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Helhetlige kulturlandskap ofte med stort artsmangfold: 

l. Keiserdalen/Kastet, Våler 
2. Berg kirke/Lundestad, Halden 
3. Kirkebygd en, V åler 
4. Kjellandsvik, Moss 
5. Kjølberg, Fredrikstad, Onsøy 
6. Skjeberg kirke/prestegirden, Sarpsborg, Skjeberg 

Keiserdalen/Kastet 

Område beskrivelse: 
-Området ligger nord i Våler nær grensen til Spydeberg, ca 6 km ØNØ for Våler kirke. Her 
finnes et særpreget, småskalert jord- og skogbrukslandskap med flere mindre gårder og bruk i 
sørhellingen til et trangt dalføre som gradvis blir brattere fram mot Kastet. Dalføret er et 
frodig daldrag gjennom den nordlige delen av den karrige Femtegjeldåsen. Barblandingsskog 
omkranser flekkene med beite- og slåttemark som er for bratte til kornproduksjon. 
- Gårdene har vært drevet tradisjonelt og som selvstendige bruk i lang tid. Tunbebyggelsen 
består av mange og tildels originale hus. 
-Området, som har en upresis innramming, deles inn i to delområder. 

Delområde l: Keiserdalen med slåtteeng. 
Delområde 2: Kastet med engområder. 

Delområde l: Keiserdalen med slåtteeng 

Områdebeskri vel se: 
- Keiserdalen ligger vest for Kastet innerst i et trangt V -fonnet landskapsrom avgrenset av 
skogen i øst og bratte fjellskrenter i vest. 
-Jordbruksarealene har vært drevet ekstensivt med husdyr opp til våre dager. Skogsdriften har 
foregått, og foregår ennå, delvis med hest. 
-Det avgrensete arealet er et naturengområde sør for bebyggelsen på Keiserdalen. 
Bygningsmassen på gården er også inkludert. 

Biologisk verdi: 
-Med den beskrevne driftsmåten er det sannsynlig at det kan gjores interessante biologiske 
funn her. Imidlertid er ingen spesielle botaniske funn kjent herfra utover forventete natureng
og slåttearter (engkvein, hanekam, bladfaks, føllblom, hvitkløver, løvetann, sølvbunke, smyle, 
engrapp, tunrapp, nyseryllik, engsyre, småengkall, prestekrage. gulaks, engsoleie. timotei, 
fuglevikke, stemorsblom, enghumleblom tveskjeggveronika, kveke), men arealet er 
mangelfullt inventert. 
- Endel oppslag finnes av bjørk, vier og osp. 
- Arealet inngår som en del av et større areal i kommunen bestående av mye skog av ulik 
utforming og fuktighet. Området er ansett som et svært viktig viltområde i kommunen 
(Wergeland Krog 1993a). 
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Kulturhistorisk verdi: 
- Særpreget tun med mange originale småhus. 
-Gammel tradisjon holdes i hevd med skog- og jordbruksdrift uten bruk av stor traktor. Enga 
slås med tohjulstraktor. 
-Et steingjerde finnes her noe som er uvanlig i Våler. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Området er kulturhistorisk og landskapsmessig interessant. 
- Særlige interesser knytter seg til husmassen og driftsmåten. Tunbebyggelsen er i god stand. 
- En planteskole finnes på eiendonunen som benyttes i hovedsak til oppfonnering av gamle 
roser. 
- Botanisk er området mangelfullt kjent, men har et opplagt potensiale. Enga er forsiktig 
gjødslet, men synes relativt urterik. 
- Arealet anses som en del av et svært viktig viltområde. Området er gitt høyeste prioritet som 
viltområde (Wergeland Krog 1993a). 
- Spesielt, fint skjøttet skog uten traktorspor! 
- I 1990 mottok eier, Kolbjørn Magnussen, Baltzer Ombustvedts jordbrukspris for god 
gårdsdrift ("Moss Dagblad" l 0.8.1996). 
- Delområdet vurderes til høy/middels verdi. 

Delområde 2: Kastet med engområder 

Område beskrivelse: 
- Kastet er et lite bruk, 250 m sørøst for Keiserdalen, omgitt av relativt bratte engarealer. 
Bruket ligger i enden av en trang dalformasjon med helning mot sør. Ved Kastet munner 
formasjonen ut i forlengelsen av Mørkedalen, et bratt dalføre med retning nord/sør. 
- Det utvalgte arealet inkluderer tunet med bygningsmassen samt engarealer i øst. 

Biologisk verdi: 
-Ingen spesielle botaniske furm er kjent (engsoleie, timotei, fuglevikke, sølvbunke, 
hvitkløver, ryllik, tveskjeggveronika, prikkperikum, engkvein, prestekrage, enghumleblom, 
småengkall, marikåpe, hundekjeks). Funn av småengkall indikerer slåttemark, og 
prikkperikum krever mer basisk jord enn hva som er vanlig i Våler. Arealet synes imidlertid 
mangelfullt inventert. 
- Området er ansett som et svært viktig viltområde i kommunen (Wergeland Krog 1993a). 
- Enkelte hageplanter finnes spredt i området. 

Kulturhistorisk verdi: 
- Ikke observert utover bebyggelsen på Kastet. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Området blir slått og trolig forsiktig gjødslet. I dag er arealene grasdominert, men med 
unerike kanter. 
- Området var ikke i bruk i en periode på 1980-tallet. 
- Kulturhistorisk synes området å ha få verdier. 
- Bitanisk er området mangelfullt kjent, men det kan synes å ha et visst potensiale. Zoologiske 
verdier i et storareal hvor dette delområde inngår, er godt dokumentet (Wergeland Krog 
l 993a). 
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- Landskapsmessig er området dramatisk bratt til å være et jordbruksområde i Østfold. 
- Delområdet vurderes til middels verdi. 

Helhetsvurdering 

- Lokaliteten utgjør et særpreget landskap med en gårds- og bruksstruktur som er typisk for et 
historisk småskalajordbruk i deime delen av fylket 
- Ingen botaniske funn av særlig interesse er notert, men vegetasjonsmessige kvaliteter fiimes. 
Arealene bør biologisk inventeres. 
- Arealet inngår som en del av et større areal i kommunen bestående av blåbærgranskog, 
granswnpskog, :furumyrskog og lavfuruskog. Her fiimes også mange mindre myrpartier og 
glenner. På grunn av sin store variasjon og størrelse, huser arealet mange ulike skogsdyr som 
elg, hekkende jerpe, orrfugl, storfugl, perleugle, spurveugle, ravn, fiskeørn, hønsehauk og 
enkeltbekkasin (Wergeland Krog 1993a). Arealet iimgår i et av de viktigste viltområder i 
kommunen og er gitt høyeste prioritet (Wergeland Krog 1993a). 
- På tross av liten kunnskap om botaniske verdier, vurderes storområdet til høy/middels verdi. 

Berg kirke/Lundestad 

Område beskrivelse: 
-Berg kirke ligger 3-4 km nodvest for Halden sentrum, like sør for Rv 104, og med Fv 931 
mellom kirken og prestegården. 
- Lundestad gård ligger en drøy km SSV for kirken, like øst for fylkesveien. 
- Et hestebeite 300 m sørvest for Bergsmoen, midt mellom Lundestad og kirken, er også gitt 
særskilt avmerking. 
- I området fiimes mange fornminnefelt, åkerholmer og kantsoner. Arealet er derfor gitt en 
upresis innramming hvor de tre delområdene inngår samt gårdene/plassene Boberg, 
Klokkerød, Bergsmoen og Lund. Storområdet er dominert av åker og skogkledde høydedrag i 
øst og vest som danner et fint rom i nord-sørgående retning. 

Delområde l : Hestebeitet ved Bergsmoen. 
Delområde 2: Lundestad gård inklusive Grisetreet. 
Delområde 3: Berg kirke og prestegård. 

