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Dette er andre del av to rappc>rter an utviklingen 
innen kulturlandskapet med utgangspunkt i 
landskapets fuktanråder, dvs. myrer, fuktige enger, 
temporære vannforekanster, bekker og grøfter. Disse 
rapportene anfatter den kvantitative utviklingen i 
kulturlandskapets våte anråder og utgjør del l cw et 
tredelt prosjekt, hvor de økologiske og estetiske 
funksjonene samt en vurdering av beh:Jv for tiltak er 
planlagt san de neste deler av prosjektet. · 

Første delrapp::>rt anfattet Rygge karmune, mens en i 
denne rapporten har konsentrert undersØkelsen til 
kulturlandskapet i Rakkestad, Eidsberg, Skjeberg og 
Iddesletta. Naturforvalter Erland Røsten har stått 
for analysen og utarbeidelsen av begge rapp::>rtene 
etter oppdrag fra Miljøvernavdeligene, med midler 
fra Direktoratet for Naturforval tni.ng. 

M:>ss 28.02.87 

Bjørn Strandli 
Naturverninspektør 



l. ~~~R~~~~-!~~-~~~~i~~!~!~ 
Landskapet i jordbruksbygdene har gj enrxxn de siste tiår gj enrx:mgått 
store endringer. ardisp:>nering av dyrka mark til utbyggingsformål 
utgjør selvsagt en stor og godt synlig del. Innen den gjenværende 
dyrka marka har det imidlertid også blitt foretatt betydelige 
endringer i landskapet. Dette har totalt sett foregått over lang tid, 
og er på den måten nesten ikke registrert. En vesentlig del av denne 
utviklingen skyldes anlegging av driftsformene innen jordbruket, med 
økt vekt på rasjonelle driftsenheter. Frisering av: åkerkanter og 
intensivert dyrkingsteknikk har ført t il markerte skiller mellan åker 
og utmark. MJsaikken og dynamikken i jordbrukslandksapet har 
forsvunnet. En naturlig konsekvens av denne utviklingen er oortfallet 
av naturlig forekarrnende bekker, fuktige enger og myrer. Qnfanget av 
denne prosessen er h1Jyst usikker, men gjenrxxn denne analysen vil det 
ved hjelp av gamle kart og nye flyfoto bli gjort forsøk på å 
rekonstruere utviklingen fra 1800 til idag. Målet er i første cmgang å 
kvantifisere og beskrive årsakene til utviklingen, mens en 
undersøkelse av de økologiske konkvensene er planlagt i en seinere 
fase av prosjektet. 

Utviklingen av jo:I:dbruket i Østfold lå lenge langt tilbake sanmen
liknet med de · andre jordbrukscmrådene på Østlandet. Problematiske 
jordforhold med en tung og våtlendt leirjord førte til vanskelige 
driftsforhold -med små og usikre avlinger. En anfattede grøfting og 
senking har derfor vært en nødvendig forutsetrU.ng for fremveksten av 
et m::x:lerne joidbruk på linje med andre deler av Østlandet. 

I forprosjektet til denne undersøkelsen (RØsten 1986) ble utviklingen 
av jordbrukslandskapet i Rygge karmune beskrevet. Rygge representerte 
et jordbrukslandskap med en intensiv kornproduksjon på arealer san 
tidligere var tildels sterkt preget av fuktige jordfo:rh:::>ld. Endringene 
i arealbruken og landskapsfo:rmene var til dels anfattende. Ved valg av 
andre eksempelanråder var det naturlig å forsøke å få et tverrsnitt av 
jordbruksanrådene i Østfold, både med hensyn på de topografiske 
fo:rh:::>ldene og driftsformene. 

Ved siden av de naturgitte er det også store kul turene ulikheter 
innen fylket. Derfor har trolig utviklingen av jordbruket og derved de 
landskapsmessige endringene variert innen fylket. Både i tid og ran, 
dvs. hvor raskt og hvor anfattende endringene har skjedd. 

Ved å undersøke anråder med et godt utviklet jordbruk, men hvor 
driftsformene og de topografiske og hydrologiske forholdene varierer, 
vil eventuelle forskjeller i landskapsutviklingen ktmne dokumenteres. 
Kystregionen har et annet naturgrunnlag og klima enn innlandscmrådene. 
Leiranrådene i nord er sterkt ravinert, mens landskapet nærmere kysten 
på sørsiden av Raet flere steder preges av sletter oppbrutt av mindre 
kollepartier. Skj eb8rgsletta og Iddesletta representerer kyst:na:!re 
am:-åder på linje med Rygge, men har en noe annen geologisk og 
hydrologisk historie. Jordbruksarealene i Eidsberg og Rakkestad ligger 
i ravineonrådet mellan rvbnaryggen og Rakkestadelva. Landskapsmessig er 
dette et meget særegent am:-åde, også i landssarrmenheng . Det vil her 
bli lagt vekt på å få fram de forskjeller i utvikling mellan kyst og 
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innland i Østfold, sau skyl des landskapets fonn Cl9' hydrol<Jg"i . 

Den geografiske p l asseringen av anrådene frengår av kartet over 
Østfold fylke. 
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Figur l . Kartet viser den geografiske pla..sser:i.ng"en til de undersøkte 
anrådene. De undersøkte anrådene er skravert. 

Utgangspunktet for denne analysen er kulturlandskapet Cl9' generelt 
gjelder derfor at anrådene avgrenses av det agrare kulturlandskapet.· 
Dette er nært samnenfall ende med de mektigste løsmasseforekanstene. 



Den nærmere avgrensningen av anrådene er foretatt ved bruk av 
økoncmisk kartverk og bonitetskart over Østfold fylke i målestokk l : 
20. QCX). Grensen er trukket hvor dyrka mark går over i skog og utmark. 
Mindre skoganråder argitt av dyrka mark utgjør deler av 
kulturlandskapet og er derfor tatt med i denne analysen. For å få en 
total oversikt over alle de små vassdragene sau rermer gj enncm 
kulturlandskapet, anfattes også bekkenes utspring" i naturanrådene og 
tilsvarende sidebekker, av denne undersØkelsen. 

Onråde 1:.: Rygge er antal t i rapport nr. 4. 1986 fra 
Miljøvernavdelingen i Østfold (Røsten 1986). 

Onråde ~: Skj ebergsletta avgrenses av Skjeberg kmnunegrense i sør og 
øst, mens Raet danner grensen i nord. Dette er også et naturlig 
vannskille. Østre og nordre deler av Borge kcmnune inkluderes også i 
dette anråde. 

Onråde ~: Rakkestad -og anråde i: Eidsberg grenser til hverandre og 
anfatter j ordbrukslandskapet innenfor nedslagsfeltet henholdsvis til 
Rakkestadelva og Mysenelva - Le.kurrielva . Onråde 3 og 4 grenser i nord, 
sør og øst IIOt skog og utmark, og IIOt vest til Glarrna. 

Onråde 5: Iddesletta, ved Iddefjorden i Halden karmune er et jordbruks
anråde 8an ligger son en Øy angitt av skog og utlnark. 

Berggrunnen i Østfold er en del av det SØr-østn:Jrske gnmnfjells
anråde. Dette er fjell san ble dannet i jordens urtid for f lere hundre 
millioner år siden. Sedimentert måteriale ble presset sarnnen, skjøvet 
og foldet ved oppbygging av svære fjellkjeder. Se:inere har is, vann og 
vind tært ned fjellene. Tektoniske forstyrrelser i fjellet nord i 
fylket medførte sprekker og fo:rkastn:i.nger. I disse svakhetssonene i 
berggrunnen har nedtæringen vært s:Erlig sterk. Mange elver og bekker 
er lokalisert til disse strukturene. 

