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Rapporten tar sikte på å gi en samlet fr8.111stilling av de mest 
ver?ifulle og sårbare landskapsområdene i fYlket. 

Omrldene er definert som Østfoldlandskap av regional betydning. 
Begrepet landskap er her et sammenfattende uttrykk for natur
typer. kulturlandskap og friluftsomrlder. Begrepet regi.onal 
betydning er et signal om at ailjøvernavdel:lngen vil gi økt 
oppmerksomhet vedrflrende forval tnin~n. av disse områdene. 

Rapporten omfatter ca 100 områder fordelt på følgende hovedtyper 
av landskap: 
Kulturlandsfcap, kystlandskap, sjøområder og vassdrag, bymarker og 
tettstedsnære turområder, fjellaomrlder og motorveilandskap. 



~RORD 

Denne rapporten er er forsøk på å få til en saalet fYlkesomfattende 
ovenikt over landskapsområder av særlig høy kvalitet. 
Områdene bør skj armes mot utbygging og andre til tak a am kan forringe 
landskapets naturstruktur, kulturainner og estetiske ·verdi. 

Rapporten er ikke en ny verneplan, men et innspill til kommunenes 
arealplanlegging og et vurderingsgrunnlag for miljøvernavdelingens 
planbehandling og informasjonsarbeid. 

Rapporten sendes ut til kommunene, fylkeskommunen, vegkontoret. 
l&Ddbruksetater, friluttsrld og grunneier- og naturvernorganisa
sjoner. samt berørte kommuner/etater i våre nabofyl.lcår og -lån. 

Miljøvernavdelingen vil med dette invitere til dial.og om felles 
innsats , og tar gjerne 1 mot forslag til korrigering og utfylling 
av rapportens faglige innhold. 

Vidar Asheim 

Frilufts- og nturvernkonsulent 
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INNLEDNING 

Miljøvernavdelingen vil med denne rapporten gi en SBIIl.et 
oversikt over et utval.g verdifulle landskapstyper og turmarker 
i fylket. 

Rapporten inneholder en kort og skje11atisk omtale av i alt 
ca 100 landskapøo11rlder. fortløpende nUIIIIlerert fra Hobøl i 
nordvest til Enningdalen i sørøst. 
Omrldene er inntegnet pl komm.unevise kartblad som er kopiert 
i A3- eller A4-f'ormat. h.h.vis i mAlestokk 1:70 000 og 
1:100 ooo. 

Ned denne områdeinndelingen prøver vi l samle de viktigste 
la.Jl.turhi.storiske. landskapsestetiske, rekreative og natur
faglige verneinteressene i klart definerte lanclskapsenhete.r. 

f.!iiU:'ådenes status som regionale landskap bygger på vurderinger 
,j_ llli.ljøwrnavdelingen der et bredt spekter av kriterier er 
;~agt til srwmClJet er ikke foretatt spesielle fagutredninger 
};/registreringer med tanke på denne rapporten. En rekke 
fskriftlige arbeider. J!'apporter m. v. innglr likevel i 
:· vurderingsgrunnlaget. Likeledes har llil.j øvernavdeli.ngens ,, 
~ om f'yllcet vært sentra:Lt. 

Rapporten er ikke en DY natu.rvemregistrering eller verneplan. 
men et verktøy for l rasjonalisere milj ØVel:"Davdel..ingens 
daglige arbeid. Dette arbeidet omfatter løpende infomasjon og 
hØringsuttalelser, innspill til kommunenes arealplanlegging. 
faglip rld og innsigelser, retningslinjer for tilrettelegging 
i friluftsområder. saksbehandling vedrørende beklælukk:l.ng og 
bakkeplanering, samt utarbeiding av verneplaner etter natur
vernloven. 
Rapporten er først og f'remst et hjelpemiddel for l nA ut med 
informasjon og avklare a.reallconflikter på et tidlig stadi.UIIl 
i planproseasen. 

