områdene. Deler av dette krattet kan med 
fordel ryddes gjevnlig for 11 hindre ytterligere gjengroing. 

712, Tjuvtangen S Il - KYST OG HAVSTRAND, Tangvo/1 - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Biofokus sommeren 2009 l forbindelse med naturtypekartlegging l kommunen 

Naturtyper/vegetasj onstyper: Lokaliteten består av en liten bukt sør for Tjuvtangen med mektige tangvoller. Ikke videre undersøkt. 

Verdisetting: Tangvoller med stor mektighet og med tilhørende nora kan være viktige for en rekke insekter. Lokaliteten er derfor gitt verdi 
som viktig (B verdi) . Bør undersøkes bedre for arter. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen ti ltak er ønskelig. 

713, Hatten · KuLTuRLANDSKAP, Naturbeitemark ((004) Frisk/tørr, middels baserik eng) -Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble registrert av BioFokus sommeren 2009 l forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt sør p~ Hankø. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en smal kil med tørre eng partier øst for kanalen som gSr gjennom omrSdet og fugtigere og 
helt havsivaks dominerte arealer vest for kanalen. l sør ned mot sjøen er det en mindre sand- og grusstrand med noe tangvollrester. 
Skjellsandenga er i de søndre delene av dunhavretype med hjertegras og grisnestarr. I smS partier p5 østsiden av kanalen og ned mot 
sandstranda er det saltsiveng hvor det i ett mindre omr.lde bl. a. vokser en del dverggylden. De indre delene av enga virker noe mer påvirket 
og har trolig vært markbearbeidet i tidligere t ider. 

Artsmangfold : Det ble observert mye aktivitet av øyestikkere og sommerfugler p8 registrer1ngstidspunktet. Det er potensial for flere 
interessante karplanter og markboende sopp. Høyt potensial for insekter knyttet til b&de sandområder (en rekke blllearter), engene og 
havsivaks delen av lokaliteten som har potensial for slvgresshoppe og flere rødlistede sommerfugler som er knyttet til denne planten. Funn av 
den s5rbare arten dverggylden langs kanal og hundetunge i tilknytning til strandomrildet. 

P&virkning/bruk/trusler: Det gSr en sti gjennom omr&det og tang ryddes trolig noe av badegjester. Største trussel p.l sikt er gjengroing med 
takrør som allerede har etablert seg i lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Rik beiteeng, strandeng og sandstrand med potensial for sjeldne og trua arter gir grunnlag for A verdi da lokaliteten er ganske 
stor og velutviklet. På sikt kan mangel pil hevd senke verdien. 

Hensyn og skjøtsel: Det er meget positivt om lokaliteten kan hevdes med sliltt eller beite. Beitepresset må Ikke være for hardt og sliltt bør 
Ikke gjennomføres før 1. august. 
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715, l(jelholmen - KYST OG HAVSTRAND, Rikt strandberg (Rik sjøsprøyt-sprekk) - Verdi A 

Innledning: lokaliteten ble registrert av BioFokus sommeren 2009 l forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Kjelholmen ligger øst for Merrapanna. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Omrlldet er vurdert A ha mest til felles med naturtypen rikt strandberg og utformingen rik sjøsprøyt-sprekk. 
Særlig de søndre delene har en rekke sjøsprøytp&virkede dammer og hele øya har sml! forsenkninger med tilliggende temporære dammer og 
skrinn vegetasjon. Vegetasjonen er typisk sjøp~virket og kjennetegnes ved å ha mange nitrofile arter som strandbalderbrll, biterbergknapp, 
storsyre, hvitbergknapp, krushøymole, stemorsblomst, bringebær, fllkbrønsle, strandmelde m. fl. Det er svært skrint pl holmen og det er kun 
l en forsenkning mellom holmene at det er litt skjellsand/grusstrand. Deler av området, særlig i nordøst har røsslyng som dominerende art 
S8mmen med furu. 

Artsm8ngfold: Den direkte tru ete dverg planten firling ble funnet rikelig i mose matte i tilknytning til en av de smS temporære pyttene. 
Potensial for en rekke rødllstede arter knyttet til de enkelte planteartene og dammene på lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Ingen spesielle trusler. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting : Funn av direkte truet planteart, samt fint utforming av en naturtype som ikke er veldig venllg av en slik størrelse gir verdi som 
svært v iktig (A verdi). Potensialet for interessante insekter vurderes som ganske høyt. 

Hensyn og skjøtsel: Ingen skjøtsel nødvendig i dag, men de nordlige delene vil nok pli sikt vokse igjen med mer lavvokst furu. 

71i, Trosvlka • KYST OG HAVSTRAND, Sand- og grusstrand (Grus- og steinstrand med spesiell flora) -Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble registrert av BioFokus sommeren 2009 l forbindelse med naturtypekartlegglng l kommunen. Kun raskt kartlagt. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Ligger inners l Trosvlk8 og utvgjør de arealene som er igjen mellom plantet granskog og sjøen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder naturtypene tangvoll, sand- og grusstrand og tørrere skjellsandeng 1 øvre del mot 
skogen. Noen fragmenter av saltslveng finnes ogsll. Grusstr8nde Inneholder store mengder stnmdvortemelk og mye av den rødlsitede arten 
hundetunge (NT). I tillegg finnes en del strandrug, firkantperlkum, strand kål og strand melde m. fl. På enga i øvre del vokser det hjertegras 
og vill-lin. 

Påvirkning/bruk/trusler: Mye rekved og annet •søppel". Granplantlng pS deler av tidligere skjellsandeng. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdisetting : Artsrik strandområde med potensial for et rikt artsmangfold gir verdi som viktig (B verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Det mest av ting som finnes i Danmark og som flyter finnes på denne lokaliteten. Eksponert vik hvor det driver inn mye 
rart. Opprydding bør vurderes. Positivt med beite eller slitt pl de øvre delene. Noe av grana nærmes enga kan med fordel fjernes. 

800, Nabbetorpvelen • KUlTUIUANDSKAP, Park/andsk.!p (AII~er)- Verdi B 

Lokaliteten er kartlagt den 19.05.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blind heim og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Avgrensningen gjelder alle med gamle trær l Nabbetorpveien i Fredrikstad kommune 

Naturtyper og utforminger: Alle (park.landskap) med gamle trær opp mot lm dbh. Lind, ask, alm, eik, hengebjørk og hestekastanje. Ingen 
hule trær observert, men det utelukker Ikke at hulheter finnes. 

Artsmangfold : Ingen uvanlige arter ble registrert. Det er et stort pOtensial for insekter knyttet til død ved i kronen og hulheter. Potensialet for 
lavflora knyttet til gamle trær vurderes som lavere l et forurenset bymiljø. 

Verdisetting : Lokaliteten må ses i sammenheng med parklandskapet l Gamlebyen og bidrar til en i Østfold sjelden høy tetthet av gamle trær. 
Det er viktig å bevare denne tettheten da brudd l kontinuiteten og liten tilgang pA •nye• gamle traer å kolonisere, er et problem for artene 
(fragementering). Lokaliteten anses derfor som viktig (B·verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Det er v iktig å la døde greiner bli værende l trekronen og la døende trær få stå, sJ lenge de ikke representerer en 
åpenbar sikkerhetsrisiko. Det er den døde veden og grove sprekkebarken, samt hulheter som skaper pOtensialet for biologisk mangfold. 
Svært viktig er det at man benytter stedegne trær som eik, lind og ask i nye alleer i byomr&det. Hvis ikke vil kontinuiteten med tiden bli 
brutt eller bli dArligere. 

801, Mineberget • KULTURLANDSKAP, Park/andskap (AII~er) - Verdi B 
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Lokaliteten er kartlagt den 19.05.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blindheim og Ame LaugSllnd. 

Bel~genhetjavgrenslng : Lokaliteten ligger langs vel sørøst for boligfeltet Mineberget i Fredrikstad kommune 

Naturtyper og utforminger: Undealle med dimensjoner opp mot 70cm dbh. 

Artsmangfold: Ingen uvanlige arter registrert, men potensialet for Insekter knyttet til død ved i trekronene er allerede til stede. 

Trusler: Gj engroing og dermed utskygglng av enkelte trær. 

Fremmede arter: Platanlønn. 

Verdisetting: Lokaliteten m§ ses i sammenheng med parklandskapet i Gamlebyen og bidrar til en i Østfold sjelden høy tetthet av gamle trær. 
Det er v iktig ~ bevare denne tettheten da brudd l kontinuiteten og liten tilgangen på •nyeR gamle trær .11 kolonisere, er et problem for artene 
(fragementering). Lokaliteten anses derfor som viktig (B-verdi) . 

Hensyn og skjøtsel: Fjern platanlønn og eventuelt erstatt med lind. Fjern kratt rundt stammene. Det er viktig llla døde greiner bli værende i 
trekronen og la døende trær få stll, ~ lenge de ikke representerer en åpenbar sikkerhetsrisiko. Det er den døde veden og grove 
sprekkebarken, samt hulheter som skaper potensialet for biologisk mangfold. Svært viktig er det at man benytter stedegne trær som eik, 
lind og ask l nye all~r i omr§det. Hvis ikke vil kontinuiteten med tiden bli brutt eller bli dårligere. 

802, ~mlebyen parldandskap - Ku~TURI.ANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi A 

Lokaliteten er kartlagt den 19.05.2009 av BloFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blindheim og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Avgrensningen gjelder parklandskap p~ vollene rundt Gamlebyen i Fredrikstad. 

Naturtyper og utforminger: Parklandskap med stort antall gamle trær. Blendt annet lind, ask, alm og hestekastanje med dbh p& rundt lm. 
Stedvis ask opp tll1,2m dbh. 

Artsmangfold : Stor lindelav ble funnet pli en hestekastanje. En slgnalart for verdifullt parklandskap. Stort potensial for sopp og insektfauna 
knyttet til gomle trær. 

Verdisetting: Mange av trærne har store dimmensjoner og selv om ingen velutviklede hulheter ble observert, finnes det antagelig 
grelnhulheter. Stort potensial for insektfauna knyttet tll gamle traer og dette vil bare øke med tiden med riktig skjøtsel. Stor lindelav er en 
signalert. Det store antallet trær hever verdien og omr~det regnes som svært viktig for biologisk mangfold (A-verdi). Trærne er ogsll en 
naturlig del av landskapsbildet (helhetlig kulturlandskap) l gamlebyen. Sammenfallende verneinteresser. 

Hensyn og skjøtsel: Det er viktig å la døde greiner bli værende l trekronen og la døende trær lå stll, der de Ikke representerer en §penbar 
slkkerlletsrfslko. Det er den døde veden og grove sprekkebarken, samt hulheter som skaper potensialet for biologisk mangfold og 
trebeskjæring bør begrenses til det absolutte minimum. Svært viktig er det at man benytter stedegne trær som eik, lind og ask i nye 
beplantinger i omr§det og at man sørger for ettervekst av yngre trær for å opprettholde kontinuiteten. 

803, Gudeberg - KULTURI.ANDSKAP, Sm§biotoper (Akerholmer) • Verdi B 

Lokaliteten er kartlagt den 25.06.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger omkranset av ~ker pll Gudeberg, rett pli nordsiden av RVUO og ikke langt fra Fredrikstadbrua. 

Neturtyper og utforminger: .S.kerholmer med mosaikk av tørre berg, fuktigere engpartier, krattvegetasjon og noen gamle lindetrær. 
bergknaus-vl!!getasjon med knavel, bitterbergknapp, prestekragl!!, fuglevikke, knollerteknapp, småsmelle, gulaks, småsyre, sølvmure, 
smørbukk, firkantperikum og harekløver. Fuktigere enpartler er vekselvis dominert av tistler, bringebær og nesle, i eller fuktigste partier 
finnes lyssiv og bred dunkjevle. Krattvegetasjon med asal, rogn, rødhyll og rose. Bjørk og furu i sml~ dimensjoner her og der. Heit i 
nordenden stAr det en gruppe med gamle lindetrær (muligens samme ldon?). Den kraftigste har en f\erstammet brysthøydedlameter på rundt 
2 meter. 

Det er en del tr8kkslitasje i området og det er Slitt opp en gapahauk. Trllkksiitasje er ikke nødvendigvis negativt de det kan motvirke 
gjengroing. 

Artsmangfold: Ingen uvanlige arter registrert. 

Verdisetting: Ingen speSielle arter registrert. Lokalitetens størrelse og beliggenhet i et intensivt utnyttet landskap teller positivt. Den er og~ 
relativt variert hva vegetasjonstype gjelder og bergknaus-bergflate vegetasjontypen er truet (VU) selv om den Ikke er spesielt artsrik her. 
Foreløpig vurderes den til v iktig (B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Følg med tråkkslitasjen. Om gjengroing observeres bør det ryddes kratt og sen sl~tt kan gjøres. 

804, G ... IIIIVik I- KULTURI.ANDSKAP, Park/andskap (Parker)· Verdi B 

Lokaliteten er kartlagt den 03.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 
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Beliggenhet/avgrensing: Avgrensningen gjelder gamle trær ved bibliotek ved RV117. 

Naturtyper og utforminger: En hul eik på l,lm dbh står ved RV117. I og rundt hage til bibliotek, er det flere asketrær fra rundt 0,4-0,7m dbh 
som vil gi kontinuitet i gamle trær på sikt. Ellers spisslønn, alm, eik, lind og hestekastanje i mindre dimensjoner. 

Artsmangfold: Potensial for insektfauna knyttet til hulheter i den gamle eika som står saleksponert. Derimot vurderes pot ensialet far lavflara 
knyttet til gamle trær som mindre i et l uftforurenset byområde og her så nær en trafi kert vei. 

Verdisetting: Insektfaunaen knyttet til hule trær er under sterkt fragmenteringspress både i t id(kant inuitet ) og rom (isolerte bestander). Selv 
om det foreløpig bare er ett hult tre, vurderes lokaliteten til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Hold krattvegetasjon unna trærne for å oppnå soleksponering. Sørg for at død ved i trekronene ikke blir fjernet. 

805, Gressvik II- KuLTURlANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre)- Verdi C 

Lokaliteten er kartlagt den 03.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing: To gamle trær i privat hage ved Gressvik. 

Naturtyper og utforminger: Meget høy ask og en spisslønn j hage. Begge trærne har brysthøydediameter på O,Bm. Ingen hulheter observert. 
Hvis boniteten er god, er trærne antaglig ikke så gamle. 

Artsmangfold: Ingen arter registrert. 

Verdisetting: Trærne er lokalt viktige i et kontinuitetsperspektiv (verdi C). 

Hensyn og skjøtsel: Hold trærne soleksponert. Ikke fjern døde greiner i trekronen. 

806, Gressvik III- SKOG, Rik edel/auvskag (I.Agurt-eikeskog)- Verdi B 

Lokaliteten er kartlagt den 03.09.2009 av BlaFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger delvis i private hager på vestsiden av berg ved RV117, sør ved Gressvik l Fredrikstad. 

Naturtyper og utforminger: Lågurt-eikeskog med start innslag av andre edelløvtrær, hvor sørenden av avgrensningen er den mest 
interessante. Her er det en meget flott lindeklon/sokkellind og en eik med godt utviklet hulhet med rødmuld. Feltsjiktet har st edv is dominans 
av liljekonvall. I hagen er det også i sørøstre ende utover berget en del soleksponert eik med uryddig og sen vakseform og døde greiner l 
kranene selv om stammediamet eren ikke er st or. I allefall en av eikene har begynnende hulhet ved basis. Nordover inkluderes en smal sone 
mellom berg og private hager. Her er det blandt annet lind, ask og spisslønn i tresjiktet. Det er varierende grad av hogstp~virknlng og 
p~virkning i f eltsji ktet fra hagene. 

Artsmangfold: Hule eiker med rødmuld har stort potensial for li huse rødlistede arter av biller og andre insekter. Det er ant agelig et potensial 
for sopp i sørlige deler av lokalitet en. 

Verdisetting: Dette er rester av edelløvskogsvegetasjon som antagelig var mye vanligere i Fredrikstad før landskapet ble sterkt påvirket. 
Feltsjiktet har lavurt-eikeskog-preg (truet vegetasj onstype) selv om det ikke virker spesielt artsrikt. Den hule eika med rødmuld har stor 
sannsynlighet for å huse rødlistede insektarter og det er potensial for sopp spesielt i sørlig del av lokaliteten som vurderes t il v iktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Unngå hogst og dumping av hageavfall i lokaliteten. 

807, Glemmen kirke- KULTURlANDSKAP, Park/andskap (Kirkeg~rder)- Verdi B 

Lokaliteten er kartlagt den 04.08.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Avgrensningen gjelder kirkegården rundt Glemmen kirke i Fredrisktad sentrum. 

Naturtyper og utforminger: Parklandskap på k irkegå rd med mange gamle t rær av ulike slag. Blandt annet lind (0,7m dbh), eik ( l m), ask 
(0,8m), alm (lm) pluss en del bjørk i mindre dimensjoner. 

Artsmangfold : Ingen spesielle arter registrert, men st ort potensial for insektfauna som er avhengig av gamle trær. Ingen hule trær ble 
registrert, men h ulheter kan være u ap p daget eller oppstå i nær fremtid. l et trafikkert bymiljø er potensla let for lavflora lavere. 

Verdisetting: Området har mange gamle trær av ulike treslag og vu rderes derfor til viktig (B-verdi). (Det vil ikke ta mange t i-år med riktig 
skjøtsel før am rådet har hule trær og død ved i kranene som kan gjøre området svært viktig.) 

Hensyn og skjøt sel: Det er svært viktig at skjøtsel av de gamle trærne skj er med fokus på biologisk mangfold. Det vil si at døende t rær får 
være i fred og ikke beskjæres eller fjernes. Mange arter utnytter døde greiner i trekronene. Greinene bør ikke fjærnes med mindre de ut gjør 
en åpenbar sikkerhetsrisiko. Død ved som faller ned på bakken kan flyttes men bør oppbevares soleksponert innenfor pa rken. 
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808, Fredrikstad domkirke • KULTURI.ANDSKAP, Parldandskap (Parker) - Verdi B 

Lokaliteten er kartlagt den 04.08.2009 av BioFokus ved Arne L.augsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Avgrensningen gjelder parklandskap rundt Fredrikstad domkirke og Lykkeberg. 

Naturtyper og utforminger: Parklandskap der hovedverdien ligger l mange gamle trær, for det meste lind opp tlf og enkelte over en meter l 
diameter brysthøyde, men også bøk og hestekastanje. Det er usikkert om alle lindetrærne er av den hjemlige typen. 

Artsmangfold: Potensial for insektfauna knyttet til gamle trær. 

Verdisetting : Området har mange gamle trær og skal, til tross for at Ingen spesielle arter er registrert, regnes som viktig (B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Det er viktig å la døde greiner bli værende i t rekronen og la døende trær ~ st§, der de Ikke representerer en åpenbar 
sikkerhetsrisiko. Det er den døde veden og grove sprekkebarken, samt hulheter som skaper potensialet for biologisk mangfold og 
trebesk;jærtng bør begrenses til det absolutte minimum. Svært viktig er det at man benytter stedegne trær som eik, lind og ask i nye 
beplanting er l området og at man sørger for ettervekst av yngre trær for å opprettholde kontinuiteten. 