Grunnfjellet består hovedsaklig av granitt og gneis. Gneisen 
forekarmer nord i fylket, mens den såkalte Østfoldgranitten og Idde
fjordsgranitten d::minerer i st;r. Granitt er en dypbergart, dvs. at den 
er dannet av stein.smelte sau størknet på stort dyp i jordskorpen. Den 
er yngre enn gneisen. Det kan en se i overgangssonen mellan disse 
bergartene hvor granitten skjærer gjenncm gneisen. Gneis og granitt er 
sure bergarter sau består av kvarts, feltspat og glimner. Disse 
forvitrer seint og gir lite fruktbart jordsm::>nn. Det er altså ikke den 
stedegne berggrunnen son er grurmlaget for de næringsrike 
jordbruksarealene i fylket. 

Qnrådene i Rakkestad og Eidsberg består av gneis. Nærmest Glanna er 
gneisen sterkt mylonittisert og en del blastanylonitt forekarmer. 
Berggrurmen forøvrig er gneis av ulik sanmenseining og opprinnelse 
(l'm 1985). Innenfor Skjebergsletta forekarmer vesentlig granitt. Fin 
til middels kornet i et lite· belte mellan 'lbrseskilen og Homeskilen, 
s amt et lite anråde øst for Skjeberg stasjon nord til I sesjø. Andre 
steder er den middels til grov kornet. Iddesletta dcmineres av en 
j evnt finkornet grå granitt, den såkalte Iddefjordsgranitten. Denne 
tilhører de yngre deler av grunnfjell et. 
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De landskapsforrnende prosessene under og etter siste istid har hatt 
stor betydning på utformingen av. landskapet i Østfold. Mektige 
løsavsetni.nger scm Raet og M::lnaryggen er dcminerende trekk i 
landskapet. De har dessuten hatt en avgjørende betydn:ing for 
utviklingen av vannsysternene i de J.""lc"E:"liggende anrådene. Avsetningen 
ved M::>na er et breelvdelta- mens Raet er en enderrorene (Kjærnes 1984). 
Mens et breel vdel ta består av sortert sand og grus er rrorene usortert 
materiale med sand, gxus og leire kittet sarrmen. 

Raet er i hovedsak darmet ved at breen har rykket frem og skjøvet 
eldre finkornige hav -og fjordavsetninger (vesentlig silt og leire) 
foran seg. Disse ble blandet med rrorenemateriale fra breen og avsatt i 
en ryggform langs breranden. Deretter ble silt og leire avsatt utover 
sydskråningen av rroreneryggen. Noe sand, grus og stein ble tilført 
leiren fra drivis san sneltet (glasimarine leirer) (Kjærnes 1984). 

Under landhevningen har overflaten av Raet blitt anvasket av bØlgene 
fra havet og finmateriale fra rrorenen avsatt lengre ute. - Ved denne 
prosessen ble det dannet en hud av grovt materiale, slik at sel ve Raet 
i dag hovedsaklig består av grove masser. Samtidig ble fonnen på denne 
rroreneavsetningen mer avrundet og plan, særlig på sørsiden. Gruruwann 
og overflatevann har seinere gravd større og mindre bekker i disse 
plane silt -og leiravsetningene. Bekkene renner nå rolig, mens mye 
av fallet skjer over oppstikkende mindre bergknauser. 

På gnmn av en relativt ht>yere erosjonsbasis og mindre mektighet av 
løsmassene har bekkene ikke skåret seg så langt ned i leiravsetningen. 
san syd for fvbnaryggen. Landskapet sør for Raet i Skjebe.r.g er derfor 
fremdeles delvis slettepreget. 

Sanmensetning av løsmassene på Skjebergsletta er sand og grus fra Raet. 
del vis blandet med marin leire og reine glacimarine leirer (Bakke 
1953). Ved siden av Østfoldraet og det mindre, lille raet, finner en 
rrorenejord også andre steder i Skjeberg. Langs sidene av åsene, san 
ved Skjeberg kirke, ligger mindre anråder med rrorenejord (Bakke 1953) . 

Det går to · rrorene rekker gj ennan Halden kamn.me. Østfoldraet demuer 
opp Femsjøen, mens det lille raet, ligger lenger vest æmnere 
Iddefjorden. Det lille raet strekker seg oordvestover fra Kornsjø 
langs jernbanelinja til Idd hvor det deler av Iddesletta i en liten og 
en stor slette. 

De lØSe jordlag i Idd består av rrorene, sand -og leirjord. Selve Ra
ryggen består av vannbehandlet sortert grus, mens jordbrukscmrådene på 
hver side hovedsaklig ligger på silt -og leirjord. M:m fin grus og 
sand er skyllet utover disse sedimentene fra både det lille raet og 
Østfoldraet, slik at finsedimentene også inneh:>lder noe grovere 
materiale. 

Mellan M:Jnaryggen og Raet trakk isen seg raskt tilbake. I dette 
anrådet ble det avsatt relativt li te løsmasser. Karakteristisk er 
flere innsjøer, tjern, myrlendte arealer og bart fjell. 

Under isens tilbaketrekking gjorde den et lengre stopp ved fvbna. Elver 
under og i isen førte med seg store løsmasser rrot isfronten og en 
veldig sand -og grusrygg ble bygget opp. Leire ble bunnfel t i havet 
med avtakende mektighet fra isfronten. 
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Leiren var antagelig jevnt fordelt like etter siste istid. Men etter 
san landet hevet seg- ble leirmassene vasket ned fra høydedragene og 
ført ned i de dypere deler av terrenget. Seinere har leiroverflaten 
vært utsatt for kraftig erosjon. Elver og bekker har gravd ut store og 
små daler i løsmassene. Et slikt landskap kalles et ravinelandskap. 
Bestemnende for dette landskapets fonn har vært berggrunnens 
top::>grafi, 1øsmassenes tykkelse, erosjonsbasis og vannets arbeid. Det 
er disse leiravsetningene scm er grunnlaget for jordbruket i Eidsberg 
og Rakkestad. 

LANDFDRMER. 

Det mest karakteristiske for grunnfjellsområdene i :Østfold er vide 
bØlgede anråder med små hØydeforskjeller, eller en j evrmøy, nesten 
plan landoverflate med sl ake senkninger og enkel te daler. Leiren 
virker rx>e utjevnende og rrodifiserende på overflaten, men bergknatter 
stikker opp over alt. Hovedformen på lanCbverflaten er altså bestemt 
av grunnfjellsoverflaten, mens den igjen er et resultat av eksogene 
prosesser (Gjessing 1978). Imidlertid karmer leirens overflatefonner 
til uttrykk der bergoverflata har li te relieff i forhold til 
leirlagenes tykkelse. -

Mellan tbnaryggen i Eidsberg og Rakkestadel va i Rakkestad finner vi 
typiske landfonner for leircxnråder. Små og store raviner, ofte med rik 
forgreining, har skåret seg inn i den nesten jevnhtJye leiroverflaten. 
Der ravinene ligger tett, står det igjen skarpe kanrner eller avrundete 
forhtlyni.nger mellan dem. Andre steder er avstanden større med store 
mellanliggende sletter. 