Selv 011 utvalget. avarenøningen og omtal.en av de enkelte) 
omrldeoe ikke er belt gjeMOIIarbeidet. vil rapporten og den 
generelle omtalen av landskapstypene likevel gi et rimelig 
godt wrderingsgruzml.ag når vi skal sette arealplaner og 
enkeltsaker inn i en større sammenheng og gi faglige rAd eller 
begrunne innsigelser. 

For vlre med- og 110tspillere i planprosessen vil det ocsA være 
en fordel A ha et oversiktli& innspill som sammenfatter de 
viktigste verneintel'eSSer og heDS}'nSregler . 

I arealforvaltningen skilles det mellom regionale og lokale 
interesser. Miljøvernavdelinpn vil i sterkere grad konsen
trere sin innsats til de regionale interessene. 
Forvaltningen av de lokale verneinteresser og landskapshen
syn er et kommunal. t ansvar. Denne rapporten er et bidrag til 
avklaring av regional.t int~ressante landskapsområder. 

.l 



Videre kan det komme til nye områder som etter nærmere unde~
søkelser vil kunne klassifiseres som landskap av regional 
betydning. 

Endelig mA vi minne om at miljøvernavdelingen fortsatt har 
spesi.f'ikke verneinteresser å ivareta utenfor de angitte 
regionale landskapsområdene. Dette gjelder bl.a. en rekke 
naturfaglige forekomster og lokaliteter, viltbiotoper, trekk
veier og fiskeforekomster. regionale friluftsområder og 
håndhevingen av naturvernlovens reklameforbud utenfor tett
bygd strøk. 
Et eksempel pl dette er at flere verneverdige barskogsomrAder 
ikke omfattes av landskaps typen "Fjellao~nr!der". 

Rapporten er ikke et avsluttet produkt, men et verktøy og et 
grunnlag for dialog. Vi er spesielt interessert i tilbakemel
ding fra kommuner, etater, organisasjoner og enkeltpersoner 
som har faglige synspunkter p! hva som bør og hva som ikke bør 
defineres som Østfoldlandskap av regional betydning. 

Etterhvert som vi flr bedre og mer detaljert oversikt, vil 
det skje en fortløpende kritisk gj~g av både·utvalget, 
avgrensningen og omtalen av landskapsområdene. 

1 
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HOVEDTYPER AV LANDSKAP 

De utvalgte områdene fordeler seg på ulike hovedtyper etter 
hvilke interesser og konflikter de representerer. 

1. Kulturlandskap 

Til denne typen regnes kjerneområder med rik naturstruktur, 
markante kulturminner, høy symbolverdi og estetisk kvali
tet. Utvalget er foreløpig avgrenset til jordbrukslandskap, 
men vil også kunne omfatte antikvariske bymiljøer og urbane 
kulturlandskap. Dette må nærmere drøftes med de antikvariske 
fagmyndigheter i fylket. 

Bærende elementer er randsoner med frodig vegetasjon, gamle 
trær og tregrupper, eikelunder, edelløvskog, hagemarker, 
steingarder, alleer, historiske hager, parker og bygnings
miljøer, middelalderkirker, raviner, bekker, dammer og 
våtmarker. 

Karakteristiske eksempler er herregårdslandskapene ved Alby, 
Værne Kloster, Tomb og Nes (i Borge), landskapsrommet omkring 
Ågårdselva, Visterflo og Skinnerflo, Berby - Enningdalen og 
de store ravineområdene i Indre Østfold. 
I alt er det valgt ut 38 kulturlandskap av regional betydning. 

Generelt bør omrddene skjermes mot utbygging og andre forstyr
rende inngrep. Enkelte steder kan landskapet tdle en viss 
utbygging, men all bygge- og anleggsvirksomhet bør under)egges 
strenge hensynsregler bdde ndr det gjetder plassering, visuell 
eksponering og stiltilpassing. 