809, Ciclgnon • KuLTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C 

lokaliteten er kartlagt den 04.08.2009 av Blofokus ved Arne L.augS.!Ind. 

Beliggenhet/avgrensing: Gammelt tre l park ved Cicgnon nær tollbodbrygga. 

Naturtyper og utforminger: Gammel pil (Sallx sp.) på ca 1,4m diameter brysthøyde. En hovedgreln er brekt av. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er relgstrert. 

Verdisetting: Sjeldent kraftig piletre, men potensialet for biologisk mangfold knyttet til treet er usikkert da det Ikke er nærmere artsbestemt. 
Arter generelt knyttet til Salix er aktuelle. Treet anses som lokalt viktig (verdi C). 

Hensyn og skjøtsel: Ikke fjern døde greiner med mindre de er en åpenbar sikkerhetsrisiko. 

810, Fredrikstild stasjon Ø • KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C 

Lokaliteten er kartlagt den 04.08.2009 av BioFokus ved Ame L.augsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Trær l privat hage øst for Fredrikstad stasjon. 

Naturtyper og utforminger: 3 lindetrær (1m dbh) i privat hage. 

Artsmangfold: Ingen spesielle e~rter registrert. 

Verdisetting : Trærne vurderes til lokalt viktige (verdi C). 

Hensyn og skjøtsel: La død ved sitte l kronene. Unng! unødvendig beskjæring. La døende trær f! st~ da det er l denne fasen de er spesielt 
viktige fur biologisk mangfold. 

811, Fredrikstad stasjon - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alleer) - Verdi B 

Lokaliteten er kartlagt den 04.08.2009 av BioFokus ved Ame L.augsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Avgrensningen gjelder alle langs vei ved Fredrikstad stasj on. 

Naturtyper og utforminger: All~ av lind p! rundt 0,7m dbh. 

Artsmangfold : Det er potensial for insekter knyttet t il gamle trær. 

Verdisetting: lind er et v iktig treslag for en del arter av feks biller. Med tiden vil disse trærne utvikle hulheter. Siden det er her sne~kk om et 
større antall trær som m& ses i sammenheng med andre lokaliteter av se~mme type l Fredrikstad, vurderes all~en til viktig (B-verdl). 
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812, Ale SØ - SKOG, Rik erle/lauvskog - Verdi B 

Lokaliteten er kartlagt den 03.09.2009 av BloFokus ved Ame Lllugsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Avgrensningen gjelder skog pS østsiden av Aledalen ved Gressvik i Fredrikstad. I vest g~r grensen mot sykkelvei og 
dyrket mark samt mot private hager i sørenden. I øst gir grensen stort sett mot ikke trebesatt grunnlendt berg. 

Naturtyper og utforminger: Sterkt hogstplvirket/ung alm-llndeskog med Innslag av blibær-eikeskog i tørrere partier. Lind 0,30m dbh og eik 
p~ rundt 0,35m dbh. Lindesokler finnes. Hassel stedvis l busksjlkt. Feltsjlktet virker Ikke spesielt rikt, -for det meste bllbærdominert, ellers 
llljekonvall, bli knapp og røsslyng opp mot grunnlendt berg. I skyggefulle partier er feltsjiktet sparsomt og her kan potensialet for sopp være 
større. I sør Inkluderes en hul lind på O,Sm dbh , et par eik p§ 1m dbh og flere ask på rundt 0,4m dbh. Her er det ogs8 hassel l busksjlkt. 

Artsmangfold: Det er et potensial for sopp knyttet til hassel, eik og lind .. Gamle trær har en spesiell insektfauna knyttet til seg. 

Verdisetting: Hele lokaliteten er sterkt p§ virket, men har en viktig funksjon for blandt annet insekter og fugl l bebyQd omr§de. Beliggenheten 
l et Intensivt utnyttet landskap Qjør at lokaliteten vurderes foreløpig til viktig (B-verdl). 

Hensyn og skjØtsel: Fri utvikling. Unng§ dumping av hageavfall l lokaliteten. 

813, Gl"eAVIk kirkegArd- KULTURLANDSKAP, Parklandsk.!p (Klrikeg§rder) -Verdi B 

Lokaliteten er kartlagt den 03.09.2009 av BloFokus ved Ame Lllugsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Avgrensningen ligger i tilknytning til klrkeg§rden ved Gressvik kirke i Fredrikstad. 

Naturtyper og utforminger: Parklandskap med gamle eiketrær langs ytterkanten. I østre del av lokaliteten er det blandingsskog med bjørk og 
furu p! rundt O,Sm dbh. Tett med spisslønn i busksjlkt i østre del. Flere bredkronede eiker på rundt en meter l diameter brysthøyde i vestre 
del, her Inkluderes også en kolle med variert busksjlkt, bla eik med uregelmessig vokseform. Eik, ask og lind l mindre dimensjoner p§ selve 
ldrkegird Inkluderes også fra et framtidig kontlnultetsperspektlv. 

Artsmangfold: Potensial for insektfauna knyttet til gamle trær. 

Trusler: Det kan vurderes om bjørk, furu og lønn l østre del av lokaliteten bør fjernes for å hindre utskygging av av eiketrær her. Dette må l 
sSfall skje gradvis. 

Verdisetting: Vestre del av lokaliteten har de mest verdifulle bred kronede eikene. Lokaliteten er relativt stor med fremtidig kontinuitet i gamle 
trær. Siden ingen spesielle arter foreløpig er registrert. 

Hensyn og skjøtsel: (Det kan vurderes om bjørk, furu og lønn l østre del av lokaliteten bør fjernes for li hindre utskygging av av eiketrær her. 
Dette m5 i såfall skje gradvis.) Det er viktig ~ ikke fjerne død ved {dvs beskjære) fra kronene. Dønde trær bør t& ~ dersom de Ikke utQjør 
en direkte sikkerhetstrussel. Døende trær er spesielt v iktige for biologisk mangfold. I parldandskapet bør en bare plante stedegne trær som 
ask, elk og lind for A skape en kontinuitet l gamle trær. 

814, Gressvik IV- KuLTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi c 
Lokaliteten er kartlagt den 03.09.2009 av BloFokus ved Arne Laugsand. 

BellggenheVavgrensing: Trær i privat hage rett sør for Gressvik kirke l Fredrikstad 

Naturtyper og utforminger: To beskirne alm og en asal. Største med diameter brysthøyde på underkant ev en meter. Almetrærne har 
begynnende hulheter. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men innen kort tid vil almetrærne få et potensial for den truede lnsektfaunaen knyttet til hule 
trær. 

VerdlsettinQ: Almetrærne har begynnende hulheter og de vurderes foreløpig t il lokalt viktige (C-verdi). 

Hensyn og sJQøtsel: Fortsett beskjæring. 

815, Gre .. vik V - KULTURLAIIOSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C 

Lokaliteten er kartlagt den 03.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing: Trær i private hager rett sør for Gressvik kirke i Fredrikstad kommune. 

Naturtyper og utforminger: Beskirne ask. Den største med brysthøydediameter på 0,6 meter. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men p5 sikt potensial for insektfauna knyttet til beskårne ("styvede") og hule trær. 
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Verdisetting: Siden Ingen hulheter ble observert anses trærne foreløpig som lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fortsett regelmessig beskjæring ("styving") hvert 5. til 8. 8r. 

816, Ulleby - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (AII~er) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Biofokus ved Ola W. Krog, Terje Bllndheim og Arne Laugsand den 19.05.2009. 

Beliggenhet/avgrenslng{naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder gamle trær langs vel ved Lilleby ved Begby. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Alk! med 10 sommereik og 4 ask med brysthøydedlameter opptil henholdsvis 1m og 0,7m. Noe død ved 
trekronene. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. 

P8virkning/brulq'trusler : Negativ påvirkning fra trafikk. 

Verdisetting: Lokaliteten må ses i sammenheng med flere lokaliteter med gamle trær i nærheten. Selv om Ingen spesielle artsforekomster er 
dokumentert vurderes lokaliteten til viktig pga beliggenhet og antall trær. (B-verdi) 

Hensyn og skjøtsel: Det er viktig 8 la døde greiner bli værende l trekronen og la døende trær få st!, så lenge de Ikke representerer en 
i!penbar sikkerhetsrisiko. Det er den døde veden og grove sprekkebarken, samt eventuelle hulheter som skaper potensialet for biologisk 
mangfold. Svært viktig er det at man benytter stedegne trær som eik, lind og ask i nye alleer l byområdet. Hvis Ikke vil kontinuiteten med 
tiden bli brutt eller bli dårligere. 

817, Katrlneborg I- Ku~TURLANDSKAP, Parklandskap (Parker)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 19.05.2009 ~v Biofokus ved Ola Wergel;md Krog, Terje Bllndhelm og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder parkanlegg ved Katrineborg ved Sundby. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Alleer og gamle soleksponerte trær i tilknytning til hage pi! Katrineborg. 6 lind med brysthøydedlameter rundt 
60 cm. Alle med ask og hestekastanje hvor det ble funnet stor lindelav. 15-20 lindetrær langs vei. Hestekastal1je og gamle fruktrær 1 hage 
samt steingjerder. 

Artsmangfold: Stor llndelav. På sikt potensial for lnsektfauna knyttet til gamle trær. 

Påvirkning/brulq'trusler: Gjengroing rundt trærne l ~Ile er en trussel generelt og konkret fra parkslirekne. 

Fremmede arter: Parkslirekne ble neglstrert nord l hagen. 

Verdisetting: Området har et større antall eldre trær som er soleksponert og derfor har høyere potensial for biologisk mangfold. Lokaliteten 
vurderes derfor til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Parkslinekne bør fjernes fra nordre hjørne av hage. 

Det er viktig å l~ døde greiner bli værende l trekronen og la døende trær fl stå, s8 lenge de Ikke representerer en 8penbar sikkerhetsrisiko. 
Det er den døde veden og grove sprekkebarken, samt hulheter som skaper potensialet for biolog isk mangfold. Svært viktig er det at man 
benytter sted egne trær som eik, lind og ask nAr nye trær plantes. Hvis Ikke vil kontinuiteten med t iden bli brutt eller bli d8rtlgere. 

818, Katrineborg Il • fERSKVANN/V.lTHARIC, Dam (GArdsdam) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 19.05.2009 av Blofokus ved Ola Wergeland Krog og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensning gjelder dam rett sør for parkanlegg på Katrineborg ved Sundby. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Dam som mAler ca 10 x 2 m i gjengrodd kulturmark. Vegetasjonsrik med mye lyssiv og andemat . 

Artsmangfold: Totalt 3 art( er) påvist: liten salamander (NT), Nynesoleie, Andemat. 

Påvirkningfbruk/trusler: Gjengroing i og rundt dam. 

Verdisetting: Uten salamander er rød listet og dammen virker inntakt selv om den er under gjengroing. Den vurderes til viktig (8-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Dammen bør renskes for 8 t& noe mer vannspeil og det bør ryddes trær og kratt rundt dammen for å gi mer lys. 
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819, Katrineborg III - SØRVENDT BERG OG RASMARK, SØrvendt berg og rasm<~rk (Bergknaus og -flate) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 19.05.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blindheim og Arne Laugsand. Østre del av 
lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning av golfbaneprosjekt (Wergeland Krog og l.øfall 2007). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensingen gjelder beitemark og tørrbergvegetasjon ved Kat r ineborg ved Sundby . I sør avgrenses 
mot artsfattigere vegetasjonstype. I vest mot kantsone ved vei og bebyggelse. I øst inkluderes et steingjerde med edelløvtrær mot åker. I 
nord mot parkanlegg l gjengroing. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: I nord er det beitemark i tidlig gjengroing hvor det ble funnet beit emarksindikatorer i tørre partier. I sør er det 
berg i dagen og naturtypen er bargknaus og -flate med vegetasjonstype i nyreslldre-utforming. Østre del av lokaliteten er tidligere kartlagt : 
~Lokaliteten består av et steingjerde med flere edelløvtrær, deriblant en middels stor ask. På st ammen v okste det en storforekomst av stor 
llndelav Parmelina tiliacea (tidligere rødlistet i Sverige). Steingjerdet er delvis intakt flere steder og representerer en grense mellom åker og 
tidligere beitemark. Slike elementer er viktige for både flora og fauna i kulturlandskapet og bør bevares.H 

Artsmangfold: Totalt 16 art(er) p~vist: Engsyre, Sm~syre, E~rsknavel, Nyresoleie, Bitterbergknapp, Smørbukk, Ba kkeforglemmege~ 
Smalkjempe, Reinfann, Markfrytle, Gulaks, Lodnefaks, Timotei, Islandslav. Det ble funnet puppekam mer av t rebukken liten ospebukk pa 
tynne kvister av osp. Stor lindelav er tidligere registrert. Tørrbakkevegetasjon kan ha betydelig mangfold av insekter. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det går en mindre vei igjennom lokaliteten i sørøst. 

Verdisetting: Vegetasjonstypen bergknaus og -bergflate er sterkt truet (EN). Omr~det er va riert og kan ha betydelig mangfold av insekter. 
Lokaliteten vurderes til vi ktlg (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Oppretthold beite og hindre gjengroing. 

820, Katrineborg IV- FERSKVANN/V.li.TMARK, Dam (G~rdsdam)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 19.05.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blind heim og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/ naturgrunnlag: Dam i kantsone mellom mindre vei og åker ved Katrineborg. 

Naturtyper/ vegetasjonstyper: Liten grunn dam som måler rundt 10 x 10 meter. Vegetasjonsrik med m annasøtgras og skogsivaks. En selje 
henger utover dammen. 

Artsmangfold: Potensial for amfibier, selv om ingen ble obseiVert ved befaring. Fiolett rosemåler ble obseiVert pli selj e. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er henslengt noe kvist i dammen og krattveget asjon gir skygge. 

Verdisetting: Til t ross for at ingen spesielle arter er registrert her, skal alle inntakte dammer i kult urlandskapet v urderes t il viktig (B-verdi) . 

Hensyn og skjøtsel: Fjern kvist f ra dammen. Rydd unge trær og kratt ved damm en for å gi mer lys. Vurder t iltak iforhold t il gjengroing i dam. 

821, Katrineborg V- KULTURLANDSKAP, 5//Jttemark (Frisk fattigeng)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble ka rtlagt den 19.05.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Bl indheim og Arne La ugsand. Lokalit eten er 
tidligere kartlagt iforbindelse med konsekvensutredning av golfbaneprosjekt (Wergeland Krog og Løfall 2007). 

Beliggenhet/avgrensing/ nat urgrunnlag: Avgrensningen gjelder slåtteeng øst for Katrineborg. Det avgrenses mot st eingj erde, vei og and re 
nat u rtyper i vest og sør og mot liker l øst og nord. 

Naturtyper/ vegetasjonstyper: Fra kartlegging i 2007 : ·~engroende sllltteeng dominert av engreverumpe og hundekjeks. l nnlmellom er det 
imidlertid flekker med mer urterik vegetasj on, helst pa tørrere lokaliteter.· Pr 2009 virker t ilstanden med delvis gjengroing å være den 
samme. 

Artsmangfold: Av typiske slåttem arksarter ble det notert: dvergminneblom, bakkeknavel, f irfrøvikke, ny resildre, gulaks, småsyre, hvit kløv er, 
rødkløver, sølvmure, markfrytle, bakkeveronika. 

Påvirkning/bruk/trusler: Opphør av sllltt. 

Verd isetting: Delvis gjengrodd sl~tteeng, men vegetasjonstypen ertruet og lokalitet en vurderes t il v iktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Enga bør skj øttes som slåtteeng med sen slått og ingen tilførsel av gjødsel. Dette vil pli sikt føre til økt artsrikdom i enga. 

822, Fuglevik V- SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 19.05.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blindheim og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/nat urgrunnlag: Avgrensningen gjelder rik sumpskog, som ikke er veldig rik, vest for Fuglevik på Kr.llkerøy. Det 
avgrenses mot andre skog p~ grunnlendt mark, men avgrensningen er usikker, spesielt i sørøst. 
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Naturtyper{Vegetasjonstyper: Svartor-sumpskog med sokkeldannelser, men smSdimensjonert svartor. I nnslag av bjørk. I felt sjiktet ble notert 
flaskestarr, torvull og blokkebær. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert. 

Verdisetting: Lokaliteten er middels stor. Den er ikke grøftet og det finnes sokkeldannelser. Vi rker ikke å være spesielt artsrik. 
Vegetasjonstypen er truet men denne lokaliteten vurderes a likevel ikke til mer enn lokalt viktig. (C-verd i). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

823, Fuglevik - eik ID • Ku~TURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 19.05.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blindheim og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder eiketrær langs vei ved Fuglevik pli Krllkerøy. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Eiketrær med brythøydediameter opptil lm. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert. 

Verdisetting: Trærne kan ses i sammenheng med to fredede eik like ved. Det er viktig med eik i ulike dimmensjoner i et omrSde får S oppnå 
kontinuitet i gamle trær. Trærne vurderes foreløpig til lokalt viktige (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

824, Domberg Ø • SKOG, Rik edellauvskog (Or-askekog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Arne Laugsand den 26.05.2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog på sørsiden av Glomma ved Arum. I nord avgrenses mot elva, l øst mot 
naturtypelokalltet •ArumbekkenH. I sør til bebyggelse og beitemark og i vest til beitemark. 

Naturtyper/ve.lletasj onstyper: Skogen er va l gt lagt ti l utformingen or-askeskog, selv om det ikke er ren utforming og det er mosaikk med 
flommarks graor-heggeskog vest i loka liteten og ellers blandingsskog. Kantsonen mellom Glomma og tursti har mye selje, svartor, bjørk og 
or i tresjiktet. På andre siden av stien finnes partier som domineres av ask. Ellers innslag av spisslønn, selje og grllor. Stedvis godt med død 
ved i mindre dimensjoner. Feltsjiktet er frodig med mye kratthumleblom, bringebær og moskusurt. 

Artsmangfold: Carabus monilis en løpebille som bare er utbredt i Fredrikstad-området ble funnet på turstien. 

Påvirkning/bruk/trusler: Hele skog om~det er hogstpSvirket i varierende grad. Fremmede arter som kjempebjønnkjeks og parkslirekne ut gjør 
en konkret fremt idig trussel da de vokser nær lokaliteten. Kjempebjønnkjeks ved Arumbekken og parkslirekne i best and bak bensinst asjon 
sør for lokaliteten. 

Verdisetting: HogstpSvirket lokalltetet. En del død ved i mindre dimmensjoner. Det er ~ skogom~der av denne størrelsen igjen langs 
Glomma i Fredrikstad. Beliggenheten gjør at lokaliteten vurderes til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Overvåk kjempebjønnkjeks. 

825, Dom berg N • KU~TURJ.ANDSKAP, Naturbeitemark ((004) Frisk fattigeng) -Verdi C 

Innledning: Lokalit eten ble kartlagt av BioFokus ved Arne Laugsand den 26.05.20og. 

Beliggenhet/avgrensing/ natu rgru nnlag : Avgrensningen gjelder mosaikkartet beitemark ved Oomberg. Det avgrenses mot naturtypelokalitet 
for dam i vest, mot skog i øst og mot dyrket mark i sør. I nord følger avgrensningen Glommastien. 