Den ræktige Raet fonnasjonen, scm strekker seg i øst -vest retning 
gjenn::m Skjeberg hever seg opp til 70 meter over havet cxj er et 
karakteristisk fonnelement i landskapet. De flate, litt sandholdige 
leirslettene utenfor Raet i daldraget fra DØle i syd til Hafslund i 
nord er markerte trekk i landskapet og særp:reger Skjeberg nesten like 
mye san Raet (Bakke 1953) . Også det lille raet kan en finne 
usarrmenhengende rester av i Skjeberg, men dette har li ten 
landskapsformende virkning. LØsmassene mel l an de lave, runde åSene gir 
landskapet et rolig preg. Dalførene går parallelt med sprekke - og· 
kløftesystemene i åsene~ 

Onrådet ved Idd er også et slettelandskap, scm er angitt av skog
arealer med tynt jordsrronndekke. Iddesletta har sin største ~e på 
ca. 50 m.o.h. i n:>rd, og heller svakt sycbver not Iddefjorden ved 
Ystehede. Den overveidende del av av den dyrkede jorda ligger på 
brede åpne sletter, Iddesletta ved Idd kirke og Klepperlrroken (lille 
Iddesletta) syd for Tistedalen. 

Fuktigheten i jorda og dannelsen av våtlendte anråder er i stor grad 
bestemt av geologiske og klimatiske forh:)ld (men vegetasjonsdekket er 
også av stor betydning) scm : 

- landskapets top:Jgrafi 
- løsmassenes s amnensetning og f orde l ing 
- nedbØrenes mengde og f ordel .lng over året 
- temperaturen og evafDtranspirasjonen 
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I jordbrukssamnenheng er det særlig myranråder og fuktig enger san 
volder problemer r mens bekkeløpene først og fremst er et hinder for 
god arrondering av jordbruksarealene. Myr opptrer der gnmnvannstanden 
ligger høyt, uten at jorden derfor er dekket av åpent vann. Når vannet 
blir stående over lang tid, endres nedbrytningsforlx>ldene for 
plantene, og det vil dannes torv; anrådet forsurnpes. Men myr er ikke 
et enhetlig begrep. Både hydrotopografi og nærings:i.nnhJld varierer 
sterkt. Fra jordbrukssynspunk er næringsrike flat -og bakkemyrer de 
mest akb.lelle for oppdyi:k.:i..ng. 

I forsenkningene i landskapet mellan oppstikkende koller, san f.eks 
øst og sør i Rakkestad, ligger store myranråder. Onråder med fuktig 
eng finner vi først og fremst irmtil åpne vann, san ved Skjebergkilen. 
Tilsvarende fuktige miljøer kan også opptre san terrtpJrære forekanster 
på dyrka mark med dårlig drenering, hvor grunnvannet derfor blir 
stående høyt. 

I ravineanråder san Eidsberg og Rakkestad drenerer vannet via ravine
systemene ut i elvene. Dette er vannets naturlige transportvei. Vannet 
blir ikke stående på de flatere partiene og karakteristiske fuktige_ 
anråder dannes ikke. Det blir der.iirot ofte [ypy jordfuktighet i bunnen 
og oppover langs sidene av ravinene. Raviner med tett vegetasjons
teppe i bunnen har li te utviklete bekkelØp, mens i andre raviner har 
vannet gravd store og klare bekker. 

I notsetning til sand og grus er leirjord lite selvdrenerende. Etter 
regnvær siger vannet sakte nedover i j orda, mens de øvre sjiktene 
oolder på fuktigheten i lang tid. Det er særlig disse jordbunnsforhold 
son gjenocm tidene har væct voldt problemer for jordbruket i Østfold . . 

Flere jordbruksvekster krever godt drenert jord for å vokse og gi god_ 
avling". Arealer son på overflaten ikke 1:ærer preg av å være spesielt 
fuktig, kan ut fra jordbrukshensyn være aktuelt å grøfte. Ved 
innfØring av tyngre jordbruksmaskin øker dette beh:Jvet. Et kart, 
hvor grøftenes lokalisering innenfor jordbruksarealene er tegnet irm, 
vil derfor vise at grøftene også strekker seg utenfor de spesifiserte 
fuktanrådene. 

7.1 ~tode 

Fonnålet med denne . undersøkelsen er å sanmenlikne tilstanden for 
myrer, fuktige enger og bekker gj ennnan de siste to hundre år. For å 
gjøre eventuelle endringer i de nevnte landskapselementene lett 
synbare, er det ntdvendig å fremstille situasjonen i de forskjellige 
periodene på samne kart og i samne målestokk. 

Fra Jege:rlrorpskartet fra 1800 er myrer, fuktige dråg og enger samt 
bekkene tegnet over på dagens Økonaniske kart i målestokk l : 20. QCX). 

Inntegning av bekkene er foretatt med utgangspunkt i dagens bekkeløp 
og grøfter, mens den geografiske plasseringen av myrene og andre 
fuktige anråder er utført noe mer skjønnsmessig. Viktige holdepunkte r 
i denne samnenheng har væct gårdsnavn, veier, stier, kotel:injer og 
høydedrag i terrenget-. 

Kartene fra 1900 er kartteknisk så gode at det går klart frem hvor 
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bekkene går i terrenget. Disse er derfor tegnet direkte over på det 
Økoncmiske kartverket. 

Flybildene over Eidsberg og Rakkestad fra 1984 og 1985 er betraktet 
ved hjelp av stereoskop. På gnmn av kraftig skogvegetasjon i flere 
ravinedaler har forekansten av eventuelle bekker ikke vært mulig å 
identifisere. Det er imidlertid lite sannsynlig at disse er lagt i 
rør, så lenge ravinedalene er urørte. Disse bekkene er tegnet inn på 
kartet, mens usikre forekcmster er stiplet. 

7. 2 Materiale 

Kartgrunnlag, ankring 1800. 

Tilstanden i landskapet ankring 1800 er beskrevet ved hjelp av kart
materiale tegnet av Det Norske Jegerkorps like f ør åxhundreskifte. 
Kartet dekker hele Østfold fylke, men har selvsagt en del svakheter. 
Den geografiske plassering av karte1ernentene er ikke all tid like 
korrekt og markerte punkter i terrenget er ofte sterkt fortegnet . 
Likevel er målen:;Dyaktigheten forbausende god og fullt ut 
tilfredsstillende til dette formålet. 

Kartgrunnlag, ankring 1900. 

'lbp::grafisk rektangelkart i målestokk l : 100. 000 over Eidsberg, 
Rakkestad og Idd ~ trykt ankring 1914, men det er rimelig at 
opp:nålingen har foregått n::>en år tidligere. Topografisk kart over 
Norge. Blad 10 C Sarpsborg i målestokk l : 100. 000, utgitt av l'U) 

1905, dekker de undersØkte anrå.dene i Skjeberg. Målestokken på kartene 
begrenser hva son er tegnet inn. Små. myranråder, grøfter og mindre 
bekker samt temporære vannforekanseter er antagelig utelatt. Men 
ellers er kartene ntJyakt:i.ge og pålitelige. 

Kartgrunnlag, ankring 1960 og 1980. 

Økoncrnisk kartverk. Kartene er etter fotogranmerår 1962 og 1964, med 
ajourfØring etter feltundersøkelser ankring 1978. 