Delområde l: Heste beitet ved Bergsmoen 

Område beskrivelse: 
- Hestebeitet ligger på en kolle i landskapet midt mellom Berg kirke og Lundestad gård, l 00 
m vest for Fv 931. Det strekker seg vest til plassen Lund som i dag er fraflyttet og forfalt. -
Arealet beites av hest fra Lundestad. 

Biologisk verdi: 
-Beitemarka består av natureng. Bare trivielle arter er kjent herfra, men arealet synes 
mangelfullt inventert. Furu, bringebær og gran vokser i området. 
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Kulturhistorisk verdi: 
- To gravfelt er registrert her. 
-Ellers finnes rydningsrøyser, rester etter steingjerder og en kjerrevei som går gjennom 
delområdet. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Tilstanden på delområdet er relativt god. De kulturhistoriske sporene er tydelige. 
- Botanisk synes ikke området å ha særlig verdi, men de biologiske verdier er mangelfullt 
dokumentert. 
- Området er i aktivt bruk, og gjødsles trolig noe. 
- Delområdet vurderes til middels verdi. 

Delområde 2: Lundestad gård inklusive Grisetreet 

Område beskrivelse: 
- Lundestad gård er en velholdt gård. Like nord for gården finnes en inngjerdet 
havnehage!luftehage for storfe, kalt Grisetreet. Havnehagen er omkranset av et steingjerde. 
Gården omgis av dyrket mark. 

Biologisk verdi: 
- Hagemarken har ligget brakk en tid. Eik, bjørk og rogn dominerer arealet i dag, men furu og 
gran finnes også. Andre registrerte karplanter er blåklokke, prestekrage, sølvbunke, tiriltunge 
og nattfiol. Nattfiol er en art knyttet til fuktige, gjeme skyggefulle enger på god jord. Denne 
orkideen indikerer muligheter for funn av mer spennende botanikk enn den nevnte. 
- Enkelte gamle trær finnes på og omkring gården, blant annet en alle øst for gården. Slike 
trær har verdi for vedlevende organismer som krever død ved for sin eksistens. Forholdene er 
ikke nærmere undersøkt her. 

Kulturhistorisk verdi: 
-Området har tidligere vært en grisehage. Et steingjerde skiller beitet fra dyrket mark rundt. 
- Rester etter en potetkjeller ligger i sørkanten av delområdet på overgangen til fjøset. 
Potetkjelleren blir i dag benyttet til møkkakjeller/kompost. 
- Alleen fra tunet og østover viser hvor den gamle veien har gått. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Delområdet bærer preg av at det har ligget brakk en tid. Alleen og hageanlegget er positive 
innslag i landskapet. 
- Steingjerdet omkring Grisetreet er godt vedlikeholdt. Tilstanden på alleene er også bra. 
- Funn av nattfiol indikerer fuktige, skyggefulle forhold over god jord, og kan gi håp om funn 
av flere biologiske verdier, men forholdene er mangelfullt kjent. 
- Både gården og hageanlegget er modemisert og mangler det alderstegne preg. 
- Delområdet vurderes til middels verdi. 

Delområde 3: Berg kirke og prestegård 

Område beskrivelse: 
- Berg kirke ligger nord i området fritt plassert på et høydedrag, ca 2 km nord fra Iddefjorden. 
Utsikten fra middelalderkirken er god i alle retninger. 
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- Fv 931 går mellom kirken og prestegården. 
- Delområdet er omkranset av dyrket mark. 

Biologisk verdi: 
- De biologiske verdier er mangelfullt inventert. Interesse knyttes til gamle trær som finnes 
her med tanke på vedlevende organismer. 

Kulturhistorisk verdi: 
-Berg kirke er middelalderkirke i stein. Kirkeskipet er fra 1767, og det er særlig interessant da 
det henger et tremastet skip her av samme type som admiral Nelsons "Victory" (Mamen 
1978). 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Berg kirke ligger typisk plassert for middelalderkirker med god utsikt utover daldraget. 
Kirken er godt vedlikeholdt. 
-De biologiske verdiene er mangelfullt kjent. 
-Med utgangspunkt i kulturhistoriske og landskapsmessige verdier, vurderes delområdet til 
middels/høy verdi. 

Helhetsvurdering 

- I tillegg til delområdenes mange elementer av prestegård, middelalderkirke, gårder, alleer, 
gravfelt, hagemark og havnehage, finnes dyrket mark med mange åkerholmer med fornminner 
i landskapet omkring. 
• Storområdet har 21 registrerte fornminner innenfor avgrensningen, et svært høyt tall. Dette 
gir storområdet variasjon og stor opplevelsesverdi. 
·De biologiske verdiene er imidlertid mangelfullt dokumentert. 
·Området vurderes til høy/middels verdi. 

Kirkebygda 

Områdebeskrivelse: 
·Kirkebygda ligger sentralt i Våler omkring Våler kirke. 
· Området består av store, flate jordbruksarealer som avgrenses av skogkledte koller. Her 
finnes markerte landskapsmerker som som V åler kirke fra Il 00-tallet, kommunehus, skole og 
fredet hovedbygning og stabbur på Kjos gård, tidligere Våler prestegård. Landskapsrommet 
oppdeles av flere åpne bekker med tilhørende randsoner. 
·Det avgrensete arealet er et engbeite omkring flere fomminnefelt, 300m nordvest for Våler 
kirke, nær Rv 121 . 
- Arealet er en del av et større skogområde som er foreslått lagt ut som friområde i 
kommunedelsplanen for Kirkebygda. 
• Arealet beites av storfe. 

Biologisk verdi: 
·Ingen spesielle botaniske kvaliteter er kjent her (føllblom, hvitkløver, løvetann, marikåpe, 
blåkoll, gjeldkarve, rødkløver, ryllik, nyseryllik, engsoleie, grasstjemeblom, tiriltunge, 
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blåklokke, prestekrage, fuglevikke, harestarr, engsyre, enghumleblom, tveskjeggveronika, 
knappsiv, bitterbergknapp, småsyre, knavel, hårsveve, tepperot, gulmaure, stemorsblom), men 
arealet synes mangelfullt inventert. 

Kulturhistorisk verdi: 
- Innenfor arealet ligger seks fomminnefelt, og flere finnes i umiddelbar nærhet. 
Steinalderboplasser finnes i området samt mange gravfelt. Sammen med områdene rundt 
Folkestad og Løken i sør, er det registrert opp mot 100 gravhauger hvorav flere har sjelden 
utforming. 
-Våler kirke er en solid steinkirke fra tidlig middelalder med rikholdig inventar. Både 
prekestol, altertavle og døpefont er fra 1600-tallet. En av kirkeklokkene, som fortsatt er i bruk, 
er fra middelalderen, og orgelet, fra 1791, er en kuriositet (Mamen 1978). 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Engområdene er en del av et større friområde og er nær tilknyttet boligområder, skole og 
idrettsplass. I tråd med kommuneplanen, og i samarbaid med fylkeskonservator, er det anlagt 
et turstinett i området. Dette er også tenkt brukt i undervisningssamrnenheng i skolen. 
- Området er kulturhistorisk innholdsrikt og landskapsmessig representativt for ei jord- og 
skogbruksbygd i indre deler av Østfold. 
- De biologiske verdiene er imidlertid dårlig kjent. På tross av mangelfull biologisk 
dokumentasjon, er arealet vurdert til høy/middels verdi. 