Naturtyper/ vegetasj onstyper : Beitemark med vekslende tørrere og fuktigere partier. I felt sjiktet ble notert nyresoleie, sumpka rse, lyssiv, 
j onsokkoll, smørbukk, sm~syre og gulaks. Det finnes en del frittstående trær og soleskponert død ved l lokallteten. Variert og flersjiktet 
kantsone/skog med morell, ask, alm, selje, rogn og gråor. 

Artsmangfold : Ingen spesielle arter registrert. 

Påvirkning/ bruk/trusler: Opphør av drift 

Verdisetting: Det er foreløpig ikke regist rert spesielt artsinventar på lokaliteten, men helhetsinntrykket er et variert område med ulike 
elementer som iallefall er lokalt viktig (verdi C) . 

Hensyn og skjøtsel : Oppretthold beitetrykk. NSværende bruk av om~det hvor vekslende deler av beitemarka ligger brakk, er gunstig for å 
opprettholde et variert feltsjikt. 
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826, Domberg V - SKOG, Gr&Jr-heggeskog (Aommarksskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Biofokus ved Arne Lllugsand den 26.05.2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog som ligger p~ sørsiden av Glomma mellom Dom berg og E6. I sørøst 
inkluderes sumpskog i overgang til beitemark med temporære og stabile dammer (mot lokalitet 535). I nord avgrenses mot tursti og yngre 
skog pA tidligere plannert/oppgravde omrAder. 

Naturtyper/vel!_etasjonstyper: Grnor-heggeskog som plasseres l utformingen fiommarksskog. Gråor med brysthøydediameter opptil 40 cm, 
men ogs5 områder med ung skog. Innslag av selje og andre Sa !lx-arter spesielt i østre del, samt osp og bjørk. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert. 

PAvlrknlng/bruk/trusler: Kjempebjønnkjeks er registrert i og utenfor lokalitet og kan spre seg. 

Fremmede arter: ~empebjønnkjeks. 

Verdisetting : Ingen spesielle arter er registrert. Omrndet er antagelig viktig fur fugl og det er potensial for insektfauna knyttet til sumpmark. 
Mengden død ved vil øke raskt om lokaliteten f~r utvikle seg fritt. Beliggenheten ved Glomma hever verdien til viktig (B-verdl). 

Hensyn og ~øtsel: Fjern k;iempebjønnkjeks. 

827, Domberg • KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hult tre) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Arne Laugsand den 26.05.2009. 

Bellggenhet/llvgrensingjnaturgrunnlag: Avgrensningen gjelder gamle trær ved Domberg g~rd. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: 1 hul ask i alle med 8 andre ask med brysthøydediameter opp til 1 m. 

Artsmangfold : Ingen spesielle arter registrert ved befaring, men potensial for insektfauna knyttet til hule trær. 

Verdisetting: Huie trær har en insektfauna knyttet til seg som er truet av at det er for få hule trær i landskapet. Alleen vil tS flere hul heter 
med tiden og bidra til kontinuitet. Lokaliteten vurderes derfor tll viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Hindre gjengroing av krattvegetasjon rundt trærne. Soleksponerte trær har stønre potenslai for lnsektfauna. Ikke fjærn 
døde greiner og trær. 

828, Kroken - KuLTURLANDSKAP, Sm/Jb/otoper (Akerholmer) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Arne Lllugsand den 26.05.2009. 

Beliggenhet/llvgrensing;naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder sm§biotop mellom boligfelt og åker ved Kroken, Arum. 

N~turtyperjvegetasjonstyper: Småbiotop som kartlegges som §kerholme. Variert område vekslende mellom eng, berg l dagen og skog. 
Tresjlktet er variert og flersjiktet med furu, ask, 11Im, Sl!llje, rogn, bjørk og osp. Grovere dimensjoner i øst mot Sker. Rose, hegg og rogn l 
busksjlkt. I feltsjiktet ble notert knollerteknapp, nyresolele, gjetertaske, liljekonvall, engljæreblom, tiriltunge, smørtlukk, sisselrot og 
tvesl<jl!lggveronika. Takløk forviller seg fra hager i vest. 

Artsmangfold: Relativt artsrik lokalitet. Potensial for lnsektfauna. 

PSvirknlng/bruk/trusler: Takløk truer vegetasjon ved knauser l vest. Komposthaug i nord. Hageavfall kan gl flere fremmede arter. 

Fremmede arter: Takløk. 

Verdisetting: Lokaliteten er artsrik selv om det ikke er registrert sjeldne arter. Den har en landskapsøkologisk funksjon, blandt annet som 
overvintringssted for insekter i et intensivt drevet jordbrukslandskap og kunne kanskje vurderes til viktig, men anses foreløpig som lokalt 
viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling, men fjern takløk. 

82SI, Bllet I • KULTURLANDSKAP, Park/andskap (AII~er) - Verdi 8 

Innledning : Lokaliteten ble kartlagt av Biofokus ved Ame Laugs11 nd den 26.05.2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder all~ langs mindre vei, nær riksvei 111, ved Biiet. 
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Naturtyperjvegetasjonstyper: Alle med 8-10 gamle asketrær hvorav flere er hule og med brysthøydediameter opptil l m. Muligens har de 
vært styvet/beslgært regelmessig tidligere. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men insektfaunaen knyttet ti l hulhetene bør undersøkes. 

Plvirkning/ bruk/trusler: Gjengroing og utskygging fra krattvegetasjon og yngre trær. 

Verdisetting: Siden flere av trærne er hule, og det er stort potensial for rødlistede insekter, regnes lokaliteten for viktig (verdi B). 
Insekttaunaen 1 hulhetene burde undersøkes for å avgjøre om dette kan være en svært viktig lokalitet. 

Hensyn og skjøtsel: Fjern krattvegetasjon rundt trærne. Soleksponerte trær har høyere potensial for mangfold av Insekter knyttet til 
hulhetene. Det er viktig A la døde greiner bli værende l trekronen og la døende trær få stå, så lenge de Ikke representerer en lipenbar 
sikkerhetsrisiko. Det er den døde veden og grove sprekkebarken, samt hulheter som skaper potensialet for biologisk mangfold. Benytt ask 
ved erstatning eller nyplanting av trær i omrSdet for S bidra til kontinuitet. 

830, BUet U - KULTURLA.NDSKAP, Parklandskap (AII~er) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Arne Laugsand den 26.05.2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder alle langs mindre vei ved Bilet, .kum. 

Naturtyper/ vegetasj onstyper: All!! med styvede ask. En er hul. 

Artsmangfold : Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. PA sikt vil lokaliteten kunne bli viktig for den truede lnsektfaunaen knyttet 
gamle og hule trær. 

PAvlrknlng/ bruk/trusler: Styving bør fortsette. 

Verdisetting : Lokaliteten må ses i sammenheng med " Bilet I " og vil bidra til kontinuitet i gamle trær i omr8det og den regnes derfor som 
v iktig (B·verdl). 

Hensyn og slgøtsel: Fortsett styving hvert 5. til 8 . Sr. 

831, lrum Vestre - KULTUIUANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BloFokus ved Arne l.augsand den 26.05.2009. 

Beliggenhet/avg rensing/ naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder gamle trær ved Jlrum vestre. 

Naturtyperjvegetasjonstyper: 2 eldre ask. 

Artsmangfold: Ingen arter regist rert ved befaringen. 

PAvirknlng/ bruk/trusler: Gjengroing. 

Verdisetting: To middels gamle asketrær som bidrar t il kontinuitet l omr~det sett i sammenheng med aske-alleer ved Bllet. Trærne vurderes 
derfor tll lokalt viktige (verdi C). 

Hensyn og s~øtsel: Krattvegetasjon og yngre trær kan ryddes for 8 gjøre trærne soleksponert og la dem utvikle seg fritt . 

832, .lrum I - Kul..nNu.ANDSKAP, P<~rklandskap (AII~er) - Verdi c 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Biofokus ved Arne Laugsand den 26.05.2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder alle langs mindre vei ved .kum. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Al il! med mange styvede asketrær. 

Artsmangfold : Trærne er ikke gamle, men har verdi i et kontlnuitetsperspektiv. 

PAvirkning/bruk/trusler: Opphør av styving. 

Verdisetting: Lokalitet med mange yngre asketrær. Foreløpig har den Ikke en gang lokal verdi for mangfoldet, men pS sikt vil den kunne bli 
en svært viktig lokalitet og den vurderes derfor nS til lokalt viktig (c-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Styv trærne hvert 5. til B. år. 
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833, Arum II - KuLTURLANDSKAP, smAbiotoper (Skogholt med engpartier) - Verdi c 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Biofokus ved Ame L.augsand den 26.05.2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom boligfelt og E6 ved .B.rum. 

N~turtyper/Vegetasjonstyper: Skogholt med blanding i treslktet av furu, osp, enkelte eldre seljer, og rogn. Einer i busksjikt. l feltsjiktet ble 
det notert hvitveis, firkantperikum, knollerteknapp og jonsokkoll. Noen gadd og noe død ved i mindre dimensjoner. Det gAr et steingjerde 
gjennom lokaliteten. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. 

P5vlrknlng/bruk/trusler: omrAdet er sterkt påvirket av tidligere hogst. Det er henslengt en del kvist og hageavfal l. 

Verdisetting: Lokaliteten har lokal verdi først og fremst ut Ifra beliggenheten l et intensivt utnyttet landskap (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

834, G.-.tnes I - KULTlJRLANDSKAP, Park/andskap (Parker) - Verdi B 

Innledning : Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Ame Laugsand den 27.05.2009 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag : Avgrensningen gjelder park ved Norsk Zlnkvalseverk ved Gret nes. 

Naturtyper/Vegetasjonstyper: Parklandskap hvor verdien ligger 11111eer av gamle trær. Blandt annet flere lindealleer med brysthøydediameter 
opptil 80 cm. Det er usikkert hvorvidt dette er den hjemlige typen av lind eller parklind. En alm på ca 90 cm dbh. Alle av bjørk 30·80 cm dbh. 
En styvet/bes~ært ask (l m dbh) stAr i nabohage og Inkluderes. Ellers ~sal og gammelt piletre. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. 

Verdisetting: Flora of fauna knyttet til gamle trær er truet fordi det er blitt for langt mellom gamle trær i landskapet. Her er et større antall 
lind og andre treslag og lokaliteten vurderes derfor til viktig (B-verdl). 

Hensyn og s~øtsel: Fri utvikling. 

835, Gretnes Il - SKOG, Rik blandingsskog i lavlandet (Boreonemoral blandingsskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Biofokus ved Ame L.augsand den 27.05.2009 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom industritomt ved Glomma og parklanddskap naturtypelokalitet 834 
"Gretnes I". I Sør avgrenses mot ikke trebesatt eng. Dette er suksesjonsskog på gammel industritomt. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Blandingsskog hvor verdien ligger i et variert tresjikt med eldre trær og godt med død ved i ulike dimensjoner 
og stadier. Fleraldret skog. Feltsjiktet er sparsomt til helt fraværende. Flere grove gadd og læger av bjørk. I et omrAde s~r bøk med 
brysthøydedlameter rundt 60 cm. OgsA gadd og død ved av bøk. Ellers eik (50 cm dbh), hestekastanje, splsslønn (80 cm dbh), gran (60 cm 
dbh). 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringene, men potensial for sopp og insektfauna knyttet til død ved. 

Verdisetting: Lokaliteten har godt med død ved l grovere dimensjoner av ulike treslag. Noe som er sjeldent langs Glomma. Beliggenheten 
nær Glomma hvor mesteparten av kantskogen er borte, og ellers l et Intensivt drevet landskap, bidrar til at lokaliteten vurderes til viktig (B
verdl). 

Hensyn og s~øtsel: Fri utvikling. 

836, G...tnes m - KULTURLANDSKAP, SmAbiotoper (Skogholt med engpartier) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Biofokus ved Ame Laugsand den 27.05.2009 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder smSbiotop øst for Gretnesbekkens utløp. Det inkluderes deler av eng rundt 
skogholt. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Smlbiotop med suksesjonsskog pli teglstelnsfylling og engpartier. Det er en del gamle seijer og en del død ved 
l skogholtet. God sjikting. Feltsjlktet stedvis sparsomt og virket trivielt ved befaringen. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, men en god del insekter utnytter gamle seljerønner med død ved. Omrlldet har funksjon for 
fuglelivet ved elva. 
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Verdisetting: Uten lokalitet hvor mesteparten av verdien ligger l de gamle seljene. Avgrensningen er en del av kantsonen til elva og vurderes 
tlf lokalt viktig (C- verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

837, Vesten I· KULTURLANDSKAP, Park/andskap (Parker) -Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Arne Laugsand den 27.05.2009 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder gamle trær ved ~Roald Amundsens minne* ved Vesten. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Park med gamle trær. Eik, ask og alm med brysthøydediameter rundt 1 m. En hul hestek11stanje. To lind pi! 
mellom 1,5 og 2 m dbh. 

Artsmangfold : Ingen spesielle arter registrert, men potensial for insektfauna og la varter knyttet til gamle trær. 

Verdisetting: Lokaliteten vurderes til lokalt viktig (C-verdi) foreløpig. Potensial for insektfauna knyttet til gamle trær. 

Hensyn og skjøtsel : Hold trærne soleksponert ved å hindre krattvegetasjon S komme opp. Ikke fjern død ved l trekronene. La "døende• trær 
~ sti, da de fortsatt er friske og det er i denne fasen de h!lr potensial for biologisk mangfold. Plant stedegne arter av trær som ask, lind, eik 
og alm ved nyplanting for å oppnå kontinuitet i gamle trær. 

838, Vesten IJ - SKOG, Gr§or-heggeskog (Liskog/ravlne) - Verdi B 

Innledning : Lokaliteten ble kartlagt av BloFokus ved Arne Laugsand den 27.05.2009 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog l kantsonen til Glomma, mellom dyrkamark og elv. I vest avgrenses mot 
stelntylllng og l øst mot beitemark. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bratt skrent ned mot elva med gråor-he,pgeskog med innslag av rogn, lønn, morell og alm. Bringebær 
dominerer busksjiktet mot jordet. Feltsjlktet er sparsomt med ordinært varaspekt. Det er enkelte kraftigere trær og det er en del død ved i 
lokaliteten. 

Artsmangfold: Bli! orebladbille ble observert. Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Lokaliteten har en viktig økologisk funksjon for 
dyre- og planteliv i kantsonen t il elva. Gråor-heggeskog kan huse et høyt antall fuglearter. 

Pl virkning/bruk/trusler: Det er dumpet avfall vest l lokaliteten. Tidligere hogstpSvirkning. 

Verdisetting : Først og fremst med utgangspunkt å representere uvanlig lnntakt kantsone med økologisk funksjon langs Glomma, vurderes 
lokaliteten til viktig (8-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

8351, Vesten III • KULTURLANDSKAP, Park/andskap (AII~er) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Arne Laugsand den 27.05.2009 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder gamle trær ved Vesten. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Parklandskap og alleer. En del ask, lind, hestekastanje, spisslønn og 11 alm med brysthøydedlameter opptil 80 
cm. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter el le hule trær observert, men potensial for Jnsektfaum1 knyttet til gamle trær. 

Verdisetting: Lokaliteten har et større antall eldre trær av ulike slag og de vil bare øke i verdi og vurderes foreløpig til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Hold trærne soleksponert ved A hindre krattvegetasjon å komme opp. Ikke fjern død ved i trekronene. La "døende" trær 
fJ st~, da de fortsatt er friske og det er i denne fasen de har potensial for biologisk mangfold. Plant stedegne arter av trær som ask, lind, eik 
og alm ved nyplanting for il oppnA kontinuitet i gamle trær. 

840, Vellten IV - FERSKVANN/V.l.TMARK, Dam (GSrdsdam) - Verdi li 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BloFokus ved Ame Laugsand den 27.05.2009 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Dam ved gSrdstun p~ Vesten nordre. Ligger delvis på grunnfjell. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Gårdsdam med en del tjønnaks og grasvegetasjon. 
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Artsmangfold: Uten salamander ble observert samt en stor vannkalv, -antageligvis Dytiscus marginalis. Dammen bør undersøkes med 
vannh~v. 

P.&virkning/bruk,ltrusler: Ingen trusler §penbare og konkrete, men overv.&k at dammen ikke gror Igjen. 

Verdisetting: Uten salamander er rødlistet. Artsrikdommen 1 dammen er ikke kjent, men alle inntakte dammer • kulturlandskapet skal 
verdisettes til minst viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Overv~k iforhold til gjengroing. 

841, Vesten V- SKOG, Rik edellauvskog (lllgurt-eikeskog) -Verdi B 

Innledning: Innledning: lokaliteten ble kartlagt av Biofokus ved Arne Laugsand den 27.05.2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog nordover fra Vesten mellem, mellom dyrket mark og topp av berg. I nord 
avgrenses ogs~ mot dyrket mark. Noen grunnlendte partier med tørrbakkevegetasjon inkluderes. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: I nordenden er det et flatere omrSde med hagamark i gjengroing hvor eika har en brysthøydediameter rundt 
60 cm. Ser ut til ll være enaldret eikeskog. Antagelig tidligere beitemark eller hagemark. Det er mye tynn rogn i busksjiktet. Feltsjikt et 
domineres av liljekonvall. Lanq,s ~keren p.& østsiden nedenfor en 5-10 meter høy bergvegg g§r en gammel kjerrevei, her er det osp, selj e og 
bjørk som dominerer men egsa en og annen eik i haiv.&pen skog. En del død ved, men kontinuit et en er brutt. Ved gammelt steinbrudd(?) ble 
det notert engtjæreblom og rødhyll. Brunrot og prikkperikum ble notert sør i lokaliteten. Helt sør i lokaliteten st.&r det flere eldre eik og et par 
eik med brysthøydediameter rundt 1,2 m. Mot toppen av berget i sør inkluderes yngre lågurt-eikeskog med liljekonvalldominans i mosaikk 
mot røsslyngdominerte llpne områder med asal og rogn enkeltvis. Røsslyng- og rogneblomster er viktige næringskilder for insekter. 

Artsmangfold: Ulioceris merdigera, en mindre vanlig bladbille som lever på liljekonvall. Trebukkene Saperda scala ris og Grammoptera 
ruficornis og glansbillen Meligethes aeneus ble funnet på rogneblomst. Teglkjuke på selje. 

Påvirkning/bruk/trusler: Opphør av beite i nord. 

Verdisetting: Totalt sett har lokaliteten et større antall eik l flere aldre og de gamle eikene l sør drar opp verdien. loka liteten er relativt stor 
og ligger i et intensivt drevet jordbrukslandskap og den vurderes derfor til viktig (B-verdi), selv om det ikke er dokumentert et spesielt 
artslnventar foreløpig. 

Hensyn og skjøtsel: Området, spesielt nordenden, bør antagelig skjøttes som ei kehage med beltedyr og ses l sammenheng med gamle 
eiketrær i sørenden av lokaliteten ved Vesten mellem. 