FØlgende Økorx:rniske kart er benyttet: 

Målestokk: l : 5.000 l 20.000 

Idd 01 025-5-1,2 cu 026-5-1,2,3,4. ON 025026-20 

Skjeberg es 027-5-1,2,3 es 028-5-1,2,3,4 esT 027028-20 
es 029-5-1,2,3,4 er 030-5-3,4 esT 029030- 20 
CR 028-5-1,2,3,4 CQR 027028-20 
CR 029-5-1,2,3,4 CQR 029030-20 

Rakkestad es 033-5-1,2 es 034-5-1,2,3,4. esT 033034-20 
er 033-5-1,2 er 034-5-1,2,~ , 4. 

Eidsberg er 035-5-1, 2 , 3,4 er 036-5-3,4. esT 035036-20 
es 035-5-1,4 es 036-5-3,4. 
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FLYFOTO 

Det foreligger ikke ferdige kopier av flybildene over de undersøkte 
anrådene fra ankring 1950. Situasjonen på dette tidspunktet kan derfor 
ikke doJrunenteres og er i derme ægang utelatt fra undersøkelsen. 
Dette er selvsagt litt uheldig, utifra den erfaring og kunnskap an 
endringsprosessene i kul tur landskapet en har fra Rygge i perioden 
etter 1950. 

For å få med de siste endringer i landskapet ble det benyttet 
flybilder etter en fotografering av kannunene Eidsberg og Rakkestad 
sarmeren 1984 og 1985. Bildene ble betraktet ved hjelp av stereoskop 
og eventuelle uoverensstemnelser med det økon:::miske ka:i:tverket utgitt 
i 1978 (etter fotograrnnerår 1964) ble korrigert. Følgende passpunkt
bilder ble benyttet: 

Nordre del av Rakkestad og søndre del av Eidsberg: Oppgave: 6360 
Nr : A 23 - 29 og oppgave: 7806 Nr : B,C,D,E O<J F 23 - 36 
SØrøstre deler av Rakkestad; Oppgave: 8500 
Nr : A 3 - 13 og B 7 - 15. 
Nordre deler av Eidsberg; Oppgave: 8061 
Nr : J 3 - 9, K 2 -5, 8 -11, R 23 -25. 
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8. Beskrivelse av områdene rundt 1800. 

8 .l Skjeberg karm.me. 

Store deler av Skjebergsletta var enten åker eller grasmark, natureng. 
Av kartet å dtmne utgjorde grasmarka det største arealet, mens 
innslaget av små:trær og kratt her var lite. Skogen var konsentrert til 
hØydepartiene og de tilgrensende anråder på grunnlendt mark. Dette var 
vesentlig glissen barskog. Landskapet fikk derved et oppdelt preg hvor 
skogen på hØydedragene fungerte san kulisser for slettelandet. 
Innimellan beitene lå jordene. Hvert jorde besto av flere åkrer. I 
forhold til andre steder i Østfold dekket jordene større 
sanmenhengende anråder. Disse lå i et bel te langs større og mindre 
bekker son skjærer seg gjenrxxn løsavsetnigene. Jordene lå et stykke 
fra selve bekkelØpei"le, muligens san følge av "r:A/Jy fuktighet i jorda vår 
og hØst. 

På leirsletten sør for Raet lå bygningene på gårdsbr:ukene plassert på 
htlyder i terrenget, ankranset av åker og eng. Forøvrig en vanlig 
lokalisering i hele Østfold på den tiden. Husmennene derim::>t måtte 
rt:IJYe seg med mindre jordlapper på næringssvak mark på Raet og på 
htlydedragene på selve sletta. I et bredt belte langs Skjebergbekken, 
fra Skj ebergkilen 0:;{ videre oppover var det in'Jen 'i:x)plasser. Dette 
skyldes antagelig . oversvqmnelser ved flansituasjoner og sprin'Jflo. 
Vegetasjonen bestx:> av gress, mens busker, kratt og trær mangler. På 
kartet er det heller ikke tegnet inn trevegetasjon langs bekkene. 

Fuktanråder. 

På slettecrnrådene på Raets sørside i Skjeberg var det ubetydelig med 
våtlendte anråder san myr, fuktenger o .l. Det var imidlertid flere små 
bekkeløp. Alle disse drenerer via Skjebergbekken ut i Skjebe:rgkilen. I 
anrådet ankring Blåkollen fra Homeskilen not Glanna er ··landskapet 
preget av jevnhtlye runde fjell og smale daler. I flere av disse dalene 
var det langstrakte myrdrag san dannet lokale vannskiller. Myrene 
hadde utlØp til begge sider gjenrxxn små bekker. Den ene lØp ut i 
Homeskilen, mens den andre drenerte via Skjebergbekken. Fra 
jordbruksanrådene ved Stordahl og M:>lterberg lØp flere småbekker via 
Kurebekken og Gretnesbekken nordvestover og. ut i Gl arma. 

Store sarrmenhengende ntyikanplekser, innen det san i dag er dy.I:ket 
InaJ:k, slik vi kjermer elet fra Rygge, finner vi ikke tegnet inn på 
Milekartet sør for Raet. Imidlertid var anrådene nord for Raet og øst 
for Skj ebergbekken preget av skog på mager mark med et betydel ig 
innslag av myr og våtlendte partier. Flere av småbekkene fra myrene i 
de østlige anråder samlet Se:.J i Ingedalsbekken med utløp i 
Gr.imsØyki.len. De store vannene på n:Jrdsiden av Raet demnes opp av 
denne m:>reneavset:ningen. Varmmassene tvinges dE;rfor først vestover før 
de finner veien sørover m:>t sjøen via Glarma. Hydrologisk er altså 
anrådene sør og nord for Raet adskilt. 
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8.2 I&lesletta. 

Iddesletta er et relativt lite lei.rcrnråde scm er gj eruxxnskåret av to 
s tørre bekker. På hver side av sletta er det skog og grunnlendt mark. 
Arealbruken var åker og natureng, hvor enga dcminerte. På den beste 
jorda var det kun gårder, mens husmannsplassene var l oJsali sert t i l 
anråder med dårligere jordsrronn mellau skogkledte høydedrag. Partier 
med skog finner en ellers ikke på den gode leirjorda. 

Fuktanråder. 

Myrlendt mark finner vi i skog -og fjellpartiet · mellan l eirsletta og 
Iddefjorden. Myrene var relativt små og langstrakte med utløp gj ennan 
små bekker vestover til fjorden. 

Det går to h:Jvedbekker gjenrx:m jordbrukslandskapet på Iddesletta. Den 
ene, Kirkerudbekken, kanner fra de små myranr?dene syd f or 
Fredriksten. Tre mindre bekker renner samuen på Iddesletta. En kemner 
fra de store myrpartiene øst for Iddesletta, mens de to andre har sitt 
utspring i myranråder sør for Tistedalen. Begge disse hovedbekkene 
møtes sydvest for Idd Kirke, før de renner ut i Iddefjorden. Onrådet 
øst for Iddesletta kan karakteriseres scm et sumpland med myr, enkel te 
små tjern og innsjøer. Men dette anrådet drenerer vesentlig rett 
sørover og ikke vestover rrot Iddesletta. 