Kjellandsvik 

Områdebeskrivelse: 
- Kjellandsvik ligger nord på Jeløy ca 3 km nord for brua over til Moss. 
- Det avmerkete areal innringer et stort, inngjerdet skogs- og strandområde som beites av 
storfe. Bebyggelsen på Kjellandsvik med en gårdsdam er også med samt alleen langs 
Nesveien. 
- Arealet inneholder blant annet en strandeng, hvor deler er dyrket opp, samt en tange, 
Kjellandsviktangen, som hovedsakelig består av tørr furuskog med lyng over pennisk 
lava berg. 
- Avgrensningen er gjort upresis da det i områdene omkring innrammingen finnes elementer 
av både kulturhistorisk og biologisk verdi som for eksempel lange steingjerder, forekomst av 
misteltein i rogn og lind, skavgras, inklusive krysningen mellom skavgras og elvesnelle, 
åkerholmer og lange tunger av dyrket mark omgitt av enkeltstående store trær (eik) inn mot 
løvskogen. På østsiden av Nesveien finnes mindre dyrkete arealer som det i dag omkring 
bebyggelsen dyrkes bringebær på eller, mot Kjellandsvikbukta, poteter, eng og kom. 
- Innenfor innrammingen beiter 12 storfe i dag, men det vanlige er omkring 20 storfe 
(grunneier Terje Dyre, pers. medd.). 

Biologisk verdi: 
- Beitedyra går på beite i skogen nord og vest for gården. Det fiimes også et lite areal på 
sørsiden som omfattes av samme iimgjerding. Det har gått beitedyr i deime skogen 
sammenhengende i over 100 år (T.Dyre, pers. medd.). 
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-Skogen utgjøres av blandingsskog med flere edelløvskogsfragmenter. Det finnes for 
eksempel mye alm her, enkelte også av store dimensjoner (tidligere skogbrukssjef Gaute 
Walberg, pers. medd.). 
- I skogen og langs vannet er det funnet en rekke sjeldne og interessante karplanter, ofte 
vekster som begunstiges av et beite. Her er kjent vassreverumpe, enghavre, hjertegras, 
bergrørkvein, kvass-starr, duskstarr, engstarr, harekløver, havstarr, saltstarr, takhaukeskjegg, 
nakke bær, mannasøtgras, enghumleblom, marigras, strandkane (oppdaget i 1988, Lye 1989, 
kjent fra Il lokaliteter i fylket hvorav 9 i Moss, Båtvik 1994b ), engfiytle, strandrug, 
storblåfjær, myrhatt, knopparve, småengkall, skjoldbærer, nikkesmelle, saftstjemeblom, 
engnellik, skogvikke, lodne bregne, tusengylden og jordbærkløver. De mest interessante av 
disse både på grunn av beitedyras medvirkning og generell sjeldenhet er engstarr, storblåfær, 
hjertegras, engnellik, nakkebær og marigras ved siden av de nasjonalt rødlistete artene 
(Størkersen 1992) tusengylden og jordbærkløver (Båtvik 1994b ). 
- Ifølge Båtvik (1994b) er det kjent flere lokalt rødlistete arter (Båtvik 1992a) herfra som 
knollmjødurt (oppdaget 1988, kjent fra 21 lokaliteter i fylket hvorav 15 i Moss), skjellrot 
(kjent flere steder omkring Kjellandsvik, kjent fra 22 lokaliteter i fylket hvorav 15 i Moss), 
fuglereir (kjent fra 4 sikre lokaliteter i fylket, alle Jeløy), kubjelle (oppdaget på gården i 1980, 
uvisst om den fortsatt finnes her, kjent fra ca 13 lokaliteter i fylket hvorav 3 i Moss), 
kystgrisøre (fullt naturalisert ved Kjellandsvik ifølge Lye & Gauslaa 1990, kjent fra 6 
lokaliteter fra Østfold hvorav 3 på Jeløy) og bergflette som har sin hovedutbredelse i fylket på 
Jeløy. 
-Nord for tunet ligger en dam. Her er registrert forventet artsinventar som skogsivaks, 
grøftesoleie, vassgro og gulldusk. Den mest interessante arten som er kjent herfra er 
rusttjønnaks som heller ikke er særlig sjelden, men likevel ikke av de vanligste vannvekster i 
fylket. Dammen har også liten vannsalamander samt flertallet av de forventete vanndyr 
(Bolghaug 1995). Dammen er gammel, men ble gravd dypere og utvidet for drøyt 20 år siden 
(T.Dyre, pers. medd.) . 

Kulturhistorisk verdi: 
- De eldste, synlige kulturhistoriske spor fra området er bronsealderrøysa på 
Kjellandsviktangen, men det er gjort arkeologiske funn fra yngre steinalder (Andressen 1984). 
- En regner med at Kjellandsvik gård fikk fast bosetning omkring år 400. Omkring år 1650 
eide Norges stattholder, Hannibal Sehested. stedet sammen med 19 andre storgårder og 
eiendommer i Mossedistriktet. I 1701 vet vi at Kjellandsvik gård ble benyttet som avlsgård til 
for for hester av jordeiere som bodde i Moss (Andressen 1984 ). Industrieier M.Peterson eide 
Kjellandsvik fra 1870-1900 (T.Dyre, pers. medd.). 
- Ifølge gårdseier T.Dyre består gården i dag av hovedhuset fra 1905. men med deler av huset 
fra omkring 1850. Låven er satt omkring 1850, men er påbygd og ombygd flere ganger. 
Garasje på gården er satt opp i 1954. Det finnes en potetkjeller på vestsiden av hovedveien. 
Denne er satt opp i 1962 og er i dag gjort om til bolig over potetkjelleren. Gårdens eldste hus 
skal være huset som kalles dansesalen som stammer fra før Peterson kom inn som eier. Her 
ble det visstnok drevet skjenkestue. Verandaen på huset ble satt opp i 1917, alt ifølge T.Dyre 
(pers. medd.). 
-Tunet, med alle bygningene plassen i forskjellige høyder, blir liggende i en relativt bratt og 
uvanlig helling. 
-Alleen ble plantet i 1870, men med enkelte trær (eik) som trolig er eldre enn dette. 
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Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Kjellandsvik gård er den eneste intakte gården på Jeløy hvor det ikke er fraskilt tomter til 
hus eller hytter (G.Walberg ogjordbrukssjefEgil Holmsen, pers. medd.). I tillegg har det ved 
gården vært drevet skogsbeite sammenhengende i minst hundre år. Det er derfor vanskelig å 
finne tilsvarende steder i fylket med en slik helhet og kontinuitet. 
- På beitene er det dokumentert et relativt godt biologisk mangfold uten at de helt store 
sjeldenheter er påvist. Biologiske verdier er også påvist nær inntil det avgrensete areal. 
- Dammen like nord for bebyggelsen er gitt høyeste verneverdi på grunnlag av beliggenhet og 
tilstand og delvis på grwm av biologisk liv (Bolghaug 1995). 
- Kulturhistorisk har gården en rik fortid med mange elementer av interesse knyttet til 
bygningsmasse, beliggenhet, flotte steingjerder, trerekker og en drift med lange tradisjoner. 
Husene på Kjellandsvik synes godt vedlikeholdt. 
- De dyrkete arealene drives intensivt med bruk av kunstgjødsel. 
- Området ligger ved Mossesundet og er attraktivt som friluftsområde. 
-Totalt vurderes Kjellandsvik til høy/middels verdi. 

Kjølberg 

Områdebeskrivelse: 
- Kjølberg ligger drøyt 2,5 km øst for Onsøy kirke nær Kjølbergelva (del av Seutelva) hvor 
den gamle kommunegrensen mellom Onsøy og Fredrikstad går. Gården ligger på en kolle 200 
m øst for Rv 110 og ca 500 sør for Fv 409. 
- Kjølberg er i vest, sør og øst omkranset av jorder der mindre bekkedrag renner gjennom 
dyrket mark. I nord avgrenses området av en liten skogkledd kolle og fylkesveien. 
- Gården er avmerket som et storområde med tre delområder. 

Delområde l: Natureng, hestebeite. 
Delområde 2: Bekkedrag med kantsone, hestebeite. 
Delområde 3: Bebyggelsen med hageanlegg. 