842, Vesten VI- SKOG, GrlJor-heggeskog (Liskog/ravine) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Arne Laugsand den 27.05.2009 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder ravine som drenerer til Glomma. Oyrkamark p~ begge sider. Ravinen henger 
sammen med mer inntakt kantsone langs Glomma, både mot øst hvor det avgrenses mot steinfylling og mot vest hvor det avgrenses mot 
bebyggelse. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Gråor-heggeskog med meget tett og frodig busksjikt og typisk feltsjikt med vS.r~l og hvitveis i våraspektet. 
Innslag av svartor, osp, selje, alm og morell. Skogen er fleraldret og flersjiktet og det er godt med Jæger , gadd og død ved i ulike 
dimensjoner. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. G~or-heggeskog har høyt potensial for artsrikdom av fugl. Mye død ved i 
lokaliteten øker potensialet for insektdiversitet og øker dermed næringstilgangen for fugl. 

P~virkning/bruk/trusler: Kraftlinje krysser ravinen og det er brudd i tresjiktet her. Det er dumpet skrot l ravinen, blandt annet et gammelt 
bilvrak. 

Verdisetting: Raviner forsvinner ved utbya_ging og gjenfylling i pressområder. Denne ravineskogen har kontinuitet og det er sjeldent langs 
Glomma i Fredrikstad. Lokaliteten er ogsa en viktig rest av kantsonen ved Glomma og vurderes derfor til viktig {B-verdi). Kanskje kan 
lokaliteten regnes som svært viktig ut i fra beliggenhet og kontinuitet i død ved. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

843, Vesten VII- KULTURLANDSKAP, S/lJttemark (Frisk fattigeng)- Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 22.06.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder eng ved Vesten vestre. I sør avgrenses mot Vest en vestre gårdstun og i vest 
mot mindre vei, i øst mot vei og mer ensartet grasmark. I nord mot bebyggelse og skogvegetasjon ved Glomma. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Slåttemark/beitemark som veksler mellom tørrrere og fuktigere utforming og i mellom mer ensartet dominans 
av engsyre, smyle og engreverumpe og ellers ble notert kveke, fi rkantperikum, engsoleie og grasstjerneblom. Tørrere partier med smllsyre, 
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bitterbergknapp, gulaks, tepperot, ryllik, og stemor. Fuktigere omr~der med lyssiv, sølvbunke, duskmyrull, engfrytle og sl~ttestarr. I 
busksjiktet vokser Rosa sp. og hagtorn enkeltvis. Hagtorn i blomstring tiltrekker seg mange insekter. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. Men ~pne engpartier med en viss plant ediversitet gir ogs§ potensial for 
insektdiversitet, blandt annet innen løpebiller, snutebiller, bladbiller og andre ordener som tovinger sommerfugler. 

Pllvirkning/bruk/trusler: Opphør av slåtVbeite og gjengroing 

Fremmede arter: Lupin er i spredning ved hage. 

Verdisetting: Lokaliteten er relativt stor, men artsinventaret ble bedømt til ordinært ved befaring, lokaliteten vurderes derfor til lokalt viktig 
(C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fjern lupin. J\.r1ig sen sll!tt, med fjerning av biomassen kan pli sikt øke artsmangfoldet og verdien pl! lokaliteten. 

844, Vesten VIII - SKOG, Gr§or-heggeskog (Liskog/ravine) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 22.06.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder gråor-heggeskog vest for Vesten vestre. I nord avgrenses mot st einfylling mot 
Glomma og ellers til dyrket mark. 

Naturtyperjvegetasjonstyper: Sterkt p~virket gr~or-heggeskog med innslag av osp, gran svartor og selje. Langs llkerkant mr noen eik med 
brysthøydedlameter p§ rundt 1 meter. Svartor p§ rundt 50 cm dbh. Svært tett busksjikt med rødhyll og Sa lix sp i tillegg til grllor og hegg. 
Feltsjiktet er ordinært med hvitveis, vår~l, gaukesyre og rød jonsokblom. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Men lokaliteten har en viktig økologisk funksjon som •øyN i et område der et 
lengre strekk av kantsonen er fjernet iforbindelse med anlegging av steinfylling. 

Pllvlrknlng/bruk/trusler: Ravlnen er avskllret fra elva av steinfylling (rassikringstiltak). Ravinesiden p& vestsiden er stupbratt og er antagelig 
tidligere utfylt. Søppelfylllng sør l lokaliteten. 

Verdisetting: Liten rest av gråor-heggeskog som er sterkt pli virket. Lokaliteten har først og fremst verdi som sml!biotop l et sterkt pl~ virket 
landskap og vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: fri utvikling. 

845, Torp V- KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ({D04) Frisk fattigeng)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 22.06.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder beitemark vest for Torp gllrd, ved Moum. I nordvest avgrenses mot gangvei. I 
sør og øst mot dyrket mark. Det ble observert hest på belte. Det inkluderes noe kantsone ved Glomma. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Beitemark i hevd, med frisk fattigeng. Prestekrage, hvitkløver, rødkløver, gulaks, engreverumpe, Circium sp. 
og hundegras ble notert. Hagtorn, selje og rosekratt spredt. I øst er det mer tresjikt tilstede. Ned mot Glomma inkluderes kantsone med ask, 
svartor, kirsebær, hegg, bringebær og rød hyll. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Men det er potensial for b!de planter, sopp og insekt er som er knyttet til 
beitemark. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området brukes til beite. 

Fremmede arter: Parkslirekne har en tett bestand mellom turstl og elv. 

Verdisetting: Lokaliteten er relativt stor og i god hevd. Den ligger i et hardt utnyttet landskap hvor den kan ses 1 sammenheng med 
tilsvarende naturtype i vest på andre siden av Glomma. Lokaliteten vurderes derfor til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fjern parkslirekne. Oppretthold beite og avpass beitetrykket etter utviklingen i feltsjiktet. 

846, Baltertld NI- KULTURLANDSKAP, Store gamle trær(Hult tne)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 23.06.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder gamle trær i privat hage ved Balterød g!rd. 

Naturtyperjvegetasjonstyper: l soleksponert død eik og 2 levende eik med brysthøydediameter på ov er 1 meter. Den ene levende eika er 
hul. De har brede kroner med død ved i. Trærne er over 400 lir gamle (huseier, pers. med.). 
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Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men den døde eika, død ved 1 kronene og hul het, er alle elementer som øker potensialet for 
insektdlversltet. 

Verdisetting: Flotte bredkronede eiketrær med hul het og død ved. Stort potensial fur den truede insektfaunaen knyttet til gamle trær og 
lokaliteten vurderes derfor til viktig (B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: la den døde eika ~ sd. Ikke fjem død ved i trekronene. la •døende" trær få sti, da de fortsatt er friske 09 det er i 
denne fasen de har potensial fur biologisk mangfold. Plant stedegne arter av trær som ask, lind, eik og alm ved nyplanting i området for A 
oppnå kontinuitet l gamle trær. 

8471 Balterød N U - KULTURI.ANDSKAP, Sm!Jbiotoper (Åkerholmer) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 23.06.2009 av BioFokus ved Ame laugsand. 

Beliggenhet;avgrenslng/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder en av flere åkerholmer nord for Balterød olrd. 

Naturtyperjvegeta!;jonstyper: Mindre Skerholme med tørrengvegetasjon og en hul rognerønn. Knollerteknapp, fuglevikke, kvltmaure, 
firkantperikum og smørbukk. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter reg lstrert, men slike Skerholmer har en viktig økologisk funksjon som gjemmested og overvl nt lr1ngssted 
for insekter i et Intensivt drevet jordbrukslandskap. Insektfaunaen på lokaliteten er ikke undersøkt. 

Påvirkning/bruk/trusler: Eventuell bruk av sprøytemidler og kunstgjØdsel for nær Akerholmen er en trussel bAde for flora og fauna 

Verdisetting: Lokaliteten er en del av en klynge med flere Skerholmer med økologisk funk!;jon l et Intensivt drevet jordbrukslandskap, den 
vurderes derfor til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: UnngS bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel nær Akerholmen. Eventuelt kan det utføres sen siStt med fjemlng av 
gresset l etterkant på deler av arealet. 

848, BalterØd N JJ[ - KULTURI.ANDSICAP1 SmlJbiotoper (Åkerholmer) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 23.06.2009 av BioFokus ved Ame laugsand. 

Beliggenhet/avgrensino/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder en av flere Skerholmer nord for Balterød gård. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Mindre åkerholme med gammel selje, hegg og rødhyll. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men slike åk.erholmer har en viktig økologisk funk!;jon som gjemmested og overvlntlrlngssted 
for insekter i et intensivt drevet jordbrukslandskap. Insektfaunaen p& lokaliteten er ikke undersøkt. 

Påvirkning/bruk/trusler: Eventuell bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel for nær 8kerholmen er en trussel b&de fur flora og fauna. 

Verdisetting : Lokaliteten er en del av en klynge med flere Skerholmer med økologisk funk!;jon l et Intensivt drevet jordbrukslandskap, den 
vurderes derfor til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Unng~ bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel nær herholmen. 

849, Balterød N JV • KULT\JRI.ANDSKAP, Sm3blotoper (J!.kerholmer) - Verdi B 

Innlednino: lokaliteten ble kartlagt den 23.06.2009 av BioFokus ved Ame Laug sand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder den største av flere åkerholmer nord for Balterød gl!rd. En liten &kerholme 
nord fur denne med antatt samme vegetasjonstype er tatt med i avgrensningen uten å være undersøkt. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Stor 8kerholme med engvegetasjon varierende fra frisk fattig eng t il tørrere utforming. Flrkantperikum, 
gulflatbelg, fuglevlkl<e, kvitmaure, knollerteknllpp, smørbukk og smyle. P~ mer grunnlendt tørrere partier ble gulaks, smbyre, tepperot, 
matte- eller hl!rsveve og ryllik notert. Stedvis sluttet tresjikt med mye bjørk, osp og rogn og innsl11g gran, furu og morell. Roselcratt, rogn, 
rødhyll og einer vokser spredt i busk!;jiktet. 

Artsmangfold: I ngen spesielle arter registrert, men slike l!kerholmer har en viktig økologisk funksjon som gjemmested og overvlntlringssted 
for insekter i et intensivt drevet j ordbrukslandskap. I nsektfaunaen p& lokaliteten er ikke undersøkt. 

Påvirkning/ bruk/trusler: Eventuell bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel for nær Skerholmen er en trussel bSde fur flora og fauna. 

Verdisetting: Lokaliteten er den største l en klynge med flere åkerholmer med økologisk funksjon l et intensivt drevetjordbrukslandskap, den 
vurderes derfor til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Unngll bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel nær 8kerholmen. Eventuelt kan det utføres sen slått pil deler av arealet. 
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850, Plleberget Ø - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B 

I nnledning: Lokallteten ble kartlagt den 23.06.2009 CIV BioFolc.us ved Ame L.augSCind. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder et område med gamle eiketær p! øst siden av Plieberget ved Begby. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Omrl.det er valgt kartlagt som naturtypen hag_emark i utforming eikehage. Det er ikke kjent hvordan omrAdet 
tidligere er skjøttet. Nylig er det ryddet krattskog l omri!det og det skyter nl opp et tett busk!ijikt av hassel. Feltsjiktet inneholder arter som 
liljekonvall, prestekrage, knollerteknapp, gulaks, m<~rkjordbær og stormarlmjelle. Naturtypeutformlngen er valgt med tanke pA hvordan man 
best kan ta vare pl verdien som ligger l eiketrærne med brysthøydedlameter opp til en meter. De har død ved i trekronene og noen har 
begynnende hulheter. Nord øst i lokaliteten er Ikke utformingen like fin og det er her større hogstpSvlrknlng. 

Artsmangfold: Det er potensial for sopp knyttet til eikehager. Andre eikehager i Fredrikstad (feks Enhuslla) har et høyt antall rødllstede sopp 
(Brandrud et al. 2009). Rikindikatorer l felt!ijlktet og beliggenheten ved et berg gjør at man kan lure pl om det er en skjellsandforekornst her. 
Gamle hule eiker har en spesiell inselctfauna knyttet til seg som er under sterkt fragmenteringspress og hvorav mange arter er truet. Denne 
lokaliteten har allerede potensial og kan fl stort potensial relativt raskt med riktig skjøtsel. 

Påvirkning/bruk/trusler: Gjengroing fra tett hasselkratt kan skygge ut eiketrærne og redusere potensialet for biolo2isk mangfold. Uforsiktig 
bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel nær lokaliteten kan være en trussel. Nordøstre del av lokaliteten er sterkere pavirket av hogst. 

Verdisetting: Med riktig skjøtsel videre framover vil dette raskt bli en pent utformet eikehage med potensial for rødlistede arter innen sopp og 
Insekter. Lokaliteten vurderes derfor til viktig (8-verdi). Området bør lnvl!nteres for sopp for å få bed ri! grunnlag for verdisettingen. 

Hensyn og skjøtsel: Soppfloraen bør undersøkes, noe som kan påvirke valg av slcjøtselstiltak. Det fores lAs foreløpig sein årlig slått for 1 holde 
krattvegetasjon nede og holde eikenl! soll!ksponerte. Eventuelt kan enkelte hasselbusker velges ut som flr utvikle seg til hasselrønner med 
mye død ved. Hasselrønner kan bli svært artsrike. •Døende" trær m1 t3 stA, selv om de ikke ser friske ut er dette en naturlig tilstllnd for eika 
over flere hundre Ar. Det bør velges ut eik i ulike aldre som fremelskes for A skape kontniuitet l gamle trær. Unngå bruk av sprøytemidler og 
kunstgjødsel ~ Skeren nær lokaliteten. 

851, Fjell.tad - Slettevolcl - KULTURLANDSKAP, Sm8biotoper (Kantsamfunn) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 23.06.2009 av BioFokus ved Arne L.augsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder kantsone til 8ker mellom Fjellstad og Slettevold, ved Begby. Det avgrenses 
øst mot grunnlendt furuskog og berg i dagen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Kantsone med flere gamle piletrær med brysthøydediameter opptil 1.2 m. Ellers osp opp til 40 cm dbh. Stedvis 
t ett busk!ijikt av trollhegg, rogn og ørevier. Feltsjiktet er sparsomt og virker ordinært. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. 

Påvirkningfbruk/trusler: Det er hogstpllviriknlng av nyere dato sør l lolc.aliteten. 

Verdisetting: Lokaliteten har lokal verdi (C-verdi) og er avgrenset først og fremst p§ grunn av piletrærne og fordi den har en 
landskapsøkologlsk funksjon l et Intensivt utnyttet landskap. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

852, Haug•t.n - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 23.06.2009 av BioFokus ved Arne laugSCind. 

Beli!j,genhet/avgrensing/naturgrunnlag : Avgrensningen gjelder parklandskap ved Haugsten. Det avgrenses mot dyrket mark rundt hele 
omradet. En del hogstpåvirket eldre barskog Inkluderes i nord fordi den bidrar til lokalitetens landskapsøkologlsk funk!ijon i et Intensivt 
utnyttet landskap. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Et større parklandskap som totalt sett har mange gamle trær. Stedvis er det under gjengroing. l sørenden av 
lokaliteten stAr det fire eik. og en lind med brysthøydediameter pS 1 m, hengebjørk (50 cm dbh), fi re osp (80 cm dbh). Noe grunnlendt mark 
med berg i dagen og fuktigere engpartier dominert av hundegras og engreverumpe inkluderes i sørenden. Spredt i buskjiktet vokser rogn, 
rose og hagtorn. En stor flerstammet hagtorn (20 cm dbh) står i sørøst. Her er det også en del ask l ulike dimensjoner opptil 50 cm dbh. 

Sør for hovedhus midt l lokaliteten er det en all6 med asketrær rundt l m dbh. Nærmest huset stAr det mange beskårede/styvede alm rundt 
30 cm dbh (enkelte opptil 50 cm dbh). Den ene av almene er hul. Helt i kanten i sørøst er det en gammel lindeldon med stammediametere 
rundt 70 cm. Langs glirdsveien i vest er det en alle med poppel opptil 1.4 m dbh. Den ene er hul. Ellers en del eldre frukttrær. 

Nordenden av lokaliteten er skogvegetasjon hvor den østre siden har størst innslag av lauvtrær og har et utviklet busksjikt. Vestre side er 
hogstpSvirket eldre barskog med fattig feftsjikt. 

Midt i omrldet ligger en dam som er skilt ut som eg en naturtype. 
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Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Med g11mle trær av mange treslag er potensialet for biologisk mangfold 1 
tilknytning til disse høyt og potensialet vll bare øke med trærnes alder. 

P~virkning/bruk/trusler: Gjengroing. 

Fremmede arter: Poppel l alle i vest. Ikke bestemt til art og det kan tenkes at den bidrar mer til mangfold enn representerer en trussel. 

Verdisetting: Et større parklandskap med mange gamle trær av ulike slag som glr høyt potensial for biologisk mangfold. Lokaliteten til viktig 
(B-verdi). Med riktig skjøtsel kan dette omrldet relativt raskt bli en svært viktig lokalitet. 

Hensyn og skjøtsel: Fortsett beskjæring av almetrær hvert 5. til 8. lir. Hold krattvegetasjon nede rundt gamle trær ved sen siStt 11v 
engarealene. Slltteavfallet fjernes for ~ unngl gjødslingseffekt. La ~døendeN trær fl stå. Døde greiner pl gamle trær er naturlig og Ikke et 
tegn . Ikke fjern død ved i trekronene. Velg ut yngre trær av ask, alm, lind og eik som kan ta over for gamle trær og skape kontinuitet. 
Benytt eik, ask, alm og lind i nye beplantninger og alleer, istedet for Innførte treslag. 

853, Haugst.n - dam - FERSKVANN/VATMARK, Dam (G3ndsdam) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 23.06.2009 av BloFokus ved Arne L.augsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Dam ved Haugsten som ligger midt Inne l naturtypen ~Haugsten• parklcmdskap. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Relativt vegetasjonsfattig grunn dam som ligger pl grunnfjell. Øyenstlkl<ere, vannymfer og buksvømmere ble 
observert, men dammen er ikke tilstrekkelig undersøkt. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaring. Dammen bør undersøkes med vannhSv. 

Verdisetting: Ut l fra føre var prinsipp og l henhold til DNs håndbok nr 13 som sier at alle inntakte dammer l kulturlandskapet er viktige, gis 
dammen B-verdl. 

Hensyn og skjøtsel: Følg med lfht gjengroing og hindre utskygging fra krattvegetasjon. 

854, Asenstuil • SKOG, Gamme/lauvskog (G11mmelt ospehoit) - Verdi c 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 24.06.2009 av BioFokus ved Arne L.augsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog sørøst for Lilleby ved Haugstenhen. I SØ avgrenses mot turvel, og i NV 
mot furuskog med mye berg l dagen. l SV mot mer hogstpSvirket skog og l NØ mot turstl inkluderes omr~de med sm~dimensjonert bjørk. 

Naturtyper/veget~sjonstyper: Skogen er v~lgt kartlagt som gammelt ospeholt, selv om dette er en blandingsskog, med en del død ved. Det 
er levende osp opptil 60 cm i brysthøydedlameter og en del grove, men ilte nedbrutte læger ~v osp. Ellers en del død ved. Innslag 11sk og 
svartor 30 cm dbh. Kirsebær p~ rundt 40 cm dbh og selje 50 cm dbh. Hassel og rogn i busksjlktet som stedvis er meget tett. Feltsjlktet er 
fattig og stedvis biSbærdominert. Stormarimjelle og skogsalat ble notert. 