8.3 Rakkestad og Eidsberg. 

Landskapet i Eidsberg og Rakkestad skiller seg klart fra anrådene sør 
for Raet. Ravinene preget landskapet samtidig scm de satte grenser for 
bruken av arealene. San ellers i Østfold på den tiden var åkrene lagt 
til den lettdrevne jorda på leirslettene. De var derved knyttet til 
bestemte arealer og ankranset av natureng med gras og OOska.s. Det var 
flere små spredte åkerlapper r men også flere sarrmenhengende større 
åkrer san utgjorde et jorde. De går flere steder helt ut til kanten av 
ravinene, men utgjør likevel et fm:t~ldsvis lite areal totalt sett. 
Lauvtrær d:::m.:inerte over bartre på lei.ranrå.dene, mens flere småkoller 
mellau rav:inene del te opp de små slettene CXJ ga landskapet et 
rrosaikkpreg med stor naturlig variasjon. Det var vanlig at bakkene og 
bekkedalene ble benyttet til beiter og delvis utslåtter. I flere av 
ravinene var det kraftig granskog i de øvre deler, mens lauvtr:æme 
dcrninerte i nedre deler. I enkel te daler b1e trærne 1-Dgd vekk og siden 
roldt i sjakk ved husdyrbeite. 

sør for Rakkestadel va og et stykke øst for Rakkestad kirke var det 
vesentlig skog og myr. på gnmnlendt mark. (Disse anrådene er cx;;JSå i 
dag i li ten grad dyrket opp) . Nord for Lekumel va til l'vbnaavsetningen 
dcrninerer barskogen. 

Fuktanråder. 

Innen de flatere partier på le.iranrådene var det enke l t e våt l endte 
anråder san myr og fuktig eng, med dette var et lite areal . Vannet 
drenerte rrot bunnen av r avinene og via små bekker ut i større 
vassdrag. Bekkene i bunnen av ra vinene var ofte diffuse , san flere 
steder kan beskrives san et våtlendt dråg. Milj øet var sterkt preget 
av den nwe jordfuktighe ten, men dette frernkcmner ikke på Milekartet. 
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9 .l Jordbruk og landskap inntil 1800. 

Naturg:runnlaget, landskapets form og hydrologi representerte lenge 
gitte faktorer og var samtidig begrensende for utviklingen av 
jordbruket. Den biologiske avkastningen kunne bare i meget beskjeden 
grad påvirkes. På 1700 tallet ble store anråder nydyrket. 
Rydningsarbeidet iimskrenket seg til å hugge og brenne skogen, til å 
fjerne de største steinene, - mens de jordfaste ble liggende - , og så 
rense og jevne jorda med plOSI OSI harv. "Deri.Irot ble de mange myrer 
scm lå unyttet med fet og dyp jord gjerne liggende uten at b{mdene 
viet dem større oppnerksanhet", skriver H. Bakke i bygdebok for 
Skjeberg. I Rakkestad var situasjonen den sanme; myrene "blev kun viet 
ringe oppnerkscmhet" (Toft.dahl og Krosby 1914). 

9.2 utviklingen i jordb:rukslandskapet fra 1800 - 1900. 

Arealbruken var gitt av arealets naturlige beskaffenhet inntil midt på 
1800 tallet. Qnkring 1850 vålmet imidlertid forståelsen for drenering 
av jordbruksjorda.' I begynnelsen var det særlig overvannsgrøfter, men 
"paa enkelte steder ble ogsaa lukkede underva.ndsgrøfter gravet" 
('lbftdal og KI:osby 1914). De skriver videre an denne virksanheten i 
Rakkestad: "scm oftest blev disse lukkede grøfter forsynet med 
trærender, idet stenene her var forlx>ldsvis sje ldne." Drensrør av tegl 
var imidlertid lite benyttet, men rrot år:hundreskifte økte denne 
produksjonen, noe san lettet grØftearbeidet. 

En samnenlikning av endringene i bekkeløpene fra 1800 til 1900 mellan 
innlandet (Rakkestad og Eidsberg), OSI kystam:ådet (Skjeberg og Idd) 
viser små forskjeller. Nesten alle bekker inntegnet på Milekartet fra 
før 1800 fi.nrier vi igjen på det tq;xJgrafiske kartet fra etter 1900. 
Dette gjelder for begge regionene, kyst og innland. I Skjeberg er 
bekkesystemet rikt forgreinet innenfor jordbrukslandskapet, og bekker 
scm ikke var inntegnet på Milekartet har kcmnet med på kartet fra ca. 
1900. Dette kan OSiså være grøfter, men tegnforklaringen til kartet har 
ikke signatur for hverken bekk eller grøft. ·Men. endringer i 
arealbruken i lØpet av dette århundre har neppe ført til nedgang i 
antall bekker. 

Mange grøfter ble gravd på allerede oppdyrket jord, men forekcm 
selvsagt også ved nyrydn:i:ng. Drenering OSI grøfting av jorda påvirket 
derved først OSI fremst de hydrologiske fortx:>ldene. Også landskapets 
visuelle karakter, dets fonnelementer og linj edrag endret seg, men 
endringene var mindre anfattende . Skogpartier og gode havnehager ble 
lagt under p logen, mens dyrket mark i dårl ig · hevd, særlig 
havreskifter, vokste til med skog. Driftsformen ble mer intensiv og 
det l andskapsvi suelle resulatet viste seg ved en større 
differensiering mellcxn jordb:r:uksarealer og andre arealer. I fØlge 
enkel te tallopppgaver økte det dyrkede arealet i Rakkestad med tusen 
mål i perioden 1865 til 1900 . 'lbtalt areal dyrket mark utgjorde ca. 
108 km

2 (Toftdahl og K:rosby 1914). l'1ens det i Skjeberg på sarrme tid 
2 var arrtrent det ·halve, 52 . 8 km (Bakke 1953). 
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M:indre myranråder, fuktige enger og dråg er ikke merket av på kartet 
fra ca. 1900. Deres eksistens på denne tiden er altså rne usikker. 
Kartet fra 1800 viser irrrllertid beliggenheten og utstrekningen i 
terrenget. Innen mindre anråder med tynt jord.srronn i Skjeberg, i de 
smale ravinedalene i Rakkestad og Eidsberg, og i marg:inale 
jordbrukscmråder på grunnlendt og kupert mark i Idd, tilsier at disse 
arealene var lite interessante i jordbrukssamnenheng. 

Ki.ær (1885) skriver imidlertid følgende an myrene i Østfold: "Landets 
oi;Xlyrkn:i.ng har i fladebygdeine ove.rhJvedet gj ennem tidenes lØp 
bidraget meget til at fonnindske myrexnes antal og utstrækning. " De 
dy.rkete myrenes beliggenhet er ikke ncer:mere presisert, men det er 
sannsynlig at de lå nær de allerede etablerte gårdene, altså på 
leirslettene. Her er det altså en uoverenstenmelse mellan Kiærs 
beretning og kartet an tilstanden og den faktiske utviklingen. 

Endringene i . landskapet sc:m fØlge av utviklingen i.nnnen jordbruket 
foregikk fram til 1900 altså langs de samme prinsipielle linjer i hele 
Østfold, uavhengig av landskapets toi;X>grafi og hydrologi. 

Generelt knytter de største landskapsmessige forandringene før 1900 
seg til anlegging og intensivering av driftsfoiTI'Ien innen jordbruket. 
Grasproduksjon, husdyrhold og kunstgjødsel er sentrale begreper i 
denne ~. Stadig synkende lØnnsanhet i korndy.r:ki.I1gen, htlye 
arbeidsl<trullnger og mangel på arbeidere førte til Økt grasproduksjon. 
Havreskifter forekan fortsatt, men var langt sjeldnere enn tidligere. 
Arealet med åpen åker ble etterhvert så lite at det ble betraktet scm 
et tilbakeskritt for jordbruket. Men på grunn av Økt avkastning pr. 
arealenhet viste avlingene likevel en Økning not århundreskifte. 
Dessuten lå både nydyrking og grøfting langt nede de siste to - tre 
tiår før 1900. 