Ny bebyggelse bør ikke spres slik at landskapsbildet blir 
ytterligere punktert, men heller knyttes til eksisterende 
gdrdstun og strøksbebyggelse, og evt. veves inn i en samlende 
vegetasjonsstruktur. 

Videre er det av avgjørende betydning at vdtmarker, dammer, 
bekker, raviner, hagemarker, lunder, krattbelter, alleer, 
dkerholmer og monumentaltrær blir bevart som naturlige rand
soner og øyer i produksjonslandskapet. 

Bakkeplanering, bekkelukking, kanalisering og annen utarming 
av landskapets naturstruktur bør ikke forekomme. 
Områdene bør prioriteres ved fordeling av kulturlandskaps
tilskudd og planlegging av flerbrukstiltak i landbruket. 
Eksempler er beitedrift, skjøtsel av randsoner, viltbiotoper 
og gamle kulturmarkstyper, samt etablering av turstier. 

j 



2. Kystlandskap 

Store deler av Østfoldkysten er belagt med hyttebebyggelse. 
Deler av kysten og skjærgården er sikret tll friluftsformål, 
og det er opprettet enkelte sjøfuglreservater. Pra 1972 har 
det vært general t byggeforbud i 100-metersbel tet, og hele ytre 
Oslofjord er definert som friluftsområde av nasjonal 
betydning. 

Kystlandskap av regional betydning omfatter de v~tigste 
restområder med representativ kystnatur og intakte gamle 
kulturnailjøer på fastlandet og hovedøyene . 
Bt hovedkriterium er at selve landskapsbildet er lite berørt 
av hytter og andre forstyrrelser. Sett under ett vil områdene 
spenne over et variert naturgrunnlag med naturfaglige, kultur
historiske og estetiske kvaliteter, samt gode muligheter for 
friluftsliv. 

Viktige elementer er skj•rgh-dspartier, b.ol.Dier, tanger o~ 
viker, svaberg, sand- og rul..lesteinstrender. kystskog, våt
ll&rkskUer, strandenger, hageaaark , lyngbei og gamle sjøbuer 
og strandsitterbruk. 

Det er valgt ut 11 kystlandskap av regional betydning. 
De omfatter bl.a. Nordre Jeløy med sine skogkledte åser, 
de nakne beiteøyene utenfor Larkollen, det statlige frilufts
området Mærrapanna i Onsøy og hele det verharde kystbeltet 
pl yttersiden av Hvalerøyene. 

I de utvalgte omrddene b~r det ikke gt.s di.spmtsasjonn fra 
b.Wgge- og deleforbudet. K~ttkthytter bør over ttd saneres, 
og det bØr stt Hes strenge Umdskapsestett.sks krav ved alt 
o.tbyggt:ng. Utvtdet.se av hyttevolum og rtvt.ng/app/tJr1:ng av rQI 
hytte bØr Jam tttlates n4r vtrkni.ngen b'Ur mtndrø beslagteg
gende bdde visuelt og fysi.sk. 

Oa1'ddm1S med tUJWrenda sdøareal.er •d ogsd stlaes mot mw:t;e 
twør av inngrep og mt1.jtJbel4stn1.nger 110111 f. e'lul. uttyttf:ng, 
massetak, dunrp!?1g, appdrattstDI.tegg og støyfmde motorisert---· 
vamisport. 

Innen amrddene bør areater som kan absorbere bebyggelse og 
telat!ske anZ.egg ho"Ldes i. reserve, og evt. tas t bruk t!t 
opparbet.dtng av tette stf}ttepunkter for det aZ..81111S fr!"Lufts
ttvet • dvs. dagsbesø'IUJnde. 
Forøvrt.g bør utfartsparJcørtrtg, campi.ngptasser, utetehyttn, 
marinaer og kouersi.et1.e servtceanl.egg m. v. l.oka1.1.seres ttl. 
tyrtgre støttepunkter utenfor omrddene. 

Tidsbegrensede servttuttavta~er bør gjøres permanente, og 
nye trttuttsomrdder bør sikres der det ør nødvendtg og muttg 
for tt.lretteleggt.ng eller for d unngd omdisponert.ng. 