Artsmangfold : Ingen spesielle arter registrert, men potensial for Insekter knyttet til død ved av ulike treslag. 

PSvirkning/bruk/trusler: Kontinuiteten i død ved er brutt i lokaliteten. 

Verdisetting: Dette er ingen ren naturtypeutformlng, men med grunnlag l noe eldre trær og en del død ved l ulike dimmensjoner, vurderes 
lokaliteten til lo ka It viktig ( C-verdi). 

Hensyn og s~øtsel: Fri utvikling. 

855, Løkkeberg l • KULTURLANDSXAP, Parklandskap (Alleer) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 25.06.2009 av BloFokus ved Ame L.augsand. Lokaliteten bør muligens også vurderes Ivaretatt som 
kulturminne sammen med det vestre g§rdstunet (Fredrlsktad kommune, udatert rapport) 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder det østre av gArdstunene pl Løkkeberg, øst for Nabbetorp, med hage og 
alleer. 

Naturtyper/ vegetasjonstyper: Parklandskap l gjengroing med alleer og et større antall gamle og noen hule trær. I sørvest st8r en del ~sk og 
et par eik med brytshøydediameter rundt meteren. Flere av trærne har grelnhulheter. I øst langs gSrdsvei er det en alle med 
beskSrne/styvede ask rundt 30 an dbh. Disse vil bidra til kontinuitet. Ellers er det en del eldre frukttrær og hestekastanje 40 cm dbh. 
Bygninger i forfall pli g8rden kan være flaggermuslokalltet. Hagen er i gjengroing med grasdomlnert eng. 

Artsmangfold: Det er potensial for den truede lnsektfaunaen knyttet til hule trær. Det bør undersøkes om bygningene benyttes av 
flaggermus. 
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P~virkningjbruk/trusler: Området er under gjengroing. Krattvegetasjon kan redusere potensialet for biologisk mangfold i t ilknytning til gamle 
trær. Eventuell bruk av husdyrgjødsel, kunstgjødsel og sprøytemidler p§ §k.er kan true flora og fauna spesielt i trærne i kant mot åkeren. Det 
dumpes hageavfall i området, noe som gir fare for spredning av fremmede arter i tillegg til§ ødelegge estetisk inntrykk . 

Verdisetting: lokaliteten er mange gamle trær og flere av dem er hule og soleksponerte og det er pot ensial for kontinuitet i hule gamle trær 
her. I tillegg gamle byqnlnger og engarealer som med riktig skjøtsel kan f§ økt betydning. lokaliteten ligger ogsii i et int ensivt utnyttet 
landskap. Lokaliteten rna ses i sammenheng med andre lokaliteter med gamle trær, særlig mot Gamlebyen. Lokaliteter med flere hule trær er 
sjeldne. Totalt sett vurderes lokaliteten til svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Det anbefales sen slAtt av engarealer og rydding av kratt rundt gamle t rær for å holde disse sol eksponerte. Fortsett 
styving/beskjæring hvert 5. til a. Ar av alleen ved g§rdsvelen. Vis hensyn ved bruk av kunstgjødsel og sprøytemiddel p§ Akeren slik at 
lokaliteten ikke berøres. Dumping av hageavfall i lokaliteten bør stanses. 

856, Løkkeberg II - KULTURLANDSKAP, Park/andskap (Parker) • Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 25.06.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. Lokalitet en er nevnt som kulturminne ' rapporten 
"Miljøbyprosjektet Nærmiljøprosjektet Nabbetorp Lundheim" utarbeidet av Fredrikstad kommune. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder det vestre av gArdstunene ved Løkkeberg. Tunet er en •øy• i en åker. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Parklandskap i gjengroing med gamle fraflyttede hus i forfall. Husene kan være t ilholdssted for flaggermus. I 
hagen stAr det spredt med bjørk med brysthøydediameter rundt 45 cm dbh. En flerstammet bjørk, lm dbh. På vestsiden er det en alle med 
tidligere styvet poppel. Et par asketrær, muligens skadet av lyn-nedslag eller brann. En ask p§ rundt l m dbh st iir ved låve. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Lokaliteten har funksjon som overvint ringssted for insekter i intensivt drevet 
landskap. p§ noe sikt økt potensial for insektfauna knyttet til gamle trær. 

PAvirkning/bruk/trusler: Påvirkning fra sprøytemidler og kunstgjødsel benyttet p§ Aker er en sannsynlig trussel. 

Verdisetting: Lokaliteten har en landskapsøkologisk funksjon, bla som overvlntrlngsted for insekter, i et intensivt utnytt et landskap. Noen 
asketrær vil i løpet av 'kortK tid få økt potensial for insektfauna knyttet til gamle trær og kan ses i sammenheng med lokalit et Løkkeberg I. 
lokaliteten vurderes derfor til viktig (B-verdi). 

Hensyn og s~øtsel: .&.rlig sen slått av engarealen og rundt trær vil øke potensialet for arter i enga og vil holde krattvegetasjon borte fra gamle 
trær slik at disse fii r stå soleksponert. Gresset bør fjernes etter slAtt for å unngå gjødslingseffekt. Noe bjørk kan erstattes med ask og eik 
etterhvert som bjørk går ut fra lokaliteten.Vis hensyn ved bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler på åker slik at lokaliteten ikke berøres. 

857, Sellebakk· KULTURLANDSKAP, SmJbiotoper (Kantsamfunn)- Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 25.06.2009 av BioFokus ved Arne La ugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder kantsone mellom tursti og Glomma ved Sellebakk og nordover mot Torp hvor 
den grenser til naturtypelokalitet 306 Torp bruk. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Rester av kantvegetasjonen ved Glomma. Blanding i tresjiktet av svartor, gråor, pil, eik, ask, alm, spisslønn, 
selje og morell. Enkelte trær i grovere dimensj oner, bla. svartor 60 cm dbh. I busksj lktet finnes rødhyll og hegg. Feltsjiktet er ikke grundig 
inventert, men ser ut t il å være trivielt med dominans av bringebær, mjødurt, nesle og hundekjeks. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert. Men sonen har en viktig økologisk funksjon for fugle- og insektlivet langs en sterkt utnytt et 
elvestrekning. 

Påvirkning/bruk/trusler: St edvis sterkt hogstpAv irket. Trafo-stasjon. Tursti og tidligere masseflytting/ fyllinger. 

Fremmede arter: Parkslirekne. 

Verdisetting: Ut ifra landskapsøkologisk perspektiv er denne resten av kantsone av betydning og det er hovedbegrunnelsen for at en ~pass 
påvirket og smal kantsone vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og sJgøtsel: Fjern parkslirekne. Ellers fri utvikling. 

858, Sandem - K ULTURLANDSKAP, Park/andskap (Alleer) -Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 25.06.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensingjnaturgrunnlag: Avgrensningen gjelder alleer og hage rundt Sandem gård sør for Torp. 

Naturtyper/ vegetasjonstyper: Parklandskap med stort antall t rær i alleer. Vest langs beitemark ned mot elv stå r det lind og bjørk med 
brysthøydediameter rundt 60 cm. Rundt hovedbygningen er det mye alm rundt 50 cm dbh, ask 60 cm dbh, hestekastanje 80 cm dbh og en 
del lind og gamle f ruktt rær. Sør for hovedbygning l hagen er det sterk gjengroing og her finnes grove gadd og læger av bjørk samt at det st§r 
en del osp (50 cm dbh) og svartor her. Ved hovedbygningen står en ask på ru ndt 1 m dbh. Adkomstveien fra r iksvei 111 har en lang yngre 
alle med lind og en del bj ørk. 
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Artsmangfold : Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Det ble ikke registrert hule trær, men det kan være lett A overse hulheter. På 
relativt kort sikt vil det bli potensial for den truede faunaen knyttet til hule trær. 

P5virknlng/bruk/trusler: Gjengroing rundt gamle trær. 

Verdisetting: Det ble ikke funnet hule trær. Lokaliteten har et stort antall eldre trær av ulike treslag og l ulike dimensjoner, noe som vil gl god 
kontinuitet. Lokaliteten vurderes foreløpig til viktig ( B-verdl). 

Hensyn og sl<;jøtsel: Generelt sett bør gamle trær holdes soleksponert. Det anbefales sen slått og rydding av en del krattvegetasjon rundt 
gamle trær. I gjengrodd parklandskap i sør er sl<jøtselstlltak avhengig av hvilke verdier man vektlegger. Almetrær og andre trær l kant kan 
holdes soleksponerte. Det er viktig S. la døende trær st~ s!fremt de Ikke er en S.penbar sikkerhetsrisiko. Ikke fjern døde greiner i trekronene. 

859, Begby li • KULTURLANDSKAP, SmJbiotoper (Akerholmer) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 25.06.2009 av BloFokus ved Arne Laugsand. 

Bellggenhetjavgrensing/naturgrunnlag: Akerholme vest for Gullsk§r ved Begby. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Jlkerholme hvor rogn, osp, hagtorn, einer, rødhyll, Rosa sp. sts.r spredt. Parti med brlnoebærkratt. Feltsjiktet 
har firkantperlkum, grasstjemeblom, smS.syre, tepperot, gulaks, dundå og litt prestekrage. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaring. Akerholmer- har en v iktig økologisk funksjon, blandt annet som overvintringssted 
for Insekter. 

P~vlrknlng/bruk/trusler: Det er dumpet en del materialer og avfall l lokaliteten. Bruk av sprøytemidler og gjødsel øS. åker kan havne i lokalitet 
og skade både flora og fauna. 

Verdisetting: Ingen spesielle arter eller truede vegetasjonstyper er registrert på åkerholmen, men den er relativt variert og har en økologisk 
funksjon l landskapet og vurderes derfor til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og sl<;jøtsel: Vis hensyn ved bruk av sprøytemidler og gjødsel • nærheten av åkerholmen. Ellers fri utvikling. Sen slått av deler av 
engpartlene kan øke artsmangfoldet. 

860, Borge kirke • KuLTURLAttDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 25.06.2009 av BloFokus ved Ame Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder parklandskap i tilknytning til Borge kirke og Prestegården. Det inkluderes et 
lite parti med yngre edelløvskog øst for kirken. 

Naturtyper/ vegetasjonstyper: Parklandskap der verdien ligger l gamle trær. I sørsiden av hage stl!r en lindealh! med brysthøydediametere 
opptil 70 cm. Ellers er det ved prestegArden flere ask (70 cm dbh), to bøk (60 cm dbh), eik (90 cm dbh) og hestekastanje l m dbh samt 
yngre splsslønn. Ved Borge kirke stS.r splss(?)lønn l m dbh og hestekllstanje 90 cm dbh. I yngre edelløvskog med sparsomt feltsjlkt øst for 
kirke vokser det alm, ask og platanlønn. Edelløvskogen har funksjon som sml biotop i jordbrukslandskapet. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Ingen hule trær ble observert. 

Fremmede arter: Platanlønn. 

Verdisetting: Lokaliteten har eldre trær av ulike slag, men Ingen hule trær ble funnet ved befaringen. Antallet trær gjør allkevel at lokaliteten 
vurderes til viktig (B-verdl). 

Hensyn og sl<jøtsel: Hold trærne soleksponert ved ~ hindre krattvegetasjon å komme opp i lindeallt!. Ikke fjern død ved l trekronene. La 
"døende* trær ta sta, da de fortsatt er friske 0!1 det er l denne fasen de har potensial for biologisk mangfold. Plant stedegne arter av trær som 
esk, lind, eik og alm ved nyplanting for S. oppnl! kontinuitet l gamle trær. 

861, Walle bruk - KULTURI.AAOSKAP, Sm§blotoper (Skogholt med engpartier) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 30.07.2009 av BloFokus ved Ame Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag : Avgrensningen gjelder skog ved Walle bruk pl vestsiden av Glomma. Bruket var l drift fram til 1923. 
Det inkluderes noe eng i nord hvor det avgrenses mot boligfelt. I vest og sør avgrenses mot industritomt. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Suksesjonskog på gammel sagbruks- og teglsteinverktomt som i kanten mot Glomma minner om svartor
strandskog hvor blandt annet karakterarten klourt ble funnet. Men skogen stSr stedvis på rene teglsteinsfyllinger. Området kartlegges derfor 
som små biotop. I tresjiktet er det god blanding av selje, svartor, ask, gråor, osp, bjørk, pil, hegg og noen epletrær. Rips notert i busksjiktet. 
På yttersiden av tursti er feltsjikt frodig med lintorskemunn, sl<;joldbærer, mjødurt, engknoppurt, strandvlndel, korsved, kjempesøtgras, 
storaksveronika, kattehale og en del av den nevnte klourt. Felt og busksjlktet rundt sti og vestover er ordinært med kratthumleblom, 
bringebær, nesle og hundel<jeks. I nord inkluderes engpartl dominert av akertistel hvor det er innslag av fremmede arter som kanadagullris 
og lupin. Silke eng partier har en funksjon blandt annet for insekter selv om de vegetasjonstypemessig Ikke er av spesiell verdi. 
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Artsmangfold: Klourt. LøpebillenCarabus monllls. Lokaliteten har en viktig funksjon for blandt annet Insekt- og fuglelivet langs elva. 

Påvirkning/bruk/trusler: Tursti glir langs elva og det er anlagt en rasteplass med benker. 

Fremmede arter: Kanadagullris og hagelupin spesielt i engparti i nord. 

Verdisetting: Dette er et område som naturen har kommet langt i å ta tilbake. Feltsjiktet langs elvekanten er artsrikt. Det vil ta relativt kort 
tid før mengden død ved øker i omrlldet. Dette er et av få mindre skogomrllder som er igjen l den hardt utnyttede kantsonen til Glomma i 
Fredrikstad. Samlet sett vurderes derfor lokaliteten til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Eventuelt gjentatt slått av eng partiet l nord for ll bekjempe kanadagu llrls og hagelupin. 

862. Hauge bruk l- KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((004) Frisk fattlgeng) -Verdi 8 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 03.08.2009 av Biofokus ved Ame Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder beitemark ved Hauge på vestsiden av Glomma. I øst avgrenses mot 
naturtypelokalltet for skog, i nord mot vel, l vest mot åker og i sør mot industritomt. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Naturbeitemark l hevd hvor det inkluderes et mindre område i midten med blandingsskog. Store deler av 
beitemarka er relativt fuktig hvor det bla vokser lysslv. Helt i sør er det en dam som avgrenses som egen naturtype. Feltsjiktet har mye hvit
og 1'1/Jdkløver, prestekrage, og pli tørrere partier gulmaure. Nær rosekratt dominerer åkertistel. Spredt, men variert busk/tresjikt med rogn, 
morell, hegg, hagtorn, eple, alm og korsved. Midt i beitemarka er det et omrllde med blandingsskog hvor det er grove seljer og morelltrær i 
tillegg til ask, splsslønn og rogn. Beitemarka er delt inn i flere områder med gjerder og det ble observert sau p5 den ene delen. Det kan være 
positivt med varierende beitetrykk som skaper mosaikkartet feltsjikt. l sørenden ligger en dam som skilles ut som egen naturtype. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Potensial for Insekter knyttet til husdyrmøkk og planter som tlller beitetrykk. 
Det bør ogs5 undersøkes for beitemarkssopp. 

Påvirkning/bruk/trusler: Brukes som beite. Det g6r en tursti gjennom beitemark<! og en kraftlinje krysser lokaliteten. 

Verdisetting: Beitemarka er stor og i god hevd og ligger i et ellers monotont åkerlandskap med boligområder. Sammen med nabonaturtype 
for skog, utgjør denne lokaliteten et av de større gjenværende varierte områdene med potensial for biologisk mangfold l ulike 
organismegrupper langs Glommas vestside l Fredrikstad. Det kunne kanskje forsvares § vurdere beitemarka til svært viktig ut ifra 
beliggenhet og størrelse, men foreløpig vurderes den til viktig (B-verdi). 

Hensyn og ~øtsel : Oppretthold beitetrykk. Beitetrykket bør avpasses for A øke artsrikdom i feltsjiktet. 

863, Hauge bruk II - SKOG, Rik sumpskog - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 03.08.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog ved Hauge på vestsiden av Glomma. l vest avgrenses mot 
naturtypelokalltet for beitemark •Hauge bruk l *, i sør til industritomt og i nord t il boligomtide. I øst grenser lokaliteten ti l Glomma. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Mosaikkartet skogområde som i stor grad er hogstpåvirl<et og som delvis er suksesjonsskog. l vest er det 
svartor-sumpskog ved bekkesig, her er det enkelte svartor med brysthøydediameter rundt 50 cm, men mest rundt 30 cm dbh. Ellers en 
kraftig pil (1,2 m dbh) og innslag morell, splsslønn, rogn og hegg. Feltsjlktet er trivielt med kratthumleblom og stornesledominans. Relativt 
ferske spor etter hogst her. En kraftlinje krysser lokaliteten og skaper brudd l tresjiktet før man kommer over l østre del av omrSdet som er 
blandingskog som virker relativt ensaldret. Gr5or, selje, svartor, ask, bjørk og osp opptil 40 cm dbh. Skogen er tynnet l flere omrllder. 
Utenfor sti mot elva er det mer svartordomlnans. Feltsjiktet virker ordinært og busksjlktet domineres stedvis av bringebær ,mjødurt og/eller 
stornesle. Det forekommer enkelte grove læger i skogen, men ellers foreløpig lite død ved. 

l nord er det svartor-strandskog med sokkeldannelser på antagelig opprinnelig grunn. Svartor rundt 30 cm dbh, men utenfor privat hus er 
det nylig hogd. Feltsjlktet er frodig med karakterarten klourt og mye fredløs. Helt i nordenden er det mosaikk mellom svartor-strandskog og 
ikke-trebesatt sump med mye sverdliUe, fredløs og kattehale. 

Artsmangfold: Hekkelokalitet for dvergspett (VU). Mange andre fugleobservasjoner (Artskart 2010). Potensial for mangfold innen insekter. 

PAvirkning/bruk/trusler: Varierende grad av hogstpåvirkning i hele området. Kraftlinje krysser lokaliteten. 

Verdisetting: Dette er et av de l'§ gjenværende skogområdene p! vestsiden l k<lntsonen til Glomma. Svartor-strandskog og svartor-sumpskog 
er truede vegetasjonstyper. Den sterke hogstpllvirkningen teller negativt, men iløpet av få tiår vil denne typen skog utvikle godt med død ved 
om den tAr være l fred. Hekking av den truede arten dvergspett tyder på at skogen allerede har kvaliteter. Lokaliteten utgjør sammen med 
nabolokaliteten •Hauge bruk I * et større og variert område ved Glomma som utgjør en helhet. Lokaliteten vurderes t il viktig (B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel : Fri utvikling. 

864, Hauge bruk IJI - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Gilrdsdam) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 03.08.2009 av BioFokus ved Ame Laugsand. 
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Beli!lgenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Dam i beitem11rk ved Hauge pa vestsiden av Glomma. 

Neturtyper/ve!jetesjonstyper: Grunn vegetasjonsrlk dem l beitemark med blandt annet liten andemat og lyssiv. Mulig dammen tørker helt 
eller delvis Inn i perioder. 

Artsm~~ngfold: Liten andemat. Invertebratfaunaen i dammen bør undersøkes. 