Delområde l: Natureng, hestebeite 

Områdebeskrivelse: 
- Delområdet ligger like sør for bygningene på Kjølberg gård og fungerer i dag som 
heste beite. 
- Området er omkranset av blandingsskog og dyrket mark. 
-En kjerrevei går gjennom beitet. I kanten av kjerreveien ligger en liten dam. I sørenden 
finnes en løe. 
-Bjørk, osp og furu vokser spredt på arealet. 

Biologisk verdi: 
-Ingen særlig interessante karplanter er kjent (engkvein, tiriltunge, ryllik, nyseryllik, 
blåklokke, hvitkløver, rødkløver, grasstjemeblom, firkantperikum, gulaks, øyentrøst, 
prestekrage, hvitrnaure, hundekjeks, geiterams, bringebær). Den mest interessante er 
forekomst av øyentrøst, men arealet synes mangelfullt inventert. 
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Kulturhistorisk verdi: 
- Ca l 00 m sør for delområdet finnes en del gravhauger omgitt av skog. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Metallgjenstander og tønner skjenuner helhetsinntrykket i området. 
- Området har ikke vært beitet kontinuerlig (opphold på ca l O år). 
- Arealet synes noe påvirket av ktmstgjødsel. 
- Delområdet vurderes til middels/lav verdi. 

Delområde 2: Bekkedrag med kantsone, hestebeite 

Område beskrivelse: 
- Delområdet utgjør en hagemark langs Kjølbergelva.; øst for Kjølberg gård med 
jernbanesporet nært inntil i øst. 
-Delområdet er i vest, sør og øst avgrenset av dyrket mark. I nord grenser området til Fv 409. 
- Arealet beites av hest. 

Biologisk verdi: 
- Flere monumentale eiker vokser i hagemarken. Ingen særlig interessante karplanter ble 
registrert i naturenga eller langs bekken (firkantperikum, tiriltunge, gåsemure, gulaks, 
marikåpe, ryllik, gulmaure, harestarr, gjetertaske, føllblom, blåklokke, bitterbergknapp, 
blåkoll, prestekrage, takrør). 
- Tidligere er imidlertid enkelte sjeldenheter kjent fra Kjølbergelva som f.eks. kranstusenblad 
(1893) (Bl ytt 1886, Holmboe 1934, Johansen 1981 a, Båtvik 1992a). Ingen har, så langt en 
kjenner til, undersøkt denne delen av Seutelva for uvanlige vannplanter i ny tid. 
- Elva er noe forurenset, særlig av partikkelavrenning og gjødselsig fra landbruket, men 
Kjølbergelva burde snarlig inventeres med tanke på verdifulle biologiske forekomster. 

Kulturhistorisk verdi: 
-Rester etter steinuttak finnes. Steinuttaket har trolig gitt materiale til restene etter gammel 
bru over bekken. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Partier i den nordlige delen er sterkt påvirket av kunstgjødsel. 
- Sporene etter steinuttak er markerte og skjemmende. 
-Positive verdier er bekkedraget, monumentale trær, hevdholdt kultunnarksbeite, variasjon i 
et småskalalandskap og tettstedsnærhet. 
- Med manglende oppdaterte, biologiske undersøkelser, gis området middels verdi. 

Delområde 3: Bebyggelsen med hageanlegg 

Område be skri vel se: 
- Delområde 3 utgjøres av bebyggelsen med hagen. Gården har historie tilbake til omkring 
1380-tallet med tilhørende hageanlegg. Selve hageanlegget ble restaurert i 1920. 
- Det arbeides fortsatt med restaurering av anlegget. 

Biologisk verdi: 
- Alleer, tuntre og andre monumentale trær vokser i delområdet. 
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- Arealet er ikke biologisk inventert. 

Kulturhistorisk verdi:. 
- Historiske hageanlegg i tilknytning til tradisjonelle gårder, er sjeldne i Østfold. 
-Bygningene danner et fint tun. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Området har flere kvaliteter både landskapsmessige og kulturhistoriske. 
- Slike helhetlige gårdsmiljø med tilhørende hageanlegg som på Kjølberg, er sjeldne i fylket. 
Delområdet vurderes til høy verdi. 

Helhetsvurdering 

- De omtalte områdene omkring Kjølberg inneholder flere verdifulle elementer knyttet til 
hevdholdt beitemark, hagemark, bekkedrag, koller og en fin gårdsbebyggelse med 
hageanlegg. 
- Områdets biologiske kvaliteter burde vært bedre kjent. 
- Med dagens kunnskap vurderes arealene samlet til høy/middels verdi. 

- Det kan synes aktuelt å utvide arealet hvor større deler av bekkesystemene omkring gården 
samt deler av R v 11 O blir med. Grensen i nord kunne tenkes ved Fv 409 og mot gården 
Solgård. Et slikt areal er antydet på kartet. 
- Dette ville gi en større helhet i området samtidig som en fikk med fornminnene sør for 
gården i arealet. 

Skjeberg kirke/prestegården 

Områdebeskrivelse: 
-Skjeberg kirke ligger ca 7 km sørøst fra Sarpsborg sentrum, 2 km nord for Skjeberg stasjon, 
like vest for Rv 127. 
-Det angitte areal inkluderer kirken. prestegården. inklusive naturområder omkring, samt 
enkelte kjente, biologiske sjeldenheter. 
-Arealet omkranses av skogkledte åser, dyrket mark og med Skjebergkilen synlig i det fjerne. 

Biologisk verdi : 
- Det er ikke kjent systematiske registreringer omkring kirken eller prestegården, men enkelte 
interessante funn er gjort. For eksempel er rikelige forekomster av muserumpe kjent fra 
plenene på og omkring kirkegården i ny tid (1995) (Båtvik 1995b). Muserumpe er listet som 
hensynskrevende i den norske rødlista (Størkersen 1992). 
- Ved prestegården finnes et hageanlegg med en dam inn mot skogen. I denne dammen har 
rikelige bestander av nikkebrønsle med kantkroner vært kjent i over 50 år (Klaveness 1963, 
Båtvik 1995b ). 
-Frodig, lite berørt blandingsskog finnes nær prestegården. 
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Kulturhistorisk verdi: 
- Skjeberg kirke er fra tidlig middelalder, omgitt av et torvdekt steingjerde. Kirken er i 
romansk stil og ble utvidet på 1500-tallet. Den ble ytterligere restaurert i 1923. Døpefont med 
relieffer er fra 1125-50, laget av kleberstein. Prekestolen er i renessansestil fra 1623. Ved 
kirken finnes flere gravmæler over eiere av Hafslund og andre aristokratiske familier (Mamen 
1978). 
- Flere fommiiUler er registrert i og omkring arealet. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Utsikten fra Raets skråning fra Rokkeveien mot sør regnes som et av de flotteste 
kulturlandskap i Østfold. Her kan man se mange utviklingshistoriske trekk i landskapet. 
- Det er relativt fl dokumenterte biologiske verdier her, men de kulturhistoriske er betydelige. 
- Flere fornminner er registrert innenfor og i nærheten av det upresist avmerkete arealet. 
- Arealet vurderes til høy/middels verdi. 

- Utkikkspunktet på Raet ved kirken gir et helhetlig inntrykk av et verdifullt kulturlandskap i 
Østfoldsammenheng (Asheim 1993). For å opprettholde eller forbedre dette storskalerte 
Østfoldlandskap, bør en oppmerksomhet og rettledning tilflyte jordeiere i et forsøk på å 
ivareta ønsket utseende. En gjeninnføring av flere beitedyr, mer frodige randsoner og en drift 
hvor mer slåttemark blir en naturlig del, ville være viktige bidrag i denne retning. 
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Kystlandskap ofte med stort artstnllngfold: 

l. Stafsenga, Hvaler 
2. Skipstadkilen, Hvaler 
3. Kure V est/Kanabolmen, Rygge 

Stafsenga 

Område beskrivelse: 
- Stafsenga ligger ca 5 km NNØ for Hvaler kirke, øst i Botnekilen, 800 m nordvest for Fv 
506. 
- Det aktuelle areal ligger øst for gården og strekker seg langs kilen nesten inn i den østlige 
delen av Botnekilen. En del tørrbakker ned mot sjøen er også med. Disse beites av storfe. 
- Området er omkranset av skogkledde koller, gårdsveien i vest og strandstrekningen i nord. 
Beitemarkene grenser inntil små lapper med dyrket mark i sør. 