Da presset pd kystsonen er ·stort og ~estdig, vit mttjøvern
avdel.i~en pr!or!tøre arbeidet med d sikre miljøverdiene t 
denne deten av fylket. 



3. Sj~råder og vassdrag 

Disse landskapstypene har taye til felles med kystlandskapet, 
men presset og bruksintenaiteten er gjennomgående Gindre. 
Det er lagt mange ulike vernemotiver til grunn for utvalget, 
alt f'ra fi.sk og vannfugl til landskapskvalitet, vannkvalitet 
og uberørthet. 
Områdene spenner over hele spekteret fra klare sjøer i ufor
styrrede skogslandskap til eutrofe vann og vassdrag i tett
bygde kulturlandskap. 
Boksjøene. Vansjø og Glomma nedenfor Sarpsfossen angir spenn
vidden. I alt er det valgt ut 10 sjøomd.der og vassdrag av 
regional betydning. 

Gøne:ret't ~r att Jumtvege'tasjmt be11Dtdes f. naturtf.l.s't<md 
og s-t:rcmdsone:r og bredder sJ<Jermes mot ut'byggt.ng, u:tJyt tt.ng 
og andre sk;lent~~ende iMgrep. 

BekkeluJdctng, 'kanaUsert:ng og bakkeplanering bØr 1DV1gcis f. de 
7tm'Jireste deler av nedstagsfet'tet, og att pløying og oppdyrking 
blir avgrensu ovtm;for ttollDkJTfNinf.vdet. 
Høgstttater bør ikke eksporteres mot dpne vanrr;flater, 111en 
utformes og avgrenses sttk at det sikres permanente s'l«>gb41l.tar 
med naturttge bryn 'langs vann og vassdrag. 

I sdrbazoe og ltte berørte omrddar b~r fØlgende 1D171Øds: 
BJJttebyggtng, vet.'byggtnø, lnDtartsert Jerdset utover 1:rad1.sJo
ne1 t. ttmdb2!'Uksnæring, forurensende utsUpp og arealavrenning 
fra dyrket mark og grØftet myr. 

4. Bymarker og tettstedsnære turområder 

Denne gruppen omfatter de største og .ast b~te neromrldene 
omkring byene og de større tettstedene. Nlr noen sl.i.ke turom
rlder istedet er rubrisert under kystlandskap og kulturland
skap. er det fordi disse områdene har spesielle kvaliteter 
i tilleø til sin bynære beliggenhet. · -

Bymarker og tettstedsnære turområder har regional betydning 
fordi de betjener enten større befollcningssentra eller flere 
kommuner. I disse områdene vil miljøvernavdelingen u&otsette 
seg omdisponering til utbyggingsformll og etablering av miljø
fiendtlig virksomhet som ikke tølger ·av vanlig skoedrift. 
Ut over dette bør kommunene selv forvalte lokale verneinteres
er og avlclare evt. konflikter mellom ulike brukergrupper. 
I alt er det val6't ut 16 omrlder, deriblant Fredr~stadmarka. 
Sarpsborparka. Asermarka, TrtJgstad Varde og Hyllilsen. 

Det bør generelt tasttegges markagTenser melLom turomrddene og 
tilgrensende tettstedsomrddør. Byggefelt, pukkvark, fYllinger. 
skytebaner og anlegg for motorsport Jll. v. bØr ikke legges 
tnnenfor markagrensene. 
Det bør legges forsterket vekt pd jlerbruksløsntnger i skog
bruket. Det er ønskelig at kommuner og viktige brukergrupper 
tnngdr i diskusJoner om flerbruk, og at resultater av fler
brukstf.lpasninger blir etterprøvd i marka. 