Verdisetting: Dammen er Ikke grundig undersøkt. Alle lnntal<te dammer l kulturlandskapet skal imidlertid vurderes til viktige (B-verdi). En 
undersøkelse av invertebratfaunaen kan gl bedre grunnlag for verdisettingen. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Følg med p8 om d11mmen gror Igjen. 

8651 RoiYIØY Ø - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((004) Frisk fattigeng) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 03.08.2009 av BloFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder beitemark i smal sone mellom dyrket mark og Visterflos utløp til Glomma. Det 
avgrenses mot jembarne i nord og til bebyggelse i sør. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Naturlbeitemark som h11r vært l hevd de 5 siste årene. 11 sau var ~ beite ved befaringen. Gjødsles ikke. Hele 
bruket er l ferd med B legge om til økologisk drift (orunneler pers. med.). Foreløpig virker feltsjiktet ordinært. Ut mot elva er det svartor, 
roon, hegg og rødhyll og taknørdominans. 

Artsmangfold: Det ble ikke funnet beitemarksindikatorer ved befaringen. 

Påvirkning/bruk/trusler: Brukes som beite. Om heren pA oversiden gjødsles, kan det p~virke beitemarka. 

Verdisetting: Ved befaringen ble det ikke funnet Interessante beitemarkserter. Men det er interessant at grunneier lar vær 8 gjødsle her og 
det kan være framtidig potensial. Lokaliteten er kantsone til elva og vurderes foreløpig som lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Oppretthold beitetrykk. 

866, Lisleby 11 - KULTURLANDSKAP, 5m3biotoper (Skogholt med eng partier) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 03.08.2009 av BloFokus ved Arne Laugsand. Lokaliteten inkluderer grønt-areal som er igjen av 
tidligere lokalitet 295 for rød listet soppart. 

Bellg!jenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog ved Glommas vestbredd, rett nord for Lislebystranda. l sør avgrenses 
mot bebyggelse og l nord inkluderes deler av tidligere sopplokalltet ·usleby" loknr 295. 

Naturtyperfvegetasjonstyper: Suksesjonsslcog p~ teolstelnsfylllnger, Ligner kanskje mest p~ or-heggeskog, men kartlegges som smllbiotop 
da det er god blanding i tresjiktet og feltsjiktet er dominert av stankstorkenebb. Bjørk, svartor, pil og selje i tillegg til or og hegg. 
Brysthøydediametere opptil 40 cm, men ogd partier med smlldimmensj onert skog og eng Inngår. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Men slik skog har en viktig funksjon for fuglelivet l intensivt utnyttet landskap 
og med beliggenhet i kantsonen til Glomma. Ogsll potensial for lnsektfauna. Rødlistet soppart Disciotis venosa (VU) er funnet i omradet 
(Kristiansen 1983). Ekte morkler Morchella sp. og Helvella cerium vokser ogd her, samt enkelte uvanlige skivesopper som f.eks. Clitocybe 
slnoplca (RKR pers. medd. aug. 1996). 

P~vlrknlng/bruk/trusler: Glommastien glir langs elva. Det er usikkert om aktivitet p~ industritomta l nord har redusert potensialet for sopp. 

Verdisetting: Skogholtet vurderes til viktig ut Ifra rødllstede sopp, beliggenhet ved Glomma, og funksjon for fuglelivet (B-verdi). 

Hensyn og s~øtsel: Fri utvikling. 

867, Lisleby m - SKOG, Gammel fattig edellauvskog (Bøkeskog) - Verdi A 

Innledning : Lokaliteten ble kartlagt den 03.08.2009 av BloFokus ved Ame Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensingen gjelder skog og engarealer ved Glommas vestbredd ved Lisleby, sørover fra 
Lislebystranda. l nordre del avgrenses mellom boliger og Industribygg, videre sørover mellom jernbane og elv, oo l sør avgrenses mot 
lndustritomt. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Mosail<kartet omr~de der hovednaturtypen Gammel fattig edelløvskog er valgt fordi omrllder med gamle 
bøketrær er det mest spesielle med omr~det. Særlig l nordenden mellom boliger og industribygg og til sørsiden av Industribygget, sdr det en 
del bøk med brysthøydediameter opptil 1 m og en del bjørk opptil 50 cm dbh. Midt i avgrensningen inntil jembanen p3 en haug ved 
jernbaneundergang står også gamle bøketrær, det kraftigste rundt 1,3 m dbh. Ut mot Glomma er det større arealer med hogstpllvirket 
blandingsskog med et felt og busksjikt som virker ordinært. I skrllningen langs jernbanen l sørenden av lokaliteten er det stort Innslag av alm 
og ask. Det Inngår noen engpartier i avgrensningen. 
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Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Men om~det er potensielt v iktig for fugl og insekter. Spesielt kan det finnes 
spesielle arter av sopp og insekter knyttet til gammel bøk. 

P~virkning/bruk/trusler: Spredning av parkslirekne er en konkret trussel, spesielt i engarealene. 

Fremmede arter: Parkslirekne vokser i bestand ved industribygg i nordenden av lokaliteten. Kanadagu llris vokser i engpartiene. 

Verdisetting: Området ml! ses l sammenheng med lokalitet 178 •Narnte• på andre siden av elva og området med blandingsskog fllr derfor økt 
verdi fordi det er del av et av de største gjenværende skogamn'ldene ved Glommas bredd i Fredrikstad. Lokalitet en har et sjeldent høyt anta ll 
gamle bøk. Omn'ldet vurderes derfor opp fra viktig til svært viktig (A-verdi) med begrunnelse i at størrelse og beliggenhet gir området en 
viktig funksjon for flara og fauna. 

Hensyn og skjøtsel: Parkslirekne ved industribygg i nord bør fjernes. Engarealene bør sllls sent llrllg. En bør sørge far kontinuitet i bøk og 
vurdere am areal som skal forvaltes som bøkeskog skal utvides noe. Fri utvikling i blandingsskogen vil pil sikt gi mer heterogen skogstruktur 
med mye død ved. 

868, Mørkedalen- SKOG, Rik blandingsskog i lavlandet (Boreonemoral blandingsskog)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 04.08.2009 av BioFakus ved Arne l..augsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder større skogområde på vestsiden av Kjæråsen-Lislebyfjellet. I øst avgrenses 
mot grunnlendt furuskog med berg i dagen og mot steinbrudd. I øst avgrenses mot vei. I nord mot bebyggelse. l sør mat naturtypelokalltet 
525 ·eingedammen·. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Større skogomrllode med ulike vegetasjanstyper, blandt annet svartor-sumpskog. I vestre del er det koller med 
grunlendt furuskog med røsslyng-blålbærdominans. Furu her med brysthøydediameter rundt 45 cm. I midtre sørlig del av lokalitet er det 
blandingsskog av osp, bjørk, gran og furu (40 cm dbh) med blåbærdominans i feltsjiktet. Skogen er her enaldret og med dllrlig sjlkting og 
med Ilte død ved. Enkelte grove seljer langs bekkesig og langs turstiene er det innslag av eple og morell. Vestsiden opp mot ~æråsen er mer 
grunlendt igjen og har større innslag av edelløvtrær som spisslønn, eik og alm og mye rogn. Læger av osp og bjørk fi nnes spredt. Nord i 
lokaliteten er det svartor-sumpskog med meget høye svartor (40 cm dbh) med sokkeldannelser. Bregnedominert feltsjikt. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. Pli relativt kort sikt vil død ved mengden i skogen øke og skagstrukturen bli 
mer heterogen og potensialet for balndt annet insekt- og fugleliv vil øke. 

Påvirkning/bruk/trusler: Grøftet i svartor-sumpskog. Tidligere sterk hogstpllvirkning. Det er turstler l omrlldet. 

Verdisetting: Skogam~det er generelt sterkt hagstpllvirket med lite død ved. Kontinuitetsbrudd. Det vil imidlertid ikke ta mange t illr før død 
ved mengden øker. Skogområdet er stort, relativt variert vegetasjonsmessig og ligger i et landskap med lite skog. Svartor-sumpskog er en 
truet vegetasjonstype. Skogen vurderes derfor til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

869, Gamle kirkevei - Ku~TURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) -Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 04.08.2009 av Biafokus ved Arne L.augsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder gamle trær ved Gamle kirkevei og gravlund, Lisleby. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: 4 gamle almetrær hvorav et har brysthøydediameter rundt 1,2 m og de andre ru ndt 1 m. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen 

Verdisetting: Trærne vurderes til lokalt viktige (C-verdi). Trærne har foreløpig lite død ved og det ble ikke funnet hulheter. 

Hensyn og skjøtsel : Hold trærne solekspanert ved A hindre krattvegetasjon A komme opp. Ikke fjern død ved i t rekronene, med mindre 
greiner utgjør en ~penbar sikkerhetsrisiko. l..a •døende" trær fil stil, da de fortsatt er friske og det er l denne fasen de har potensial for 
biologisk mangfold. Plant sted egne arter av trær som ask, lind, eik og alm ved nyplanting for 8 oppnå kontinuitet i gamle trær. 

870, Brattliparlæn Ø- KU~TURLANDSKAJ>, Park/andskap (AII~er)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 04.08.2009 av BioFokus ved Arne l..augsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder gamle trær ved Traraveien vest for Brattliparken . 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Aue. To ask med brysthøydediameter pll1 og 1,5m og en del lind fra 80 cm dbh og mindre dimensjoner. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. 

Verdisetting: Ingen hulheter eller spesielle arter registrert, men et større antall trær og alh! en vurderes ti l viktig (B-verdi). 
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Hensyn og skjøtsel: Hold trærne soleksponert ved l hindre knlttvegetasjon & komme opp. Ikke fjem død ved l trekronene, med mindre 
greiner utgjør en !penbar sikkerhetsrisiko. La •døende" trær 13 stS, da de fortsatt er friske og det er i denne fasen de har potensial for 
biologisk mangfold. Plant sted egne arter av trær som ask, lind, eik og alm ved nyplantlng for å oppnå kontinuitet l gamle trær. 

871, Rl•holman I- KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Kortvokst, ~pen, artsrik saltsiveng pS slqellsand) -Verdi A 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 06.08.2009 av Blofokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blindheim og Arne Laugsand. 

BellggenheVavgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder strandeng og strandsump i bukt p~ Risholmen l Fredrikstad. I vest avgrenses 
mot berg l dagen. I nord mot mindre vei og i øst mot vel og grunnlendt furuskog og bebyggelse. På sørøstslden av bukta avgrenses mot 
naturtypelokalltet for sandstrand (lek 872). 

Naturtyperfvegetasjonstyper: Grunn mudderbukt med strandeng med saltsiveng og nedre til midtre salteng. Ytterst er det et belte av 
havslvaks. Enkelte bergknauser inng~r øst i lokaliteten. Dette er en fint utformet og artsrik lokalitet med to truede arter p!vist. 

Artsmangfold : Totalt 21 art(er) påvist: Strandrisp, strandsmelle, kystbergknapp, smørbukk, gåsemure, rynkerose, bukkebenurt (EN), 
fuglevlkke, strandvortemelk, prikkperikum, kattehale, strandlgempe, strandkjeks, strandkryp, tusengylden (EN), fjæresauløk, sverdlilje, 
saltstv, duskstarr, takrør, svalestjert. 

PSvirknlngjbruk/trusler: Det går en smal grusvei på innsiden av bukta. Kabelgrøf't i vestre ende. Mindre kraftlinje krysser bukta. 

Fremmede arter: Rynkerose. 

Verdisetting: Fint utformet artsrik middels stor strand eng med to truede arter. Relativt lite påvirket bortsett fra grusvei 1 bakkant og en 
kabelgrøft. Hovedvegetasjonstypen er truet. Bukta vurderes derfor til svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og slgøtsel: Rynkerose må fjernes. Sen årlig slått av engarealene for å hindre gjengroing. Sl!tt biomasse bør fjernes for å hindre 
gjødsllngseffekt og dannelse av jordsmonn. 

872, Risholmen II - KYST OG HAVSTRAND, Sand- og grusstrand (Sandstrand med tangvoller) - Vendi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 06.08.2009 av Ble Fokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blind heim og Arne Laugsend. 

BellggenheVevgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder sandstrand øst i større bukt p§ Risholmen l Fredrikstad kommune. l nord 
grenser stranda til naturtypelokalitet for strandeng, 872 •Risholmen 1". I øst bak stranda er det vei og hytte. 

Naturtyper{vegetasjonstyper: Cirka 50 m lang og godt mettet sandstrand med tendenser til tangvoller og stedvis er det s!Qellopphoping. 

Artsmangfold: Totalt 4 art( er) påvist: strandarve, rynkerose, strandvindel, strandrug. 

P§vlrkning/bruk/trusler: Antagelig noe tr!kkslltasje fra badegjester. Rynkerose er etablert og vil gl gjengroing. 

Fremmede arter: Rynkerose. 

Verdisetting: Inn takt relativt stor sandstrand, men det er Ikke registrert et spesielt artsinventar. Naturtypen utgjør sammen med den svært 
viktige strandenga nord i bukta en større helhet. Sandstranda regnes som viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fjern rynkerose. Ikke rensk stranda for tang og skjell. 

873, Stangerholman II ~ KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 06.08.2009 av Biofokus ved Ola Wergeland Krog og Ame Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Uten Isolert strandsump midt på Stangerholmen som omkranses av en mindre vei og liten snuplass. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Strandsump som domineres av havsivaks og knappsiv. Ellers mye fredløs og en del sverdlilje, kattehale og 
Salix sp. 

Artsmangfold : Ingen spesielle arter pSvist, men insekt og lnvertebratfaunaen burde undersøkes. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det går en kabelgrøft l lokaliteten. 

Verdisetting: Lokaliteten er liten og det er ikke pSvist spennende arter, men invertebratfaunaen kan være Interessant og burde undersøkes. 
Lokaliteten vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi). 

874, Stangerholman III - KYST OG HAVSTRAND, sand- og grusstrand (Sandstrand med tangvoller) - Vendi C 
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Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 06.08.2009 av Blofokus ved Ola Wergeland Krog og Ame Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder sandstrand p§ vestsiden av Stangerholmen i Fredrikstad kommune. Det 
avgrenses mot vegetasjonsfattig steinstrand p§ l nord og sør og t il vel i øst. Antagelig er strendene ryddet for stein. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Partier med sandstrand imellom omrlder med grus og stelnstrand. Tangvoll med slcjellansamling og nitrofiie 
arter. 

Artsmangfold: Totalt 6 art( er) pllvist: Tangmelde, Strandarve, Strand~i, Rynkerose, Untorskemunn, Strandrug. 

Fremmede arter: Rynkerose. 

Verdisetting: Mindre lokalitet med sandstrand og tangvoli av lokal verdi (C-verdi). 

Hensyn og slcjøtsel: Fjern rynkerose. 

875, Møskevika -SKOG, Rik edel/auvskog (I.Agurt-elkeskog) -Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 06.08.2009 av Blofokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blindheim og Ame Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder lite omr~e med rik edelløvskog ved MØ6kevika pl vestsiden ytterst 
Ellnglirdskilen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lågurt-eikeskog med stort innslag av osp og med hassel 1 busksjiktet. Brysthøydedlametere rundt 35 cm. l eik 
plo 50 cm dbh. I feltsjiktet ble notert trolibær, skogsalat og liljekonvall. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. lJgurt-eikeskog med innslag av hassel kan ha en Interessant soppflora. 

Verdisetting: LDkaliteteten er liten og skogen ikke spesielt gammel. Ingen spesielle arter p~vist, men potensial for spesielt sopp. 
Vegetasjonstypen er truet. Lokaliteten vurderes foreløpig til lokalt viktig (C-verdi) 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

876, Nord.-. Missingen - KYST OG HAl/STRAND, Rikt Strandberg (SØrlig) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten har særegen flora og rikt sjøfuglllv. Øya ble gitt høyeste vemeverdi i naturvernregistreringene fra 1976 (FiØ 1976). 
Verneinteresser blide innen geologi, zoologi og botanikk. Øygruppen tilhører Oslofeltet (20-30 mill. år). Lokaliteten er ogsl registrert som 
vlltiokalltet ~Missingene". Botanikken på øya er inventert ved flere anledninger (Artskart 2010). Lokaliteten ble befart den 07.08.2009 av 
BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Bllndheim og Ame Laugsand. Nordre Misslngen er inntegnet som LNF-om~de p& kommuneplanens 
arealdel 2007-2018. (Søndre Missingen er naturreservat og ble Ikke kartlagt.) 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder naturtypen rikt strandbergvegetasjon p3 Nordre Missingen i Fredlikstad 
kommune. Øya er en del av den lange rekka med øyer med vulkansk opphav som strekker seg fra Jeløya til Søndre Søster. Bergarten 
rombeporfyrlconglomerat gir opphav til noe mer kalkkrevende flora enn det vanlige grunnfjellet i Østfold. 

Neturtyperjvegetasjonstyper: Uten eksponert øy ytterst l Fredrikstads skjærgllrd med rikt strandberg-vegetasjon, -muligens noe 
fuglegjødslet, o11 driftinfluert grus/steinstrand. Sør pl øya er det dammer som ligger godt over tidevannssonen, men som ved uvær antagelig 
blir sterkt saltpavirket. Det finnes også dammer midt pl! øya hvor det vokser smaslirekne. 

Artsmangfold: Totalt 38 art(er) påvist (liste basert p§ flere kilder): Polarjo, Makrellterne (VU)! Teist (NT), Stelnskvett (NT), Stelnkobbe (VU), 
Smlosllrekne (NT), Bruskmelde, Svinemelde, Sandarve, Hanekam, Engtjæreblom, Tunsmaarve, Sylsmåarve, Strandsmelle, Stakekarse, 
Gjetertaske, Slcjørbuksurt, Strandk.ål, Hundesennep, Berggull, Stankkarse, Kystbergknapp, Smørbukk, Strandflatbelg, Blankstorkenebb (NT), 
Lodnestork.enebb, Stankstorkenebb, Llntorskemunn, Krattmjølke, Smalk;iempe, Skoggråurt, Bergsvineblom, Myrmaure, Gulmaure, Vill-løk, 
Strandløk, Dunhavre, Markrapp. 

I Jansson (1994) er følgende hekkearter oppgitt for 1993: Fiskemloke, gråmåke (116 par), sildemloke (11 par), skjærplplerlce, steinskvett, 
svartbak (11 par), tjeld, ærfugl (23 par). 

P3virlcnlng/brulc/trusler: Båtgjester kan utgjøre en trussel for hekkende fugler. 

Verdisetting : Dette er en større lokalitet for rikt strandberegvegetasjon som er en truet vegetasjonstype. Det er og sl hekkelokalltet for 
sjøfugl. Spennende geologiske formasjoner. Totalt sett vurderes lokaliteten ti l svært v iktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Området er inntegnet som LNF-omrSde på kommuneplanens arealdel 2007-2018. 

877, Apalvlken li - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Stort strandengkompleks) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 07.08.2009. av BloFokus ved Ola Wergeland Krog og Arne Laugsand. 
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Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag; Avgrensningen gjelder et strandengkomplelcs i Apalviken pli nordvestenden av Hankø. Det avgrenses 
i sør mot hytte og hogstpåvirket skog, i øst mot hytter med plen og eng/beite hvor det ikke ble funnet interessante arter ved befaringen, og i 
nord mot skog. 