Biologisk verdi: 
- Beitebakkene er mangelfullt biologiske inventert. Det vokser en delløvtrevegetasjon i 
randsonene og på kollene. Treslag som vokser i området er eik, einer, as}4 bjørk, furu, rogn og 
svartor. På naturenga finnes artene gulaks, grøftsoleie, sølvbunk.e, knappsiv, harestarr, 
føll blom, tunrapp og engkvein. Ytterst mot kilen ekspanderer takrør og havsivaks. 
- Området har vært lite gjødslet med kunstgjødsel, men en del med naturgjødsel. 
-Første funn av rødalgen Furcel/aria lumbricaulis f. aegagropila i Norge ble gjort her 
samtidig med funnet i Neskilen nord for Vauerk.ilen på Vesterøy i 1972 (Lein & Wiik 1973). 
Fra danske farvann og fra Østersjøen benyttes denne til framstilling av furcelleran ( danagar) 
som brukes til dyrking av bakterier (Steen 1993 ). Funnet er interessant og viser tildels at 
landbruksforurensningen og annet tilsig ikke hindrer forekomst av sjeldne alger. 

Kulturhistorisk verdi: 
- Det finnes både steingjerder og fegater i området. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Stafsenga utgjør en viktig bit av et lunt skjærgårdslandskap med skogkledte øyer og holmer, 
trange sund og kiler, strandenger og hagemarker med eik og einer. Slikt landskap er 
representativt for Hvaler. 
- Dette er en av de få områdene hvor det på Hvaler har vært kontinuerlig beite i lang tid. 
Beitet ned mot sjøen, et mosaikkbilde av dyrket mark, løvskogsbryn, koller, steingjerder og 
fegater gir landskapet variasjon og mangfold. 
- Steingjerdene er i god forfatning. 
- Området har stor estetisk og kulturhistorisk verdi. 
- De biologiske verdier er imidlertid mangelfullt dokumentert. 
-Området vurderes til høy/middels verdi. 
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Skipstadkilen 

Områdebeskrivelse: 
- Lokaliteten ligger sørvest på Aslamøy og danner fortsettelsen av området fra Brattestø og 
Skjellvika (lok. 6). - Skipstadk.ilen består av en tangpåvirket, avsnørt bukt, men med daglig 
skifte av sjøvann gjennom en trang åpning i vest ut i Svanebukta. 
- Det avmerkete arealet inkluderer gamle beiter nord og nordvest for kilen samt tar med en del 
av kystlandskapet sør for kilen. 

Biologisk verdi: 
- I Skipstadkilen finnes akkumulert en tangvoll som er rik på strandbalderbrå. Selve kilen er 
grunn og har rikelige forekomster av ålegras, havgras og hjertetjøru1aks (Marker 1973, 
Lundberg & Rydgren 1994). 
- Her har vi trolig også landets rikeste forekomst av kransalger med forekomst av de direkte 
truete artene Tolypel/a nidifica (kjent fra fire lokaliteter i Norge hvorav tre i Østfold), 
Lamprothamnium papulosum (bare kjent fra to lokaliteter i Norge, begge i Østfold) og Chara 
canescens (kjent fra åtte lokaliteter i Norge, tre fra Østfold, alle fra Asmaløy) (Langangen 
1972, 1996a, 1996b ). Kransalgene er knyttet til kil ens indre del (Steen 1993 ). 
-Nord for kilen finnes en svært god bestand av kommuneblomsten på Hvaler, strandmalurt. 
Arten er svært sjelden i Norge, bare kjent fra Kråkerøy og Hvaler på under l O lokaliteter 
(Iversen 1989b, Båtvik 1992a). 
-På det skrinne kystbeitet finnes trivielle tørrbakkeplanter, men arealene gror til med kratt av 
nype og slåpetom der jordsmonnet tillater det nå som beitedyra er borte. 
- På nakne skjellsandflekker finnes rike forekomster av vårplanten kalkkarse, oppdaget 
allerede i 1880 (Blytt 1882). Arten er bare kjent på Hvaler og i Onsøy i Norge på ca 20 
lokaliteter (Båtvik 1992a). 
- I 1842 ble det gjort funn av kulturmarks- og fuktighetsplanten kystmyrklegg. Arten er ikke 
senere påvist her (Løfall 1996). Den er nå borte fra samtlige av sine kystlokaliteter i Østfold 
og kjeru1es bare fra syv intakte steder mot svenskegrensen mot opprinnelig 32 lokaliteter i 
fylket (Løfallloc.cit.). 
-Ved kilen har opphør av beitet gin betydelig ekspansjon av tak.ror. 

Kulturhistorisk verdi : 
- Ikke observert. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Selve strandsoneringen er typisk og med innslag av svært sjeldne karplanter og kransalger. 
-I kulturlandskapssammenheng bør området gjeninnføre beitedyr for å opprettholde arealene 
som artsrike beiter. Uten denne skjøtsel vil arealet bli langt mer ansfattig enn i dag. Den 
konkurransesvake kalk.karsen er for eksempel avhengig av at beitedyr sparker i jorda slik at ny 
skjellsand blottlegges. 
-Man bør vurdere tråkkskader på kransalge-vegetasjonen ute i kilen ved sterk storfebeiting. 
Det er trolig gunstig for kransalgene med et moderat beite på landsiden da råtnende 
tangvollvegetasjon og ekspanderende takrørbelte gir økt, uønsket næringstilgang i kilen. 
Kransalgenes største trussel er økt næringstilgang ved siden av gjenfylling og drenasje av 
voksestedene. 
- Skipstadkilen representerer et typisk, men grunt og vindslin kystheilandskap som vurderes 
til høy/middels verdi. 
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Kure Vest/Kanaholmen 

Område beskrivelse: 
- Kure Vest ligger øst for gården Kuremyra innerst i Kurefjorden, 4 km sør for Rygge kirke, 
1,2 km øst for Fv 335. 
- Lokaliteten strekker seg fra sør for gården Kure Vest og inkluderer Kanaholmen i øst. 
Utløpet av Kureåa blir også med samt enkelte steingjerder i nordøst. 
-Arealet består hovedsakelig av et strandengområde innerst i en grunn fjordann med endel 
løvskog i bakkant. Lokaliteten har et åpent preg, stedvis med tett tak.rørvegetasjon. Arealet er 
stedvis påvirket av skjellsand. 
- Strandenga beites i dag av storfe og sau. 
- Området inngår delvis i Kurefjorden våtmarksreservat som er det andre Ramsarområdet i 
Østfold ved siden av Øra naturreservat. Et Ramsarområde er et område med internasjonal 
verneverdi som vernes etter avtalen om vern av viktige våtmarker på jorda undertegnet i byen 
Ramsar i Iran i 1971 (Størkersen 1996). 