5· Fjellaområder 

Denne landskøpstypen omfatter det aller meste av fylkets lav
produktive skogsmark. Avgrensningen av omrldene fø1ger i 
grove trekk de naturgitte grenser for skogsmark av lav boni
tet. Samtlige arealer av en viss utstrekning er medregnet, 
med unntak av de omrlder som faller inn under de foreglende 
fire landskapstypene. 

"Fjella" er både i Østfold og de svenske grensebygdene det 
lokale navnet på 11ødemarkene11 mellom de tradisjonelle bonde
bygdene. Her er det ikke høyden over havet, men mangelen pl 
jordsmonn som beste111111er naturtypen. Hovedinntrykket er grunn
fjellsplatåer med lite løsmasser og mange myrer og vann omgitt 
8V fU1"USlcog. 

Mange av fjellaområdene er viktige tur- og utfartsoMråder, 
mens andre er· lite brukt og lite kjent . De utgjør fylkets 
relative •villmarkspotensiale11

, og har naturkvaliteter av 
regional. betydning. Stikkord er stillhet, uberørthet, g&llllel 
barslc.os og slrbart fugleliv . 
I disse amrldene ser vi naturopplevelse, landskapskvalitet 
og plante- og dyrelivet som en del av llliljøvernavdelinges 
forvaltningsomrlde. 

Registreringen teller 20 områder, og mesteparten av ar.ealet 
ligger i et·belte fra Ankerfjella i sør via VestfJella og 
Trømborgfjella til Båstadfjella i nord. De øvrige områdene 
er mer oppsplittet, og l1øer stort sett i et belte mellom 
hovedraet og de indre leirjordsbygdene. Enkelte områder er 
små og isolerte 11vill.markskjerner" omgitt av produktive og 
tettbef'olkede kulturlandskap. Eksempler er Gaupesteinmarka 
og Lyserjell på grensen mot Akershus ; 

I fJel~e:rae vtt mtti,.vernat>de"Lt.ngen gøne~ett IØOtsette seg 
a'Ue tPVWl"ep som 1can utMdere naturlaJalttetsne og tkfe'tegge 
llfUUghsten.e for ufors-tyrret naturopplE>~'et.ese. De'tte gJelder t 
tørste Hkke ekskluderende anleggfvtrkso.mheter so• f1wl6.sser, 
s'lqJte- og motorbane:l", pukkverk. fyttplasser, tratt1dulrer.t-6f1-· 
utl1flgg1:ngsform6. 7.. 
Det bør høltør tk'ke ttttates en gradVis utarming t form av 
nye kr~tlinier og ytterligere hyttebygging. 

Slt.ogsvet.byggtng og rnyrgrøttt.ng vi l og8d. ha negativ ejfekt pd. 
de mtt.;tøuerdter omrddene representerer. Skognærtngen styres . 
etter serlov. Kommunene (plan- og bygntngsloPen) og mtljøvern-
11fll"dig1tetene er derfor uten formen t.nnflytel.se pd. skogbruket. 

V! vtz. anbefale at prtnstppet for tterstdtg skogbruk bltr 
ster'Jrt aktwJl.tsert og lagt tit grunn for aU sJcogbru.lu;aktivt
tet i. fjelta.ornddene. Det er øns'kettg at 'ko1211lWter og vt.ktige 
bl!ukergru:pper imtgd.r i dt.s'kusjoner om fl.er'b7!uk., og at reSill
tater av flerbruksttlpasntnger blir etterp~vd t marka. 

Da registreringen foretøpig ikke skitter meltom viktige og 
mindre viktige områder, vil d8t uare et visst rom for kompro
misser og en reduksjon av det scwtl.ede areal.. 
Til. gj~jetd er det ønskelig d /d en oversikt over hvilke 
restomrdder som vil forbli uberørt av ttataskogbruk. 



6. Motorveilandskap 

Landskapet langs hovedveiene (og jernbanen) er kanskje vårt 
viktigste uterom. Det er her vi orienterer oss i. kulturland
skapet, og det er her vi opplever og gjenkjenner landskapets 
landemerker og hoveddrag. 