Naturtyperjvegetasjonstyper: Større bukt med et stra ndeng kom pl eks med ulike vegetasjonstyper fra kortvokste grasdominerte partieri 
sørenden via havslvalcs og saltsivdominert salten~ i østre del til takrørsump i nordre del. I sørøst er det en liten rest med sterkt hogstpllvlrket 
og grøftet svartor-strandskog. Dverggylden, en sarbar art som er knyttet til strandeng, vokser spredt l lokalitet en. 

Artsmangfold: Totalt 17 art(er) pllvist: salturt, storbi.Sfjær, strandvortemelk, prikkperlkum, skjoldbærer, strandkjempe, strandsl;jeme, 
strandkryp, dverggylden {VU), fjæresauløk, strandvindel, strandsnyltetrlld, lyssiv, saltsiv, havsivaks, strandrug, takrør. 

Påvirkning/bruk/trusler: Grøft og tidligere hogst l svartorstrandskog. Hytter rundt lokaliteten. Gjengroing fra takrør. 

Verdisetting: Relativt stor lokalitet. Blide strandeng og svartor-strandskog er truede vegetasjonstyper. Bestand av den sårbare arten 
dverggylden {VU). lokaliteten er noe påvirket av grøfting, hogst og stier. Totalt sett vurderes den til vikt ig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Sørg for at takrør Ikke får spre seg fra nordenden. Fri utvikling i svartor-strandskog, ev. fjern •tremmede" treslag her. 
Beite kan være positivt pli delarealer, men må vurderes i forhold til dverggylden-forekomsten. 

878, Kari bukta D, Hankø - SKoG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 07.08.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Terje Blindheim og Arne laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder svartor-strandskog innerst i Karibukta pli Hankø. I sør avgrenses mot 
naturtypelokalltet for strandeng og strandsump, Karibukta, Hankø, loknr. 437. I vest avgrenses mot vel. I nordøst avgrenses mot plantefelt 
med gran. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Svartor-strandskog som er hogstpllvirket, spesielt l sør. Sokkeldannelser langs beklqgrøft. 
Brysthøydediametere opptil 50 cm finnes. Det finnes nedbrutte læger. Det er innslag av gran l busksjiktet spesielt i nord. Feltsjlktet er stedvis 
dominert av stornesle. Klourt, lyssiv, sølvbunke og sverdlilje ble notert. I sør er det overgang til feltsjiktet i strandeng-strandsump. 

Artsmangfold: Klourt. 

Påvirkning/bruk/trusler: Gran fra feltet i nord kan frø seg Inn 1 strandskogen. Det er antagelig grøftet fra åker i nordvest igj ennom loka liteten. 

Verdisetting: Svartor-strandskog er en truet vegeteasjonstype. lokaliteten er middels stor og det finnes grovere dimmensjoner av levende og 
død svartor. Imidlertid er sørenden hogstpllvirket og det er usikkert hvor vidt det er et bekkesig som er utvidet eller en grøft: som glir 
igjennom lokaliteten. lokaliteten mlls ses i sammenheng med den svært viktige naturtypelokalitet en for strandeng og strandsump i sør, -
dvs. overgang mellom naturtyper. Lokaliteten vurderes totalt sett til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fjern grana i busksjiktet. Det kan vurderes å tette grøft ved overgang t il st randsu mp. Ellers f ri ut vikling uten hogst. 

879, Giseskjæra - tangvoll - KYST OG HAVSTRAND, Tangvo/1 (Fier!lrig grasjurtetangvoll) - Verdi B 

Innledning: Lokallteten ble kartlagt av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Arne Laugsand og Terje Blindheim. (G§sekjæra er regist rert som 
viltlokalltet 248, -blandt annet hekkelokalitet for makrellterne.) 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder tangvoll p§ G§seJ<jæra sørvest for Hankø. 

Naturty~erjvegetasjonstyper : En noe større flerSrlg tangvoll med blllskjellopphoping og nitrofi l vegetasjon med strandmelde og en del 
strandkiil. 

Artsmangfold: Tangvoller har l tillegg til nitrofil vegetasjon, høy produksjon av invertebrater og insekter (Diptera), noe som gjør at det kan 
være stor diversitet av rovinsekter og fugl p§ næringssøk her. Det ble gjort et kort manuelt søk etter biller på lokaliteten og det ble funnet en 
mindre vanlig kortvinge som er knyttet til strender og som predaterer pli andre insekter Tasgius ater. En bladbille Psylliodes crambicola som 
lever på strandk81 ble ogs8 funnet. 

Verdisetting: Tangvollen er relativt stor og virker stabil. Den vurderes til viktig (B-verdi). 

Hensyn og sJ<jøtsel: Fri utvikling. 

880, Garnholmene Il- KYST OG HAVSTRAND, Rikt strandberg (Rik sjøsprøyt-sprekk)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 07.08.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog og Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen ,llielder den sørlige delen av Garnholmene hvor det er sparsomt med vegetasjon annet 
enn i tilkn~tnlng til dammer i bergsprekker. Det inngar en del berg i dagen i avgrensningen, da det ikke er mulig § avgrense dammene 
enkeltvis pa kart. 
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Naturtyper/vegetasjonstyper: Saltp~virkede dammer av ulik størrelse og dybde i fordypninger og bergsprekker som er valgt kartlagt som rik 
sjøsprøyt-sprekk. Klourt, kattehale, mannasøtgras og havsivaks ble notert. 

Artsmangfold: Potensial for rødlistede planter som er knyttet til saltp~virkede dammer. Slike dammer kan ogs§ huse spennende insekter og 
andre invertebrater. 

Verdisetting: Vegetasjonstypen er truet og det er potensial for interessante arter. Lokaliteten vurderes derfor til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

881, Garnholmene 111- KULTURLANDSKAP, Naturbeltemark ((004) Frisk/tørr, middels baserik eng)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 07.08.2009 av Biofokus ved Ola Wergeland Krog, Arne La ugsand og Terje Blindheim. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder kalkeng p~ Garnholmene rett sør for Hankø. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Kalktørreng delvis omkranset av krattvegetasjon. Kan sammenlignes med naturbeltemark, men holdes 
antagelig åpen med hjelp av trnkkslitasje fra badegjester. 

Artsmangfold: I feltsjiktet ble notert smalkjempe, markjordbær, ryllik, gulmaure, bergmynt e, bl~klokke, sølvmure, kattefot, rundbelg, 
fuglevikke, dunkjempe, teiebær og tiriltunge. 

Smalsøte Gentianella uliginosa {VU) er tidligere funnet på Garn holmene, lok. sannsynligvis intakt {Ø.Johansen i brev 1996, Høiland 1996) 

Muserumpe funnet p§ Garnholmen, S for Hankø, rikelig. PL 008,630. 20.5.1993 (Båtvik 1996b). Det er usikkert hvor p§ holmen disse funnen 
er fra. Men det er sannsynlig at de er fra innenfor denne avgrensingen ut Ifra riktig habitat. 

Påvirkning/bruk/trusler: Gjengroing. Tr§kkslltasje er sannsynligvis bare positivt inntil en viss intensitet. 

Verdisetting: Avgrensningen er relativt liten. Artsrik eng, hvor det antagelig vokser rødlistearter. Potensial for insekter. Vurderes til viktig {B
verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Trhkslitasje p§ nBværende niv§ er positivt. 

882, Sauholmen - FERSKVANN/V.8.TMARK, Dam - Verdi B 

Innledning: lokaliteten ble kartlagt den 07.08.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog og Arne Laugsand. Eldre fu nn av pusleblom og 
dverg lin ble ikke bekreftet p§ Sauholmen ved kort befaring, da det er mye berg i dagen og usikkert hvor funnene er gjort, avgrenses foreløpig 
bare vegetasjon i tilknytning til dam som naturtype. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Dam p~ Sauholmen ved Slevik, som ligger lavt over flom§Jet, slik at det antagelig er betydelig 
saltpl!virkning. For relativt kort tid siden (g eologisk tid) må dette ha vært en poll. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Stor dam med takrørsump, men ogs~ større åpent vannspeil. Partier med havslvaks-dominans. Det vokser 
strandrødtopp (VU) rundt dammen, samt ldourt, sm§vasshår og dunkjevle. Tidligere er det funnet firling (EN) p§ Sauholmen, -antagelig i 
denne dam. 

Artsmangfold: Det ble gjort noen slag med vannh§v i dammen uten at det ble funnet insektarter. Trepigget stingsild ble fu nnet. Det kan ha 
vaert anaerobe forhold i dammen. Variasjon l abiotlske faktorer som salinitet og temperatur kan ha gjort at invertebrater holdt seg unna de 
deler av dammen som ble undersøkt. 

P§vlrknlng/bruk/trusler: Gjeng roing fra takrør kan være en trussel. 

Verdisetting: Dammen er relativt stor og kan huse spennende invertebrat-fauna til tross for manglende funn ved kort undersøkelse. 
Strandrødtopp ble gjenfunnet. Firling er sannsynligvis tilstede i dammen. Den vurderes totalt sett til vikt ig {B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling, men overvå k gjengroing fra takrør. En ny og grundigere undersøkelse av dammen kunne være Interessant. 

883, lfjelholmen I - MARINT, Litoralbasseng - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 07.08.2009 av BioFokus ved Ola Wergeland Krog, Arne Laugsand og Terje Blindheim. 

Beliggenhet/avgrensing/ naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder et mindre litoralbasseng p§ østsiden av Kjelholmen ved Merrapanna. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Grunt litoralbasseng med opphoping av bl~skjell-skall. Usikkert hvor regelmessig vannet skiftes ut. 

Artsmangfold: Strand reke, tarmgrønske. Potensial for arter som t~ler stor variasjon i abiotiske faktorer som salinitet og temperatur. 

Verdisetting: Litoralbassenget er ikke stort. Det vurderes til lokalt viktig (verdi C). 
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Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

884, Flatskjaera Il - MARJNT, Utorafbasseng - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 07.08.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Be ligg enhet/avg rensing/naturg nunnlag: Avg rensningen gjelder litoralbasseng på den vestre holmen, Flatsk;iæra. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Større gnundt litoralbasseng 

Artsmangfold: Lokaliteten er ikke inventert. 

Verdisetting: Ut ifra størrelse, utforming og potensial for arter knyttet til denne typen habitat, vurderes lokaliteten foreløpig til viktig (B
verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

885, Rød Ø - SKOG, Rik edeffauvskog (Aim-lindeskog) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 03.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog i kantsone mellom åker og bergvegg, mellom Rød og Krossnes. 1 
sørenden avgrenses mot nylig hogd amrAde. l nordenden mat privat hage. 

Naturtyper/vegetasjanstyper: Alm-lindeskag med innslag hassel, eik, ask og på fuktigere mark svartor. Stedv is t ett underskog av hassel. 
Enkelte av eiketrærne har brysthøydedlameter rundt 1 meter. Midtveis i lokaliteten er lokaliteten bredere da det er en "kløftN i bergveggen. 
Feltsjiktet var svært sparsomt ved befaring. 

Artsmangfold: Lokaliteten kan ha Interessant sappflora, da eik-hassel-lind forekomster på skj ellsand Fredrikstad har vist seg A være 
spennende (Branderud et al. 2009). Det er imidlertid uvisst om det finnes skjellsand her. 

PAvirkning/bruk/trusler: Det dumpes hageavfall flere steder utover berget og ned l lokaliteten. Uforsiktig bruk av sprøytemidler og gjødsel p§ 
Aker vil kunne redusere flara og fauna i lokaliteten. 

Verdisetting: Lokaliteten har en funksjon i et intensivt utnyttet landskap. Potensial for soppflora. Noe grovere dimensjoner pS ei k, men disse 
står ganske skyggefullt. Påvirket av hageavfall og rask. Inntil videre vurderes lokaliteten til lokalt viktig (C-verdi) . 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Vis hensyn ved bruk av sprøytemidler og gjødsel p.§ Aker. 

886, Krossnes S - SKOG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 03.09.2009 av BioFakus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder skog p§ vestsiden av Vesterelva sør for Krossnes. Det avgrenses mot ikke 
tresatt mark med mye berg i dagen. 

Naturtyper/vegetasj onstyper: En liten svartor-strandskog med innslag ask, osp, rogn og morell, på stein/ gnus-st rand. Noen fine svartor
sokler. Takrør dominerer stranda. Mye strandvindel. Ellers korsved, vivendel og biAknapp litt lenger opp fra st randa. Karakterarten klourt, ble 
ikke funnet men kan være oversett. Det Inkluderes noe blandingskag med innslag gran sørover over knaus mot liten st ra nd med piletre og 
rynkerose. 

Artsmangfold: Orekjuke. 

PSv irkning/ bruk/trusler: Mye søppel hoper seg opp i lokaliteten. 

Fremmede arter: Rynkerose. 

Verdisetting: Svartor strandskag er en truet vegetasjonstype. Til tross for at lokaliteten er lit en og det foreløpig ikke er dokumentert spesielt 
artsinventa r, vurderes den til viktig (B-verdl). 

Hensyn og skjøtsel: Rynkerose bør fjernes. Det bør ryddes søppel i lokaliteten. Ellers fri utv ikling. 

887, Askelund- K ULTURLANDSKAP, Sm§biotoper (Åkerholmer)- Verdi 8 

Innledning: Lokaliteten ble kartla gt den 10.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Fraflyttet plass, Askelund, pS åkerholme vest for Møkleg§rd. 
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Naturtyper/veget.asjonstyper: Akerholme med gamle trær og engveget.asjon i tilknytning til knauser. Hage i gjengroing. Gamle asketrær 
hvorav den største har en brysthøydediameter p8 1,5 meter. Ingen synlige hulheter, men greinhulheter er sannsynlig . Eldre frukttrær og 
noen gran. Midt p§ holmen st~r noen lind (35 cm dbh). Ellers er det edelløvtrær i mindre dimensjoner langs åkerkanten i sør. Feltsjiktet er i 
nord preget av at det er en hage i gjengroing med blandt annet kanadagullris og andre hageplanter. Men sør for hus og p~ knaus med berg i 
dagen og tynt jordsmonn, vokser det rikelig med rødlistearten blankstorkenebb (ND. 

Artsmangfold: Rikelig med blankstorkenebb (ND. Potensial for insektfauna og lav knyttet til gamle asketrær. 

P8virkning/bruk/trusler: Videre gjengroing og spredning av kanadagullris. En hensatt campingvogn. 

Fremmede arter: Kanadagullris. 

Verdisetting: Ask i ulike dimensjoner kan gi kontinuitet o gamle trær. Asketrærne og den gode forekomsten av blankstorkenebb gjør at 
smllbiotopen regnes som viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fjern kanadagullrls, gran og campingvogn. Sein ~rlig sl~tt i deler av loka liteten, hvor biomassen fjernes i etterkant . 

888, Askelund Ø • SKoG, Rik ede/Jauvskog (Aim-lindeskog) - Verdi B 

Innledning: lokaliteten ble kartlagt den 10.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Møkleg~rd. Avgrensningen gjelder kantsone mellom grunnlendt fu ru
eikeskog i vest og åker i øst. I nord avgrenses mot hage og i sør avgrenses mot blåbærdominert gran- og blandingsskog. 

Naturtyper/veget.asjonstyper: Alm-lindeskog hvor alm riktignok ikke ble phist, men lindekloner dominerer t resjiktet med Innslag av eik, ask, 
osp og rogn, med brysthøydedlametere rundt 40 cm. Villeple finnes også. lindeklonene er påvirket av hogst, men kan være gamle. Hassel 
dominerer busksjlktet. I feltsjlktet ble notert liljekonvall, fagerklokke, skogsalat, korsved og vivendel. St edvis dominans av skvallerk~ l i 
sørenden. Det ble funnet en del skjellrester i llkerkant, noe som tyder på at det kan være skjellsandforekomst her, - typisk 1 overgangen fra 
sedimenter til berg l dagen. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist ved befaringen. Potensial for soppflora i slike bestander med blanding av hassel, lind og eik p~ 
potensiell skjellsand (Brandrud et al. 2009). 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er nylig hogd enkelttrær i kantsonen. Eldre spor av hogst. Eventuell unøyaktig bruk av sprøytemidler og gjødsel 
på åker kan true både flora og fauna l lokaliteten. 

Verdisetting: lindekloner, rikere feltsjikt, og et betydelig potensial for sopp gjør at lokaliteten vurderes som vikt ig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Undersøk lokaliteten for sopp. 

889, Ødegården SI· SKOG, Rik edelfauvskog (Aim-lindeskog) -Verdi C 

Innledning: lokaliteten ble kartlagt den 10.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Øyenkilen, Foten. Avg rensningen gjelder skog sør for Ødegården Sør. 
Vestvendt t il nordvendt bergsskrent melllom grunnlendt skog og bebeyggelse og dyrket mark. Det inkluderes t rær i hager. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Uten forekomst av alm-lindeskog som kunne vært kartlagt som sm~blotop. Alm med brvsthøydediameter opptil 
0,4 m og lind 0,3 m, ellers innslag spisslønn og ask. Feltsjikt er sparsomt og det er mye berg i dagen i vest. Noen av t rærne st~r i hager. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er hogd midt l lia for Ikke lenge siden. 

Verdisetting: Uten lokalitetet, som har verdi som småbiotop for spesielt insekter og fugl. lindeblomster er en næringskilde for insekter. 
lokaliteten vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

890, Ødegirden S II- KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre)· Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 10.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage/ llkerkant ved ØdegårdenS ved Øyenkilen, Foten. 

Naturtyper/veget.asjonstyper: 2 gamle soleksponerte eiketrær med brysthøydediameter pA 1 og l, 5 m, samt en yngre på 0, 5 m dbh. Ingen 
hulheter ble observert, men det kan finnes uoppdagede greinhulheter. 
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Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen, men pJ relativt kort sikt vil potensialet for den truede lnsektfaunaen knyttet til 
gamle trær øke, ettersom død ved mengde i trekronene øker og hulheter oppstår. 

Verdisetting: Ikke spesielt mye død ved eller noen synlige hulheter foreløpig. Brysthøydediameter pA 1,5 m er ikke vanlig. Trærne er 
soleksponerte og det teller positivt. Foreløpig vurderes trærne til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og sKjøtsel: Sørg for A holde trærne solesksponerte ved fortsatt å holde lc.rattvegetasjon nede. Iklc.e f.jem eventuelt døde greiner i 
trekronene. 

891, Stensvik- KYST OG HAVSTRAND, Sand- og grusstrand (Sandstrand med tangvoller) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 10.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder sandstrand p§ vestsiden ytterst i Fjells kilen. I sør avgrenses mot steinfylling 
og l nord mot berg i dagen. l vest går sandstranda over i krattvegetasjon som antagelig holdes nede på grunn av utsikten til boliger bak 
strand!!. 

Nilturtyper/vegetilsjonstyper: Sandstrand med Ilte eller ingen tangvoller. Ute strandvegetasjon og ~rlig sanering. 

Artsmilngfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. 

PAvlrlc.ning/bruk/trusler: Stranda er delv is nedbygd med steinfylllng l sør. Hogst i bakkant. Antagelig betydelig tråkkslitilsje fra badegjester. 
Antagelig ryddes begynnende tangvoller vekk. 