9.3 Errld.ngene i kulturlandskapet etter 1900. 

På 1800 tallet ble det etterhveit vanlig med jordarbeidingsredskaper 
av jein, men det var først ankring århundreskifte at en forsiktig 
mekanisering begynte innen jordbruket. Inntil da hadde mye av arbeidet 
blitt utført manuelt. Blant annet ble såing sett på san en hellig 
handling og håndsåing med sålaup foregikk til langt ut på 1900 tallet 
(Haug 1980). Hesten, og delvis også oksene, var den viktigste 
trekkraften til langt inn i vårt århundre. Den første traktoren kan 
til Østfold i rundt 1920, men ble alminnelig i bruk først omkring 1950 
(Haug 1980). 

InnfØring av nye redskaper og rnaskiDer økte mulighetene til å påvirke 
prcxluksjonsvilkårene i :pJSitiv retn.i.ng' betydelig. Samtidig med den 
begynnende mekaniseringa vokste det også fram flere landbruksselskap 
og organisasjoner med det fo:rmål å spre nødvendig kt.mnskap .for en 
bedret jordbruksdrift. Jordkulturarbeidet ble tillagt stadig større 
vekt i bestrebelsene på å heve kvaliteten innen jordbruksproduksjonen. 
I denne sarnnenhengen var drenering av den våtlendte leirjorda i 
Østfold et av de viktigste til takene. Grøfting var her faktisk en 
nødvendig forutsetning for dyrking av nye kravfulle jordbruksvekster. 
O'nfanget av grøftearbeidet viste en jevn økning fram rrot 1940. Den ble 
foretatt på.·de allerede etablerte jordene, men også ved nydyrking, son 
dessuten tok seg kraftig opp ved overgang til mekanisert drift. Denne 
økte satsingen på grøfting har faktisk vært en n::,tx:lvendig forutsetning 
for utvikling av et rasjonelt og tidsmessig jordbruk i Østfold på 
linje med Østlandet forøvrig. 
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De hydrologiske forholdene innen j ordbruksarealene ble selvsagt sterkt 
påvirket av dette grøftearbeidet. Med et nettverk av grøfter, både 
åpne og lukkede, dreneres jordene raskt. Tida fra regnvarmet når 
bakken til det renner ut i større vassdrag ble sterkt redusert. 

Mange bekkeløp var intakte også ankring 1940. De var viktige scm 
samlegrøfter ved drenering av jordbruksarealene, og ble ikke påvirket 
særlig i denne fasen av utviklingen innen kulturlandskapet. 

Før 1950 lå forholdene verken økoncmisk eller teknologisk til rette 
for lukking av bekker eller bakkeplanering. Incitamentet til å foreta 
gj enn::ngripende endringer i landskapet var forsåVidt heller ikke 
tilstede , så lenge overgangen fra korn til husdyrproduksjon, scm 
begynte før århunderskifte, vedvarte fram til ca. 1950. Inngrepene og 
de derav fØlgende endringer i kul tur landskapet viste ennå på den tid 
små regionale forskjeller mellan innlandet og kystanrådene. 
Arronderingen var tillagt mindre vekt. Eng'a og åkrE;me ble tilpasset 
innenfor v::Lsse naturgitte begrensninger, blant annet tor:ografi og 
bekkeløpene. Så selv an jordbruksarealene etterhvert var godt dr:.enert 
ble sel ve landskapet de l vis behandlet med pietet. M:>saikkstrukturen 
var forsatt svakt tilstede. Mens bekkene tidligere var CXTYJi tt av 
naturs.kog ble flere av dem ved nyrydning og oppdyrking liggende scm 
remser i kulturlandskapet. Et markert trekk i Skjebel:g og Idd. For 
Rakkestad og Eidsberg var fristillingen av flere raviner ved lngging 
av trærne det inngrepet san landskapsmessig betydde mest. De bratte 
sidene i ravinene.. ble brukt til beite for husdyr. Bruk av hest og 
manuelt arbeid var vanlig på de fleste gårdene. Bare de største 
gårdene hadde maskinell trekkraft, men de bratte jordstykker ble også 
her drevet manue lt. 

9.4 Endringene i kulturlandskapet etter 1950. 

Den mye antalte strukturrasjona.l.isering"a innen jordbruket startet 
ankring 1950. I Østfold er denne kjennetegnet ved overgang fra hasdyr 
til kornb:iuk, økt bruksstørrelse og større sarrmenhengende jordstykker 
samt Økt mekanisering. De landskapsmessige konsekvensene i 
jordbruksbygdene i Østfold ble betydelige, faktisk av de største "i 
manns minne" (Olsen et.al 1980). I første fase av denne 
endringsprosessen ble korn dyrket på de beste jordstykkene, mens 
bratte og ulendte arealer vokste til med kratt og skog. Det var først 
da skurtreskeren kan i alminnelig bruk at arrondering og grøfting av 
jordbruksarealene på nytt ble aktualisert. 

Slettecmrådene i Skjeberg og Idd kunne ved små i.n:Jrep i landskapet 
lett tilpasses kravene til nye driftsfo:rmer i jordbruket. Men 
lokalisering av bekkene i landskapet på Skj ebergsletta var en 
begrensning for utviklingen. Flere av disse ble lagt i rør samtidig 
med en Økt innsats for drenering av jorda. Flere bekker forsvinner 
de:r:ved san landskapselementer. Ved siden av de hydrologiske forh:Jldene 
berøres nå også bekkenes Økologiske og landskapsnessige funksjoner. 
Slettelandet innenfor Skj ebergki.len ble tidligere overBVf,tmt ved 
høyvann, og ble bare brukt til havnegang. Forbygningsarbeider san ble 
utført ankring 1950 har imidlertid endret disse fuktige beitene til 
"godt åkerland" (Bakke 1953). Bekkene san renner gjerux:m Iddesl etta 
har såpass stor vannføring at disse av praktiske årsaker ikke ble lagt 
i rør . 

Tor:ografien i Eidsberg og Rakkestad, med mange og dype raviner, var 
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inntil utviklingen av kraftige bulldozere delvis begrensende for 
anrådets muligheter til å legge an fra husdyrhold til kornproduksjon. 
Bakkeplanering var nødvendig for å gjerux:mføre anleggingen. Særlig 
etter innfØringen av investeringstilskott i 1969 har aktiviteten vokst 
betydelig. Landskapets naturlige relieff slettes ut og med det blir en 
vesentlig del av dets identitet borte. Ved bakkeplanering forsvinner 
selvsagt også de naturlig forekarmende fuktige miljøene i ravinene. 

Onleg-ging av driftsmetodene kan også leses ut av jordb:I:uk:s
statistikken for Østfold. Mens kornarealet i 1959 utgjorde ca 47 % av 
fulldyrket rnar:k, har dette vokst til 80 % i 1978. Dette er den samne 
prosentvise utviklingen sau i de undersøkte anrådene. I sarrme periode 
har det totale jordbruksarealet gått litt ned, mens :bruksstørrelsen 
har økt med ca. 45 deker til 145 dekar i gjennansnitt pr. bruk. 
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Figur 2: 
Areal benyttet til 
kom og eng, kul tur
beite i Østfold 1939 
til 1979. 
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Figur 2 viser utviklingen av kom -o:.;r engareal i Østfold fra 1939 til 
1979. De Økologiske og landskapsmessige konsekvensene av denne 
utviklingen er selvsagt vesentlig større i ravineanrådene enn på 
slettene ved Idd og Skjeberg. 