Vi setter f'ølgende krav til et godt veilandskap: 

Det skal være lesbart og gi trafilckantene visuell føring, dvs. 
gi silcker f'orhAndsinformasjon ved hjelp av enkle signal.effek
ter i fartsretningen. 
Pl grunn av høy hastighet og tett trafiJdc ml sidearealene 
gjengi rolige skif'tninger i landskapsbildet. Langs motorveier 
bØr det derfor være et uf'ravi.kalig prinsipp l ~ blikkfønc 
soa distraherer traf'ilckantene, og trekker oppaerksomheten vekk 
fra det som skjer forover og bakover i kjøreretningen. 
Dette i lllOtsetning til lokalveier og gågater med lave hastig
heter og et tett og komplekst informasjonsbilde. 

E6 og &18 gjennom Østfold er viktige gjennomf'artslrer og 
hovedinnfal.lsporter til landet. Vegvesenet er 1 g&Dg med en 
lsnpiktig utbygging til motorveistandard, og legger de nye 
traseene utenom byer og tettsteder, med planskilte kryss og 
normert visning til de ulike reisemål. 

l løpet av de seinere år har det vært en tiltagende tendens 
til å legge nye næringsområder langs europaveiene, med 
fasader, belysning, reklame, varer, containere, skjæringer 
og fyllinger dJ.rekte eksponert mot gjennomgaDgBtraf'ikken. 

Kommunene som forvalter arealdisponeringen 18n88 hovedveiene, 
har vi.øt manglende evne til l styre denne utviklingen pl en 
akseptabel måte. Statene Vegvesen har ikke hjemmel til å gripe 
inn, da forvaltningsansvaret kun gjelder selve vei traseene 
oc aller nærmeste sideareal. 
Resultatet er en vi.suell sll8dring av et landskapsbilde som i. 
utganppunktet ~~ange steder var et hensiktsmessig og vald)ert 
motorvei.landslcap. . 

Vi ser dette som en av de mest alvorlige trusler mot Østfold
landskapet idag. Da E6 og E18 ml regnes som en infrastruktur 
klart overordnet lokale interesser, finner vi. det ri.kti.&' 4 
definere landskapsrommet langs eksisterende og framtidige 
motorveistrekninger som en landskapstype av regional 
betydning. 

l'ftt;løvernavdel.tngen vtl motsette seg videre uhetdt.g .u'tbygg1:ng 
t. mo'torveflandsfcapet lartgs E6 og Bl8 • . 

Ny bebyggelse bør legges i s6 stor avstand at den b1tr fU1Z
støndtg sk.;/erlllet, enten av ek.ststel!'eftde terreng, vegetasJon 
etter bebyggetse etter av votter som le.gges opp og beplantes 
/ør byggestart. 
Nye bottgomr4der bør t a'l.te titfeZle avgrenses au terrengform 
og votter, stik at skjemmende støyskjermer kan unngds. 

Eksisterende ko"'ltktsttuasjoner som ved nosseporten~ Jonsten 
1. Rdde og Tunejordet, bør om TllUlig avhjelpes ved etablering 



av veg~tasjonsvotter. Langs E18 bør ~itsvarende konftikt
si.tuas;foner kunne saneres ved bygging av motorvei t ny trase. 

Bedriftenes behov for titg;fengeltghet og markedsføring md 
Jamne i~U~ekcmmes pc! en m4te som ikke tvtnger Jwer mkett 
bedrift ttt 4 tttkjempe seg eget utsttlt!ngsvtndu mot B6 og 
El8. Løsrttngen bør bl.t regionale elter ko~~~Wnate nært:ngsparkør 
ptusnt t s'k;jeraen4.e omg1.ve't6er n.er traft.'kknutepu:nk:tene. 
Vtsue tt tt 1.g:f enge tt.ghJ&t kan skje ved normert vf.sntng fra 
hovedvei. og mtlrksdsrettet eksponering tnternt t omrddet 
etter mot l.okalvet. 