Biologisk verdi: 
-Arealet omfatter beitemark i strandeng, takrørbelte og deler av gruntvannsbassenget utenfor. 
Her fiMes mye triviell flora ( enghumleblom, lodnestarr, sølvbunke, fuglevikke, tiriltunge, 
engsoleie, filtkongslys, ålegras, havgras, salturt, mjødurt, myrhatt, strandstjerne), men også 
mer interessante arter som blåfjær, blodstorkenebb, engstorkenebb, strandkjeks, 
neslesnyltetråd, saftmelde og strandrødtopp (Båtvik 1992a, 1994a, Lundberg & Rydgren 
1994). Engstorkenebb regnes som en særlig uvanlig art i fylket med ca 16 kjente forekomster 
hvor bare to er fra Rygge (Båtvik 1992a, 1994a). Neslesnyltetråd er også bare kjent fra to 
lokaliteter i Rygge, men med drøyt 20 i fylket (Båtvik 1994a). 
- Tidligere fantes også rike forekomster av orkideen engmarihand her ute (Hovda & Aasgaard 
1972, Marker 1973), men denne forsvant da grunneierne anla en jordvoll ytterst i strandenga 
og dyrket opp de kalkrike strandengene innenfor før fredningen ble gjennomført. 
-Det var trolig omkring utløpet av Kureåa at landets første oppdagelse av vasskjeks ble gjort i 
1874 (Blytt & Blytt 1876), Båtvik 1992a, 1996). Vasskjeks var kjent på 12 lokaliteter i Norge 
(tre i Østfold), men pga mangelfull skjøtsel og hensyn til fuktmark i kulturlandskapet, har 
arten forsvunnet fra samtlige av sine opprinnelige voksesteder. Dens eneste forekomst i landet 
i dag er en omplassering i Tjølling i Vestfold (Lye 1990, 1991, Båtvik 1996). 
- Trevegetasjon utgjøres av einerberg, steinnype, svartor, osp, furu og gran. 
- Fuglelivet er rikt, særlig i gruntvannsområdet like utenfor (Lågbu & Rosnes 1980, Fløseth 
1991, Lågbu 1991 , Botnermyr 1993). I Kureåa ble det sommeren 1995 registrert busksanger 
for første gang i Østfold (Botnermyr 1996). 
- På grunn av det allsidige plantelivet finnes også et rikt og variert insektliv her. 

Kulturhistorisk verdi: 
-Markerte steingjerder finnes flere steder innenfor området. Ved Rosnes Søndre, fl hundre 
utenfor arealet i nordøst, finnes fornminner. 
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Allmerm tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Det har vært opphold i beitingen en del år, men som en del av skjøtselsplanen, ble det etter 
1993 forsøkt med beiting av storfe og sau. Kjøttferaser har vist seg effektive til å redusere 
ekspansjonen av takrør (Lundberg & Rydgren 1994). 
- Arealet mottar mye næringtilsig fea dyrket mark og kunstgjødsling i bakkant. Det finnes 
også voller lagt opp i relativt ny tid, før det ble naturreservat, for å virme jordbruksland. Mye 
av den fine strandenga ble ødelagt av dette inngrepet, bl.a. orkideengene. 
-Ute på Kanaholmen har det i noen år vært drevet aktiv fangst av fugl for ringmerking. 
- V åtmarksreservatet er i hovedsak knyttet til gruntvannsområdene, mens mye av stranden ga, 
med de botaniske verdiene ikke er inkludert. 
- Like utenfor området i vest finnes en oppdemmet dam med interessant beliggenhet og 
dyreliv, dog er ingen sjeldne arter registrert her. Danunen er gitt verneverdi 3-4 på en skala til 
fire (Bolghaug 1995). 
- Et slikt strandareal med beitedyr i tilknytning til et internasjonalt verneverdig 
vårmarksområde, gjør at arealet vurderes til høy/middels verdi. 
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Øvrige arealer: 

l. Schieselva, Rakkestad (meandrerende elv, sjeldne arter) 
2. Hunnfeltet, Fredrikstad, Borge (fornminner, hagemark) 
3. Fuglevik, Moss (tidligere beiter, sjeldne arter) 
4. Råde kirke/Lundeby, Råde (middelalderkirke, åpent kulturlandskap, sjeldne arter) 
5. Hobøl kirkelprestegird, Hobøl (middelalderkirke, historiske bygninger, hageanlegg) 
6. Roer, Rygge (fegater, steingjerder, fornminner) 
7. Oppstad, Sarpsborg, Tune (beite, fornminner) 
8. Solli kirke, Sarpsborg, Tune (rik skog, kulturminner) 
9. Kilebuslora/Kilebu, Rakkestad (tidligere beite over skjellsand) 
10. Valdisholm, Eidsberg (fornminne) 

Det finnes arealer i gruppen som har fltt nest høyeste verneverdi som representerer særtrekk 
en ikke finner i gruppen med høyeste verneverdi. Dette kan for eksempel gjelde områder med 
store fonuninnefelt. For å fl et representativt utvalg arealer for fylket, er det derfor nødvendig 
å plukke arealer også fra denne gruppen. 

Schieselva 

Områdebeskrivelse: 
- Schieselva (Skiselva) er den delen av Rakkestadelva som strekker seg fra Ertevannet i sør til 
der bekkeløpet fra øst samles i hovedløpet mellom Rakkestad kirke og Nordby gård. 
-Det avmerkete arealet er et ca 3,5 km langt, meandrerende elveleie som går nær parallelt og 
vest for Rv 22. Det strekker seg i nord fra der Schieselva renner ut i Rakk.estadelvas hovedløp 
til brua øst for Dangstorp i sør. 
-Elveleiet er omkranset av åker og eng, men med få tilgrensende beiteområder. 
-Arealet er gitt høy verdi i naturvernregistreringen hos Fylkesmannen i Østfold (1976). 

Biologisk verdi: 
- Floraen er ikke tilstrekkelig undersøkt, men en rekke vannplanter (pusleplanter. 
fuktighetskrevende arter) av interesse finnes formodentlig . 
-Langs denne elvebiten er kjent de sjeldne øyenstikker-artene klubbe-elveoyenstikker 
(Gomphus vulgatissimus) (regnes som truet i fylket, bare kjent fra Hobolelva og 
Enningdalselva i fylket ved siden av denne) og elvevann-nymfe (Piatycnemis pennipes) 
(regnes som sårbar i fylket) (Løfall et a1.1995, Løfall 1995a. Dolmen 1995). Klubbe
elveøyenstikker regnes som direkte truet i den norske rødlisten. mens elvevann-nymfe regnes 
som sårbar (Størkersen 1992). 
- En slik meandrerende bekk med kantvegetasjon er særlig attraktiv for småfugl og som 
trekkled for viltet. Her er blant annet registrert de relativt sjeldne fugleartene myrsanger og 
isfugl (Løfall 1995a). 

Kulturhistorisk verdi: 
- Flere elementer langs bekken knyttet til gammel drift som rester etter mølle og sag finnes. 
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- Alletrær langs Rv 22 forbi Haugby og Amunddalen finnes nær ved samt flere beitearealer 
langs elva. Alleen er av bjørk, men ble av Statens Vegvesen tatt bort i 1995 og erstattet med 
en ny (Gunnar Moslått, Tomb jordbruksskole og B.P.Løfall, pers. medd.). Det finnes også 
flere alleer/trerekker i landskapet langs elva 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Området har høy natur- og landskapsverdi. Denne elvebiten er trolig Østfolds fineste 
meanderelv ved siden av deler av Hobølelva. 
- De fleste beiter er i dag under gjengroing. Det ville vært ønskelig med noe 
restaurering/beitetiltak for å øke biomangfoldet og samtidig kulturlandskapsverdiene. 
- Elvevannet er en del forurenset av tilgrensende, gjødslet jordbruksland. 
- Brua i søndre del av arealet er i dag. En moderne mølle finnes her i dag. 
- De biologiske verdier burde vært bedre dokwnentert, særlig de botaniske. 
-I dag vurderes arealet til høy/middels verdi. 

Hunnfeltet 

Områdebeskrivelse: 
- Hunnfeltet ligger ca 2,5 km sørøst for Borge kirke, like nord for Rv 110 i Skiviken. Området 
grenser til dyrket mark og bebyggelse. 
- Hunnfeltet regnes som fylkets største og mest kjente gravfelt. 
-Området er gitt en upresis innramming som inneholder mange fornminner, en bygdeborg og 
noe bebyggelse sammen med to særskilt avmerkete dellokaliteter. 