SKJEBERG. 

Det hydrologiske systemet i Skjeberg preges av et rikt forgreinet 
bekkesystem. Skjebergbekken, Ingedalsbekken og Guslundbekken er de 
lengste bekkene. Skjebe.rgbekken er dannet av~flere små bekker san 
lØper samnen. Den renner sakte gjeruxxn det flate jordbrukslandskapet, 
men ved Nålum renner bekken over en li ten foss. Bekken er ikke fullt 
en mil lang. Like før utløpet i Skjebe.rgkilen kemner Guslundbekken fra 
øst. Ingedalsbekken kemner fra Ingritjem, renner gje.nncm Ingedal og 
lØper ut i Gri.msØykilen. Det totale fallet er nesten 140 meter. Ca. 90 
meter av dette er lokalisert til den øverste delen, san er vesentlig 
utmark. Så følger den et rolig, svingete lØp gjerux:m et flatt, dyrket 
terreng. Bekkene san renner ut i Glæma ligger i Borge kamn.me. Flere 
av sidebekkene starter imidlertid i Skjeberg og hØrer naturlig til 
dette hydrologiske systemet. Bekkenes totale fall er bare 15 -25 og de 
renner rolig gj ennan jordb:ruksaurådene. 

RAKKESTAD. 

Bekkene og de mindre el vene innenfor det kartlagte anrådet drenerer 
via Rakkestadelva ut i Glæma. Et rikt nettverk av flere små bekker 
med utspring i feltets IX>rdre del, renner sanmen og utgjør elva Dørja 
san har utløp i ~estadelva. Dette lille systemet har et totalt fall 

. på ca. 50 meter, over en strekning på ca. l mil. De andre bekkene 
drenerer mindre anrå.der, og det er langt færre bekker san samles før 
de renner ut i Rakkestadelva. På sørsiden av elva skjærer bekkene seg 

- skrått inn i terrenget uten at de forgreiner sec:;r så sterkt san på 
. n:>rdsiden. Ingen av bekkene går i særlige stryk. 

EIDSBERG. 

Gjenn::m det kraftige ravinecmrådet syd for M:ma avsetningen dreneres 
· flere større bekker. Det mest anfattende nettverket av bekker . begyrmer 
med Eidsbergbekken. Denne starter like IX>rd for Sekkelsten i Askim 
karmune. Underveis renner den samnen med flere mindre bekker og over i 
M:Jensbekken, sc:m har utløp i Lekumevja. Den totale lengden er 12 - 14 
km og fallet er ca. 100 meter. 'Ibtalt består dette systemet av over 30 
km bekkeløp. SØrøst innenfor det kartlagte anrådet renner bekken BØlju 
med ~e sideløP gjenn:::m en lang ravine med kraftig granskog. UtlØpet 
er i Mysenelva, like sør for Mysen sentrum. Fallet er 30 - 40 meter 
over en strekning på 7 - 8 km. Vest for denne ravinen ligger et 
større myranråde på mager mark med utløp gjennan flere mindre bekker, 
både østover og vestover. De sc:m renner vestover slynger seg sakte 
gjennan jordbrukscmråder med utløp i enten Lekurnåa eller Glæma. 
Bekkenes totale fall er over 150 meter, men bare 20 - 30 meter av 
dette fallet er innenfor kulturlandskapet. 
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11. Kommentar til kartene. 

ll.l Rakkestad. 

Fra 1800 til 1900 har myranrådene forsvurmet fra· kartet. Denne 
nedgangen er neppe reell, men en fØlge av kartets målestokk. Myr og 
andre fuktige anråder var san nevnt lokalisert til forsenkninger i 
terrenget, og lot seg vanskelig ta i bruk til · armet enn beite med 
datidens teknikk. En kan trolig konkludere med at lanOskapsbildet ble 
li te endret san fØlge av jordbruksmessige til tak i bekkeløp og 
rnyranråder i forrige århundre. Det er først på 1900. tallet at 
grøfting, bekkelukking og nydyrking virkelig får konsekvenser for 
kulturlandskapets utseende. Kartet fra ankring 1960 gir en god 
illustrasjon på tilstanden innen jordbruksarealene på den tiden. Et 
rikt nettverk av større og mi;ndre grøfter har karrnet i tillegg til det 
opprinnelige bekkesystemet. Dessuten har allerede mindre "be.}%epartier 
blitt lagt i rør. Disse er stiplet på kartet. En del av dette skyldes 
også fremføring av veier. 20 år seinere er tilstanden totalt 
forandret. Så og si samtlige grøfter er lagt i rør, flere av bekkene 
er lukket og det er få bekker san ikke har vært utsatt for inngrep. 
Blant annet u tretting av lØp, kanalisering og opprenskning langs 
sidene og i bunnen. 

11.2 Eidsberg. 

Kartene fra 1800 og 1900 & vanskelig å samænlikne med de_. to siste 
kartene, fra 1960 og 1980. De fleste bekkene renner i dype raviner og 
det kan flere steder være et tolkningsspørsnå.l hvorvidt det er en bekk 
eller ikke. Videre er landskapet svært kupert og kartfestingen kan ha 
vært vanskelig. 

Enkel te bekker san forekarmer på kartet fra 1800 forekarmer . ikke på 
kartet fra .1900 og anvendt. Den reelle situasjonen kan vanskelig 
verifiseres på armen måte, men anfattende endringer i de gamle 
bekkeløPene har neppe forekcmnet. Nettverket cw bekker og grøfter har 
fra 1960 til 1980 bare gjemx:rngått m:xJerate endringer. I de største 
ravinene med kraftig granskog renner fortsatt bekkene fritt, mens de 
fleste grøfter og mange av de mindre bekkene har blitt lagt i rør for 
å bedre arronderinga på jordbl:uk.sarealene. En kan altså si at 
topografien har vært begrensende for mulighetene til å lukke bekkeløp. 

11.3 Skjeberg. 

Den mest markerte forskjellen mellan kartene fra 1800 til 1900 er at 
myranrådene ikke lenger forekarmer. San for Rakkestad er dette neppe 
reelt. Selv an enkelte myrcmråder nok ble dyl:ket i denne perioden, er 
oortfallet antågelig langt fra så stort scm kartet antyder. Bekker san 
hadde sitt utspring fra myrene kan dessuten fortsatt registreres på 
kartet fra 1900, og disse må jo ha tillØp et sted. Forøvrig er det 
ingen reduksjon i antall meter bekker, snarere en økning, san trolig 

·skyldes en del grøftev:irksanhet. 

Situasjonen ankring 1980 er totalt forandret fra det opprinnelige 
rrønster fra 1800 med et anfattende bekkesystem. Lukkingen av bekker 
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har hatt et betydelig anfang og de våtlendte jordbruksanrådene har 
blitt grøftet. Ved siden av knapt en eneste inntakt bekk, er det også 
bare korte, brutte grøfter igjen. Nettverket av bekker er erstattet 
med bekker og grøfter son fremtrer son brutte linjer i landskapet. 
Helheten har forsvunnet og av det son er igjen er betydelig del 
påvirket av menneskelig aktivi tet. 