) 

V 



ØSTFOLDLANDSKAP AV REGIONAL BETYDNING O V E R S I K T S K A R T 

O...ddeøa er fortløpende nUØDIIIrert fra 1 tU ,g, fra Hobøl i nord~t 
til. Hal41111111 l øntst. 
a.N.deae er lnntoll'let p6 fylkeøkart i •Ale•toldc 1:100 000, OI" er 
~N bubewt i en •ren telultdlllll.. 

l'br hyer '-ule· ar elet lltu'boidat et (eller ta) k&zotblad OI" en tebt
l!el - CllltRter alle --'date - hal.t: eller delvill ll.øar illnenlor 
~~enser, 
Pil kommuneka.~tbladene er det bzoWrt :følpnde •tcneuar :f- l lll&l:'lcan 
Cllll'ldene OC vise høwcltn~ene: 

• rzm 
kulturlenclebp, :fjell~r 
... ~p. (Jitene .... 
vasaclre& Q« ~ 
ajØOIIIriliel' aa~er) 

ll!&&ropavei •.18 8 
llmopawi B4 38 • 50 81 

D 110toi.'Yidlan4åap 

~·~tett-
stedsn.re 
tu~n ... 



~ AV RBCIOHAL 8'8'l'tllltDIG 

Hobøl koounune 



esn'OLm.AIUISIAP AV RI!DIONAl. BE1YDHINO 

Spydeberg kommune 



IIJSm)LDI.ANDSUP AV RIGIONAL BBl'YDNINO 

Askim kommune 



ØS"''''tlLDt.AIIDSIW' AV RmiOIW. B'EJYDMIØQ 

Trøgstad konunune 





BSTFOLDl...AHDSJCAP AV REmONAL Bl!:l'YDHlNCl 

Marker konunune N 



~AV N!XliOHAI. BETYDIIIJCl 

Marker kommune S 

..... 



østP'QI.JII.AHilSKAP AV RlmOJW. BErYDHXNa 

Rømskog koounune 

. ' 



ØSTFOLDlNIDSitAP AV RI!OIOIIAL IEn'mfliiO 

Moss kommune 

/0 



/Y 



~ AV RBJIOIW. BBTYDMDCO 

Skiptvet kommune 

L. U 



C.l 
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ØS1'FOLDI.AIIDS AV lll!mOIW. IIIB!'YDimtO 

Rygge kommune 



fJS'I'FOLDI.AHDSKioP AV ftSDIOHAl. BBTYDNINCI 

Råde kommune 

l' .. 



- ) 
IIIS'n1nJ)UJCDSIW' AV RPDIOIW. BEI'YDMIIIO 

Tune og Sarpsborg kommuner 



ØSTPDLDtA!fDSIW> AV IIBUIOMAI. Blm'llNING 

Varteig kommune 

26 
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I!)Sn'13l.DLAHJIS1(AP AV JlBOIONAL BETYDIIINC 

Onsøy kommune 



øsrFOI.bl.ANDSKAP AV REDIONAL BS1'VDN1NG 

Fredrikstad kommune 



~ AY RmiOifAL BITYDtiiHO 

Rolvsøy konunune 



~ AV RBOIOHAL BEIWNIHO 

Borge kommune 



IIS'n'OLDLAIIDSlCAP AV RI!XIIOHAL 8B'MIMlKO 

Kråkerøy kormnune 
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ØSTFOLDI.ANDSIW' AV REGIONAL BETYDNDIG 

Skjeberg kormnune 



øsn'OLDu.NDSIW' AV IU!DlOMAL Blm'DMIJ4Q 

Aremark kommune N 



æTPOLDLAHDSIW' AV REGIONAL IIB'IYDHINQ 

Aremark kommune S 



~I.ANDSICAP AV REGIONAL Oll'T\'DIIING 

Halden kommune · N 

(.; 
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ØS'l'FOl.DI.AMb AV .Rml:OIW. BS1"tttNING 

Halden konunune S 
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