Delområde l: Steinsetting med eng i Skiviken. 
Delområde 2: Natureng med gravhauger. 

Delområde 1: Steinsetting med eng i Skiviken 

Område beskrivelse: 
- Delområdet ligger ca 300 m nord for Hunnebunnen. 
-Gravfeltet er i sør, og delvis i øst, avgrenset av bebyggelse. I nord grenser området til skog. 
Vest for området ligger dyrket mark. 

Biologisk verdi: 
-Grasbakken i området er trolig holdt nede ved slått. Det finnes ingen kjente artslister tan opp 
her, slik at de biologiske verdier er udokumenterte. 
-Tradisjonelle kulturmarksarter er kjent herfra. 

Kulturhistorisk verdi: 
-Feltet er et av Norges største gravfelt med 145 synlige gravminner fordelt på tre felt. 
Fornminnene stammer fra bronsealder til vikingtid (1000 f.Kr.- 1000 e.Kr.), et spenn i tid på 
omkring 2000 år. 
-Gravhaugene har forskjellige utforming, men inneholder gravrøyser, steinsettinger, 
steinlegninger, bautasteiner og usynlige, små branngraver under markoverflaten. 
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Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Delområdet har store kulturhistoriske verdier, mens de biologiske verdier er mangelfullt 
kjent. 
- Det er viktig med aktiv skjøtsel for at fornminnene skal komme bedre til sin rett samtidig 
som slått gir gode forhold for slåtte-engarter, et kulturlandskapselement vi har lite igjen av i 
Østfold. 
- Delområdet vurderes til middels/høy verdi pga de mange fornminner. 

Delområde 2: Natureng med gravhauger 

Område beskrivelse: 
- Området ligger ca 450 m nordvest for delområde l. 
- Arealet grenser mot dyrket mark i nordvest, nord og øst. I sør og sørvest avgrenses området 
av bebyggelse og Rv 110. 

Biologisk verdi: 
-Ingen interessante karplanter er kjent herfra (sølvbunk.e, tunrapp, engkvein, gulaks, 
blåklokke, grastjemeblom, einstape, lyssiv, tiriltunge), men arealet er mangelfullt inventert. 

Kulturhistorisk verdi: 
- Her finnes også betydelige fornminner som boplasser og åkerspor fra stein- og bronsealder. 
Hulveier finnes i søndre del av feltet. 
- 500 m nord for arealet ligger Ravneberget med en bygdeborg fra jernalderen. Gravhauger fra 
bronsealder til vikingtid finnes også her. 
- Haugfeltet består av ca 60 hauger av ulik størrelse, alle graver. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Tilstanden er god på fomminnefeltet. 
-Biologisk er arealet mangelfullt kjent, men inneholder neppe særlig spennende arter. 
- De kulturhistoriske verdiene er opplagt høye, men da de biologiske verdier ikke er 
dokwnentert, vurderes delområdet til middels/høy verdi. 

Helhetsvurdering 

- Hunnfeltet er fylkets største og mest kjente gravfelt. Her fins gravhauger, hulveier, og 
steinringer i rekonstruert hagemark. Feltet inneholder også Ravnefjellet bygdeborg. De to 
feltene har en rekke veldokumenterte kulturhistoriske verdier samlet på et relativt lite og 
oversiktelig område. Arealene omkring inneholder også betydelige fomminnefunn. 
- Områdene burde vært bedre biologisk inventert, men det synes ikke sannsynlig at det skulle 
finnes store verdier pga fattig geologi og generell slitasje. 
- Langs veien mot Ravneberget fra sør finnes betydelige masseuttak av sand som synes 
forstyrrende i helhetsbildet. 
- Det synes også uheldig med bebyggelsen og riksveien så tett innpå, og delvis oppe i, 
fomminnefeltene i sør. 
- Storområdet vurderes til høy/middels verdi. 
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Fuglevik 

Område beskrivelse: 
- Fugelvik gård ligger mellom Kjellandsvikbukta og Fuglevikbukta, ca 3,5 km nord for brua 
over til Jeløy. 
- Det avmerkete areal inkluderer deler av bebyggelsen på gården, åsen på nordsiden av 
gårdsveien (Bjømelabbene) og dammen nord for der gårdsveien grenser til Nesveien. 
- Arealet inneholder en gammel beitemark over fin, basisk brunjord med sjeldne botaniske 
forekomster. Området er foreslått vernet. 

Biologisk verdi: 
- Skjellsandbanken i lia nord for gården har svært mange sjeldne arter knyttet til basisk jord 
og høye varmekrav. Her er kjent fylkets eneste bestand av lodnefiol. Denne er rødlistet 
nasjonalt som sårbar (Størkersen 1992). Arten har ellers gått sterkt tilbake i Norge pga 
nedbygging (Halvorsen & Fagemæs 1980). Fuglevik på Jeløy har landets største bestand av 
arten (Økland & Økland 1988, Fos by 1989, Båtvik 1994b ). Det er også kjent at lodnefiol 
krysser seg med marsfiol fra samme lokalitet (Båtvik 1994b ). 
- Området har flere regionalt rødlistete arter som tysbast, skogmarihand, knollmjødurt, 
brokkurt (utgått?) og storkonvall (Båtvik 1992a, 1994b ). 
-Ved foten av høyden finnes også en sjelden ask-snelleskog. Her finnes krysningen 
storkonvall x kranskonvall. Denne er med sikkerhet bare kjent herfra i Norge (Fosby 1989, 
Båtvik 1992a, 1994b ). 
-Dammen øst for gården, ved Nesveien, har flere sjeldne forekomster. Her er registrert både 
liten og stor salamander ved siden av buorm. Begge salamanderartene er med på den norkse 
rødlisten hvor den store salamanderen er mest utsatt (Størkersen 1992). Av planteliv er det 
registrert tjønnaks, rusttjønnaks, småtjønnaks, hvit nøkkerose og k.ransalger i dammen og 
flaskestarr og skogsivaks omkring (Bolghaug 1995). 

Kulturhistorisk verdi: 
- Ved Fuglevik var det fast bosetning ved inngangen til 700-tallet ifølge gamle opptegnelser, 
men arkeologiske funn er gjort fra yngre steinalder (Andressen 1984). Omkring år 1650 eide 
Norges stattholder, Hannibal Sehested, stedet sammen med 19 andre storgårder og 
eiendommer i Mossedistriktet. I l 70 l vet vi at Fuglevik gård ble benyttet som avls gård til for 
til hester av jordeiere som bodde i Moss (Andressen 1984). 
- Fuglevik gård er fortsatt en gammel og velholdt gård. Dagens hovedhus og stabbur er 
oppført i 1866, utkjeller fra 1905, mens låve, stall, mursteinsfjøs, grise- og hønsehus er fra 
1937 (Krohn 1942). 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Fuglevik gård, med lia i nord, er en sjelden lokalitet. De biologiske verdier er høye knyttet til 
sjeldne planter på gammel beitemark samt til den interessante danunen med dokumenterte 
sjeldenheter. Dammen er gitt høyeste verneverdi pga det sjeldne plante- og dyreliv (Bolghaug 
1995). De mest interessante landarealene er utsatt for gjengroing da det ikke beiter dyr her i 
dag. 
- Bygningene på gården synes godt vedlikeholdt i alle fall de bygninger som er i aktivt bruk 
ved dagens landbruk. 
-Arealet vurderes til høy/middels verdi. 
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Råde kirke/Lundeby 

Område beskrivelse: 
-Råde kirke ligger sentralt på Raet med utsikt over Skinnerflo i sør, ca 1,5 km øst for 
Karlshus sentrum. Lundeby ligger snaut 500 m øst for kirken langs Rv 118. 
- Det avmerkete areal går fra kirken i vest, inklusive Prestgårdsskogen i sør, forbi 
Lunde bygårdene, og øst til Borge. I sør avgrenses arealet hovedsakelig av dyrket mark, mens i 
nord grenser riksveien inntil. 
- Øst for kirken utgjør arealet et åpent kulturlandskap med mindre skogsteiger, gårdsdammer 
og flere fonuninnefelt. 