11.4 Idd.. 

Idd representerer unntaket med hensyn på endringer i kul tur landskapets 
fuktanråder. Bortsett fra enkelte myranråder på ·marginal jordbruksjord 
son har blitt borte de siste to hundre år, har bekkesY'stemet fra 1800 
antrent holdt seg fram til vår tid. 

Endringene i det hydrologiske systemet og landskapsbildet kan pgså 
leses ut av statistikken over utbetalte statstilskott i forbindelse 
med: 

l. Gjennlegging av åpne bekker og grøfter son går gj ennan dyrket ma:ck. 

2. Grøfting på jord san fra fØr er dyrket. 

3. Senkingsarbeider~ 

4. Bakkeplanering. 

Ved siden av til tak son .er tilskottsberettiget blir det også utført en 
del san privatfinansieres. Disse karmer ikke med i statistikken.- Når 
det gjelder arealer san grøftes i forbindelse med nydyrking eller 
bakkeplanering, holdes disse utenfor grøftestatistikken. I følge 
oppgaver fra fylkeslandbrukskontoret fØrer dette til at det totale 
anfanget enkel te år økes· med 50 %. OVersikten over uty:iklingen_ er 
således et minimum av det san reelt er utført av til tak innen 
jordbruksarealene. 

Opp gj ennan årene har både reglene for å få tilskott og hva san 
anfattes av tilskottet endret seg. OJså navnet på tilskottet kan være 
endret selv an det benyttes til sarnne formål san tidligere. Flere av 
tilskottene har vært avgrenset til en kortere periode og vilkårene for 
å få tildelt tilskott har variert i den perioden tilskottet har 
eksistert. 

Det foreligger talloppgaver for lwer kamn.me over tilskott til 
grøfting av jord san fra før er dyrket fra 1953, men fra 1975 inngår 
denne san en del av den generelle grøftestatistikken. Fra L juli 1959 
ytes statstilskott til gj enlegging av åpne grøfter etter bestemte 
regler. Dette kemner i tillegg til grøfting av jord san fra før er 
dyrket. Fra 1974 er denne tatt inn i den generelle grØftestatistikken. 

Statlig tilskott til bakkeplanering ble innført i 1971, men er fjernet 
med virkning fra 1 . 1. 87. For Østfold foreligger det imidlertid 
talloppgaver over utført planering tilbake til 1969. l'1en store arealer 
ble bakkeplanert også før den tid (Landmark 1980). 

(Kilder: Årsmeldinger fra Østfold lna.dbruksselskap 1952 - 1985) 
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Figur 3 . Antall meter bekker og åpne grøfter san er lukket med 
statstilskott i perioden fra 1959 til 1974 for karrnunene 
Rakkestad, Eidsberg, , Skjeberg og Idd i Østfold fylke. 
(Tittel på tilskottet: Tilskott til gj ennleggin;J av bekker og 
åpne grøfter san går gjenn::m dyrket ma:rk.) 

a Rakkestad. 

o Eidsberg. 

o Skjeberg. 

"' Idd. 



meter 

100.0 00 

50.000 

........ __ 
'- ..... .... 

o 

............. _ 

19 

-.... --.... _ 
........ . 

- --· :o . -- -e, . '·O 

.... o_.:_;~ 

1959 so 6162 63 64 65 66 67 68 69101112 73år 

Figur 4. Antall meter av bekker og grøfter scm er lukket det enkel te 
år for Rakkestad, Eidsberg og Skjeberg. Figuren er fremstilt 
på bakgrunn av figur 3. 

11 Rakkestad. 

e Eidsberg. 

o Skje berg. 



l.ooo da. 

5 

4 

3 

2 

1 ·- / 

el 

o 
l 

~ ,, 
l 

l 

l 

P- ·v-
~ ,-.. ~!\AF' 1 \ ' 

0
· ' , .. \ o ' 

l •, ·-- : / ·-'. .o . "' .. ·. ·~ ' ... ' ' , 
' ' ' ' ~ o' · • ~ ~· .._ · · .. -o - ' : ·.• -~ \:.<" ' "-' 
·-- ' ' . • •• '·.. " • ~- . •• ' , 0 , -· 

·o "'- , :6-. 'o. '•---<>' . . o·' o ,·o·>~'- ·.. o. o .. .. o. --~-'-'t-- -. o ··· ·o . ·- ' . . o "' o . . . '• " ·.' ' . .o· o .... o . o . ·o· · 
o .. ·o· a· 

19 5 3 54 55 56 57 58 5 9 80 61 82 83 ' 6 4 65 88 87 88 119 70 71 72 73 7475 76 77 76 7D 80 81 82 63 84 85 8 6 
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(Tittel på tilskottet: Tilskott til grøfting på jord son fra 
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Talloppgavene over utførte senkingsanlegg med statstilskott er noe 
mangelfull, og dessuten med ulik benevning, slik at en grafisk 
fremstilling av utviklingen fra 1950 er lite illustrativ. Fra 1955 til 
1972 benyttes antall meter, hvorav en del er lukket, mens fra 1973 
benyttes areal. Fram til 1972 var aktiviteten vesentlig større i 
Skjeberg sarrmenliknet med Eidsberg og Rakkestad. De ti siste årene, 
fra 1977 til 1986, har aktiviteten for Rakkestad ligget mellan 500 og 
1000 dekar årlig, for Skjeberg ankring 300 dekar og Eidsberg ankring 
200 dekar. -

Figur 3 viser antall meter åpne bekker og grØfter scrn legges i rør det 
enkel te år innen kmrnunene Rakkestad, Eidsberg, Skjeberg og I dd fra 
1959 til 1973. I Rakkestad ble i overkant av 96.000 meter grØfter og 
bekker lukket i denne perioden, mens de tilsvarende tall for Eisberg, 
Skjeberg er henholdsvis 43 . 000 meter og 65.000 meter. For Idd et 
tallet 15.000 meter fra 1959 til 1966. Dette fremgår av figur 4, hvor 
det totale antall meter er fordelt på hvert enkelt år. 

Figur 5 viser antall dekar allerede dyrket jord son er grØftet med 
statlig tilskott i perioden fra 1953 til 1985. Den største aktiviteten 
finner vi i Rakkestad og Eisdberg son fram til 1970 svinger ankring 
2.000 dekar årlig, mens den i Skjeberg ligger nærmere 1.000 dekar. 
Etter 1970 synker nivået til ca. 1.000 dekar i Eidsberg og Rakkestad 
og til knapt 500 dekar i Skjeberg. Idd er utelatt fra denne 
fremstillingen fordi det undersøkte anrådet bare anfatter en del av 
Idd kcmnune fram til 1966, mens kcmnunen ble en del av Halden kmrnune 
fra 1967. 

Figur 6 viser bakkeplanert areal fra 1969 til 1985 utført med 
statstilskott. Etter en hØy aktivi tet på 70. tallet har det vært en 
nedadgående tendens i årene. I Skjeberg ligger bakkeplaneringen hele 
tiden under 100 dekar, mens den i Eidsberg i fem år lå over 1000 dekar 
årlig. I Rakkestad har ca. 600 dekar blitt planert årlig fram til 1978 
og i underkant av 300 dekar de etterfølgende årene. Totalt areal san 
er bakkeplanert med statstilskott fra 1969 til 1985 er for 

Rakkestad: 7. 850 da. 

Eidsberg: 11.250 da. 

Skjeberg: 550 da. 
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