Verdisetting: Sterkt påvirket og liten sandstrand lokalitet. Vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og slqøtsel: Fri utvikling. 

8921 Øyenkilen - KULTURLANDSKAP, SmSbiof:lJper - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 10.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensingen gjelder skog l åkerkant ved Øyenkilen, Foten. 

Nilturtyper/vegetasjonstyper: Hogstp8vlrket rest av alm-llndeskog med Innslag ask, lind, eik, spisslønn, bjørk og hassel. Feltsjiktet v irker 
Ikke spesielt rikt. Ask med brysthøydedlameter rundt 40 cm. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er nylig hogd/tynnet i lokaliteten. 

Verdisetting: Verdien ligger i tresjiktet, men sterk hogstpåvirknlng. Vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

893, Foten - SKoG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 10.09.2009 av BloFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen Qjelder skog sør for Foten, mellom Helleskilen og Dammen. Det 11vgrenses mot mindre 
vel og plenareiller i vest. I sør og nord mot grunnlendt furuskog. I øst mot blandingsskog med gran på tørrere m11rk. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Svartor-sumpskog med stor innblanding av gran l l vestre del. Svartora har brysthøydedlilmeter rundt 35 cm 
og det er en del fine sokkeldannelser. Ute død ved i grovere dimensjoner. Feltsjiktet er stedvis bregnedominert og v irker ordinært. 

Artsmilngfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Potensial for arter av planter og insekter som krever stabilt fuktige omgivelser. 

Påvlrlc.nlng/brulc./trusler: Det går en tursti langs lokaliteten. Eldre hogstspor. 

Verdisetting: Svartor-sumpskog er en truet vegetasjonstype. Sokkeldannelser teller positivt. Lokaliteten vurderes derfor til lokalt viktig (C
verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

894, Hubukta Ø -SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog)- Verdi B 
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Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 10.09.2009 av Biofokus ved Arne L~ugsand. 

BeJiggenhet/avgrenslng/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger pll østsiden ~v Hubukta (Dragsund). I vest grenser lokaliteten mot tursti og 
omkranses ellers av grunnlendt mark. I nordøst er det overgang til blandingsskog pA tørrere mark. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Svartor-sumpskog med svartor opptil 45 cm l brysthøydediameter og sokkeldannelser.Vannspeil i lokaliteten. 
God sjikting. Godt med død ved, også i grovere dimensjoner. I ytterkant mot tørrere marl< vokser det hassel og en barlind med 
bryshøydediamter pll 20 cm stAr i NØ. Feltsjiktet ble ikke inventert da det var sendt på sesongen ved befaringen, men det vokser mye 
vivendel i kanten mot tørrere mark. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Lokaliteten kan ha Interessante arter av insekter knyttet til død ved. 
Mosefloraen burde undersøkes. 

Pllvirkning/bruk/trusler: Det er lagt et dreneringsrør i forbindelse med turstl, men det virker Ikke som lokaliteten er grøftet og det er 
vannspeil i lokaliteten. 

Verdisetting : Dette er en relativt lite pllvirket svartor-sumpskog, som er en truet vegetasjonstype. God utforming med sokler og død ved l 
ulike dimensjoner. Lokaliteten er liten. Den vurderes til viktig (B-verdi). 

Hensyn og s!Qøtsel : Fri utvikling. 

895, Dammen - MARINT, Pol/er - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 10.09.2009 av Biofokus ved Arne Laugsand. 

Bellggenhetfavgrenslng/ naturgrunnlag: Dammen er en poll som ligger ved Foten i Fredrikstad. Det inkluderes noe strandeng rundt pollen. 

Naturtyper;veget~sjonstyper: Hoved naturtypen er en poll hvor det er registrert ålegras-samfunn (HI 2008, Naturbase). Det inkluderes mindre 
arealer rundt pollen som veksler mellom berg l dagen og små strandenger hvor det er havslv~ks og saltslvdominans. Strandsijerne, 
fjøresaulauk, strandkryp og strandvortemelk ble notert av typiske arter her. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. Dverggylden (VU) ble funnet ved Dragsund ' 1904 og det er fortsatt potensial 
for denne planten rundt pollen. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er en lang bAtbrygge l lokaliteten. Muligens er det foretatt mudring i forbindelse med denne. Mudderftater og 
strandenger er gjenfylt med steinfyllinger og plenarealer, spesielt pll østsiden ~v pollen. 

Verdisetting: Dette er en relativt stor Ojl grunn poll, med noe inntakt strandengvegetasjon rundt, men den er pllvirket av menneskelig 
aktivitet spesielt pA østsiden. Paller med §Jegras-enger skal imidlertid vurderes til viktige (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel : Fri utvikling. 

896, Torgauten J - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 10.09.2009 av BioFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: lokaliteten ligger p~ Torgauten sør for Foten. Det avgrenses mot hogstflate i øst, nord og vest mot 
mindre vei og l sørøst mot bebyggelse. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Hogstp~virket svartor-sumpskog med lite utviklede sokkeldannelser. Ensjiktet. Svartor med 
brysthøydedlameter p~ rundt 45 cm. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. 

Pllvirkning/bruk/trusler: Deler av opprinnelig lokalitet er flatehogd. Det krysser en vei og en kraftgate l vest. 

Verdisetting: Lokaliteten er sterl<:t p.; virket og vurderes til lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

897, Torgauten IJ- SKOG, Rik sumpskog (RJk sumpskog)- Verdi C 

Innledning: lokaliteten ble kartlagt den 10.09.2009 av BioFokus ved Ame Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst p~ Torga uten. I nord avgrenses mot privat hage. I vest, øst og sør avgrenses 
det mot grunnlendt furuskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bergsprekk med svartor-sumpskog. Svartor med brysthøydedlameter rundt 50 cm og med sokkeldannelser. 
Feltsjiktet virker triv ielt og er delvis borte pga. trafikkert sti. 
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Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert ved befaringen. 

Påvirkning/bruk/trusler: Sti som trafikeres av firhjulinger går igjennom hele lokaliteten. 

Verdisetting: Verdien lioger i alderen på svartora her. Sterkt p~virket. Lokaliteten vurderes ti l lokalt viktig. (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel : Fri utvikling. (En kan vurdere A flytte sti ut av lokaliteten.) 

898, Bjerringløkka NV- SKOG, Rik edef/auvskog (lAg urt-eikeskog)- Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt den 24.06.2009 av BloFokus ved Arne Laugsand. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag : Lokaliteten ligger ~ vestsiden av åker rett nord for Bjerrlngløkka og RV107 og nord for 
Gansrødbukta. Avgrensningen gjelder rik edelløvskog mellom Aker og grunniendt furuskog med mye berg l dagen. I sør avgrenses mot. 
kantssone til bilvei og l nord til nytig hogstp5vlrket område .. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lågurt-eikeskog der eik med bryshøydedlameter rundt 50 cm dominerer, men opptil 80 cm dbh forekommer. 
Også innslag furu og bjørk, 50 cm dbh, spesielt nord i lokaliteten. Det er lite død ved og dårlig kontinuitet l lokaliteten. En del morell og rogn i 
busksjiktet. Busksjlktet er sparsomt midt i lokaliteten. Brunrot, hengeaks, hvitveis, ormetelg og liljekonvall ble notert. Nord i lokaliteten er 
feltsjiktet tettere og mer fuktpreget med mye kratthumleblom. 

Artsmangfold : Ingen spesielle arter bie notert ved befaringen. Eikeskog i Fredrikstad har potensial for sjeldne arter av sopp (Brandrud et al 
2009). Det er observert nattravn i lokaliteten i 2009, men lokalitetens funksjon for arten er ukjent. 

P! virkning/bruk/trusler: Lysløype krysser lokaliteten. Bruk av gjødsel og sprøytemidler ~ åker kan p5virke lokaliteten negativt. 

Verdisetting: Lllgurt-eikeskog er en sårbar vegetasjonstype. Ute død ved l lokaliteten og dårlig kontinuitet, men eik i grovere dimmensjoner. 
Lokaliteten vurderes til lokalt viktig (verdi C). Det bør avklares om lia har spennende arter av sopp. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Vis hensyn ved eventuell bruk av gjødsel og sprøytemidler på åker. 

899, Humlelcjær Ø - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hult tre) • Verdi A 

Innledning: Lokaliteten er avgrenset etter tips fra Hermod Karlsen og avgrensingen er foreløpig unøyaktig. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Hule trær ill med blandingsskog med p5 østsiden av veien ved Humlekjær, Borge. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Fra notat (Karlsen, H.): 

En liggende stor død ekestamme, innhul, meget grov! En høy død innhul ek, meget grov, stående ("Rauer liknende" !). En ennå levende 
innhul eik, meget grov, stående, innhul helt opp. En stor levende samt div store levende langs veien. Meget fint for dødvedarter. 

Artsmangfold: Oksetungesopp (NT). Meget stort potensial for rødiistede arter av Insekter og lav knyttet til gamle og hule trær. 

Påvirkning/bruk/trusler: Gjengroing rundt trærne er en generell trussel som nevnes uten at området er befart. 

Verdisetting: Aere trær er hule og at det finnes nere grove eiketrær på lokaliteten. Oksetungesopp ere pSvist. Potensialet for rødlistede 
insekter knyttet til hule trær er stort. Habitatet hule trær er sterkt fragmentert i landskapet og lokaliteter med flere gamle huie trær vurderes 
til svært viktige (A-verd 1). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør befares for 5 avgrense loakliteten nøyaktig og vurdere slgøtselstiltak. En bør vurdere om træme er utsatt 
for gjengroing, noe som beskrivelsen kan tyde på. Soleksponerte hule trær har større potensial for artsmangfold. Hvis gjengroingen og 
utskygging blir for sterk, kan gamle eiketrær dø. Oet er viktig å ikke f.jerne " døende" eik, da dette er en naturlig tilstand for treet og det kan 
leve l tiere hundre l!r l denne fasen og være et viktig habitat for et stort antall arter og mange truede arter. En bør sørge for ettervekst av eik 
~ lokaliteten og l nærheten slik at kontinuitet l gamle trær opprettholdes i fr<lmtlden. 

900, Husløs- SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog)- Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er avgrenset etter tips fra Magne Brun. Dette kan være en svartor-sumpskog eller svartor-strandskog. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Skog ved Husløs, Lervik, som ligger ned mot sjøen i vest og ellers omkranses av bebyggelse. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: utdrag fra brev til Fylkesmannen i Østfold: • Skogen ligger svært fuktig, og har mye hvitveis, biSveis, 
skogstjeme, variert løvskog med blandt annet mye svartor og et rikt og variert fugleliv. • 

Verdisetting: Dette kan være en svartor-sumpskog eller svartor-strandskog, begge vegetasjonstyper er truet (EN). Ut ifra førevar-prinslpp og 
inntil skogen er befart vurderes den derfor til viktig (B·verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri tuvikling. 
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901, Ku.!Qær- SKOG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er avgrenset etter tips fra Morten Viker. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lite område ved Kuskjær pA østsiden av V este reiva ved Nyborg. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Ute omrAde med svartorstrcmdskog som ikke er tilstrekkelig kartlagt. 

Verdisetting: Svartor-strandskog er en truet vegetasjonstype (EN). Selv om lokaliteten ikke er tilstrekkelig kartlagt vurderes den foreløpig til 
viktig (8-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Bedre kartlegging og avgrensning 

902, Langøyamot~ - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Stort strandengkompleks) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er avgrenset etter tips fra Morten Viker. Ikke tilstrekkelig kartlagt. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Vi!tmarksomrAde på Langøya ved Vesterelva. Den nordlige delen ser ø3 ortofoto ut til l være 
omkranset av beitemark og skog. I sørvest grenser lokallteteten til bllthavn. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Større strandengkompleks som bør lnventeres. • ",gammelt delvis gjengrodd vltmarksområde som fremdeles 
er ganske lnntakt og som med •enkle" midler kunne tilbakeføres til det det var .. . • (VIker 2009 epost) 

Artsmangfold: Lokaliteten kan potensielt ha en stor lnsektdiversitet og har antagelig funksjon for f ugl. 

P~virkning/bruk/trusler: To veier krysser lokaliteten og hindrer sirkulasjon og ttdevannssvignlnger p~ innSiden. Det er bltbrygge ytterst i 
bukta. 

Verdisetting: Lokaliteten er ikke kartlagt tilstrekkelig. Negativ p~virkning fra veier. Lokaliteten er relativt stor og kan inneholde t ruede 
vegetasjonstyper. Diversitet innen insekter er sannsynlig. Den vurderes foreløpig til viktig (8-verdi) . 

Hensyn og skjøtsel: Omr&det bør inventeres. Vurdere skjøtsels og restaureringstiltak om området blir funnet verdifullt. 

903, Torsnesveien N • ANDRE" Annen viktig forekomst - Verdi B 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder omrldet nord for Krlgskirkeg&rden. Avgrensningen er ikke nøyaktig. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Engmarihand Dactylorhlza incamata og dikesvineblom senecio aquaticus er p§vlst nord for krigskirkegården 
(PU24642). Sitat fra kilden (~tvik 199Gb): " Fredrikstad. Østsiden, N-siden av veien ved Krigsklrkegården, nær kvisthaug l fuktig parti, 2Q-
50 eksemplarer. 13.6.1993. Hermod Karlsen. <p.m.>. PL 124 642. b. 20-50 eksemplarer. 19.6.1993. J.Ingar I.Båtvik. <0>. c. Nærmere 
Finstad finnes ytterligere 700·800 eks. av arten. 5.7.1993. Hermod Karlsen. <p.m.>.• 

Jan Ingar I. Båtvik har rebestemt engmarihånd til smalmarihånd Dactylorhiza traunsteineri som er rødlistet som s&rbar (VU). 

Artsmangfold: SmalmarihAnd 

Påvirkning/bruk/trusler: Utbygging, grøfting, gjengroing. 

Verdisetting: Lokaliteten bør in vente res for S sjekke tilstanden p8 populasjonen og lokalisere den bedre. Lokaliteten har potensielt en god 
forekomst av en sårbar art og vurderes til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Inventerlng med ny avgrensning, verdivurdering og vurdering av eventuelle s~øtselstilta k. 
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3.3 Registreringsstatus 

I følge naturtypehåndboka (DN 2007) kap. 7. 7 er det en målsetting at kommunen skal ha 
en oversikt over hvilke arealer som er godt kartlagt og hvilke som ikke er godt kartlagt. I et 
prosjekt med begrensede midler vil man ikke kunne kartlegge alt areal innen en kommune. 
BioFokus valgte i samråd med kommunen å prioritere byggesonen langs Glomma samt 
kystsonen så langt rammene for prosjektet rekker. 

Vurderingen av kartleggingsstatus fordeles på 4 kategorier (i h.h.t. naturtypehåndboken); 
fullstendig kartlagt, godt kartlagt, dårlig kartlagt, og ikke kartlagt. Arealet som er skravert i 
figur 6 kan etter 2009-sesongen anses som godt kartlagt m.h.t. hvor stor andel av reelle 
naturtypelokaliteter som er kartlagt og hvor presist disse er avgrenset. Området er likevel 
ikke fullstendig kartlagt, og flere viktige lokaliteter er ganske sikkert ikke fanget opp. 

Resten av kommunen anses som dårlig til ikke-kartlagt, med hensyn til alle hovednaturty
per. 

~ l 

Naturtypen fler§rig tangvo/1 p§ G§seskjæra (lokalitet 879) ved Hankø. Tangvoller er en res
surs som utnyttes av mengder av invertebrater i tillegg til av nitrofile planter. Det ble gjort 
et kort manuelt søk etter biller p§ lokaliteten og det ble funnet en mindre vanlig bille, kort
vinge Tasgius ater, som er knyttet til strender og som predaterer p§ andre insekter. En 
bladbille Psylliodes crambicola som lever p§ strandk§l ble ogs§ funnet. 
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Figur 6. Dekningskart for naturtypekartleggingen i Fredrikstad kommune 2009. Skravert område 
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4 Diskusjon 

4.1 Verdi- og arealfordeling av lokaliteter 

Av resultatkapittelet ser man at det samlete arealet naturtypelokaliteter vurdert som svært 
viktige (A) er høyt sammenlignet med lavere verdikategorier. Dette skyldes først og fremst 
at man i et prosjekt med begrensede midler prioriterer ~ kartlegge åpenbart viktige omr~
der. Størrelse er ogs~ et kriterium ved verdivurderingen (DN Håndbok nr. 13) som også 
delvis forklarer det relativt store arealet med svært viktige naturtyper. Etter hvert som kart
legglngsstatus i kommunen bedres antas antall lokalt viktige naturtyper å øke mer enn an
tall svært viktige naturtyper. 

4.2 Ansvars-naturtyper i kommunen 

Hule eiker blir en utvalgt naturtype og får en egen handlingsplan (DN 2009a). Kommuner 
som har mange lokaliteter med hule og gamle trær f~r dermed et spesielt ansvar for ~ ta 
vare på disse. Eremitt (RE), en bille knyttet til hule trær som nylig er gjenoppdaget i Norge i 
Tønsberg, får også en egen handlingsplan (DN 2009b). Det ble funnet kitin-rester (skall) av 
eremitt på Rauer på 80-tallet, men dette kan være gamle rester. Populasjonen er her mest 
sannsynlig utdødd eller i motsatt fall svært liten (Zachariassen 1981). Et betydelig antall 
Insekter, lav og sopp er knyttet til gamle og hule trær og mange av disse er truet av utryd
delse i Norge fordi det finnes for få gamle trær. Habitatet er fragmentert både l tid og rom. 

Spesielt for Fredrikstad er ogs~ elk-hassellunner p~ skjellsand hvor det er dokumentert et 
høyt antall rødlistede og sjeldne arter av sopp. Se Brandrud et al . (2009) for en beskrivelse 
av noen verdifulle lokaliteter av denne typen. Disse er registrert som naturtypen "rik edel
løvskog" med utforming "lågurt-eikeskog". Noen av disse lokalitetene har også gamle og 
hule trær og kan ses i sammenheng med utvalgt naturtype for hule eiker. 

Kystsonen i Fredrikstad har et stort biologisk mangfold og mange lokaliteter med vegeta
sjonstyper som av Fremstad og Moen (2001) er regnet som truet. Kystsonen fra svenske
grensa og rundt Oslofjorden er i nasjonal sammenheng geologisk og klimatisk spesiell, noe 
som gir opphav til et særegent biologisk mangfold. Arealpresset rundt fjorden er ekstremt 
stort. Derfor har mange arter som bare er utbredt i dette området havnet på rødllsta og det 
er avgjørende for å stanse tapet av biologisk mangfold at leveområdene til disse artene ikke 
ytterligere reduseres. Fredrikstad har som de andre kommunene ved Oslofjorden et spesielt 
ansvar for å ta vare på naturtyper i kystsonen. 

En del av naturtypelokalitetene krever skjøtselstiltak for ~ bevare sin verdi o~ opprettholde 
artsmangfoldet. For eksempel er moderat husdyrbeiting et aktuelt tiltak for a hindre gjen
groing og bedre forholdene for insektfauna knyttet til møkk. Et mer kuriøst tiltak kan være 
kjøring med motorcross sykkel i enkelte deler av sandtak/sandområder som ligger brakk for 
å holde sandflater åpne og egnede for arter av solitære bier. 
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