Biologisk verdi: 
- Prestegårdsskogen, sør for kirken, inneholder gamle og døende løvtrær. Betydelige 
biologiske verdier er knyttet til fonnodete forekomster av virvelløse dyr uten at forholdene er 
særlig undersøkt. 
- Flere fine lunder med store og markante eiketrær finnes. 
- V ed Lundeby finnes en interessant gårdsdam. Denne er trolig 800 år gammel da det skal ha 
blitt tatt masse herfra under byggingen av Råde kirke (Dolmen 1992). 
- Dammen er artsrik. Flere interessante arter er kjent her som vann-nymfen Coenagrion 
armatum (rødlistet som sårbar, Størkersen 1992), ryggsvømmeren Notonecta reuteri 
(nyoppdaget for Norge i 1985) og de sjeldene vannbillene Noterus clavicornis og Hydaticus 
seminiger (Dolmen 1992). 

Kulturhistorisk verdi: 
-Området er svært rikt på fonuninner. Det er registrert 10 fornminner innenfor arealet med 
flere betydelig gravfelt. Ett av dem består av en markert steinsetting nær riksveien. 
- Råde kirke er en 800 år gammel steinkirke fra middelalderen. I 1723 kom den i privat eie 
under Toomb herregård, men ble kjøpt tilbake av kommune 1852 (Roer 1942). Den ble 
ombygd i 1862. Altertavlen er fra 1639 (Mamen 1978). 
-Prestegården og prestegårdsskogen nevnes i biskop Eysteinsjordebok fra 1397. Lenge var 
gården sete for presten i Råde. Den ble drevet som en storgård, og var en tid den nest største 
gården i Råde etter T omb (Bassøe et al.1968). 
- Lundeby gård utgjør et gårdskompleks som skriver seg tilbake til 1518. Senere ble stedet 
delt opp i flere enheter slik det er i dag. Fortsatt finner vi fine gårdstun her med godt 
vedlikeholdte bygninger. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Arealet har en interessant historie knyttet til kirken og Lundeby-gårdene, staselig plassert 
oppe på Raet. 
- Her finnes oppsiktsvekkende mange fornminner hvor flere av dem er godt synlige i 
terrenget. 
- De biologiske verdier er hovedsakelig knyttet til Prestegårdsskogen og dammen ved 
Lundeby hvor det er gjort flere sjeldne insektsfunn. På grunn av dammens biomangfold, anses 
den som nasjonalt verneverdig (Dolmen 1995). 
-Området vurderes til høy/middels verdi. 
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Hobøl kirke ro/prestegård 

Område beskrivelse: 
-Lokaliteten ligger ca 3 km SSV for Elvestad, 500 m øst for Rv 120. Lokaliteten ligger i et 
variert jordbruksområde med lunder, skogs bryn og frodige bekkedrag og kantsoner med 
edelløvskog. 
- Prestegården med tun og hageanlegg omslutter delvis kirken slik at kirkebakken og 
prestegårdstunet fungerer som en enhet. 
-Området oppfattes som et regionalt viktig kulturlandskaps-område i Østfold(Asheim 1993). 

Biologisk verdi: 
- Svært gamle og storvokste asker omkranser kirken. 
- Hageplanter i prestegårdshagen. 
- Ingen interessante enkeltarter er kjent herfra, men arealet er mangelfullt inventert. 

Kulturhistorisk verdi: 
- Alderstegent kirkegårdsmiljø med mange gamle enheter. Steinkirke fra 11 00-tallet, 
hovedbygning fra 1822, lysthus fra omkring 1800 (Mamen 1978). 
- I prestegårdshagen finnes en terassehage fra 1700-tallet. Hagen er nylig restaurert. 
- Gravhauger er kjent i området fra før kirkens tid. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Hovedbygningen og lysthuset er fredet og underlagt riksantikvarens anbefalinger. Hagen er 
nylig restaurering etter anbefalte retningslinjer. 
- Landskapsmessig og kulturhistorisk er området svært interessant. 
- Biologisk og landskapsmessig er trærne alder og utseende interessante. 
- Engfloraen er delvis manglende og er ikke undersøkt. 
- På grunnlag av de kulturhistoriske verdier, samt en rik naturstruktur, gis området 
høy/middels verdi . 

Roer 

Områdebeskrivelse: 
- Roergårdene ligger ca 2,5 km sørøst for Rygge kirke, med arealer på hver side av Fv 336. 
Gårdene ligger i et relativt flatt terreng, men med mange oppstikkende åkerholmer og 
løvskogsbryn. 
-De aller fleste høyder har fomminneregistreringer. 
- Området har svært mange steingjerder som danner fegater og grenser mellom jordstykkene. 
Ved Roer Østre finnes de fineste fegatene dannet av steingjerder. 
-Gården, med fegater og fomminnefeltet i vest, er gitt særskilt innramming. Forøvrig er det 
gitt en upresis innramming av området som inkluderer Roergårdene, går sørøst til Molvik 
Nordre og Eskelund Nedre i nordøst Både Katrinekrysset i sør og Pollen gård i nordøst, tas 
med i innrammingen. 
- Arealet omkranses for det meste av dyrket mark og med Kureåa i vest. 
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Biologisk verdi: 
- Det er ikke kjent foretatt biologiske inventeringer her. Områdene har fine løvskogsbryn og 
mange åkerholmer og eikelunder slik at arealet har et betydelig potensiale overfor fugl, 
virvelløse dyr og som trekkområde for vilt. 
- Jordene drives intensivt slik at de botaniske verdier kan synes små, men mindre gjødslete 
beitemarker finnes trolig. 
- Ved Pollen i nordøst finnes en alle inn mot gården. 

Kulturhistorisk verdi: 
- Roergårdene har historie i alle fall tilbake til tidlig 1300-tall (Flood 1990). Gårdene opptrer 
delt på 1590-tallet. I dag finnes en allsidig husmasse i Roerområdet med mange gamle hus 
mellom mer moderne. 
- Området har mange fornminner som viser noe om tilstedeværelsen av våre forfedre. Det er 
registrert minst 9 fomminnefelt innenfor avgrensningen. 
-Det knytter seg stor kulturhistorisk verdi til steingjerdene i området. Disse er tallrike og viser 
grenser mellom både eiendommer og jordlapper ved siden av at de danner avgrensninger for 
fe gater og ferdselsveier. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Området har betydelig landskapsmessig verdi med aktive gårder plassert mellom 
åkerholmer, eikelunder, hagemarker og einerberg. 
-Her finnes flere særmerkte gårdstun omgitt av beitehager. 
- Området er også rikt på fornminner. 
- Av det mest oppsiktsvekkende er de mange steingjerder som danner fine fe gater og 
grenselinjer i landskapet. Mange av dem er også godt vedlikeholdt. 
- Gårdene drives intensivt med bruk av kunstgjødsel og vesktskifte og med få beiter med 
kontinuitet. 
- Det er de kulturhistoriske og landskapsmessige verdier som tillegges størst vekt her da de 
biologiske verdiene er mangelfullt kjent. 
- Området vurderes til middels/høy verdi . 

Oppstad 

Områdebeskri vel se: 
- Oppstad-gårdene (Opstad) ligger 2,5 km vest for Tune kirke mellom R v 114 og Visterflo. 
- Det avmerkete beitearealet ligger i en sørhelling, 400 m nordvest for Oppstad Nordre. 
-I dag beiter hest her. 
- De omkringliggende arealer har mange fornminner, og en upresis innramming inkluderer 
flere fine fomminnefelt fra Vister Østre i øst til Oppstad Nordre i vest med Vistergropa og 
bygdeveien i nord. 
- Store deler av arealet beites i dag av hest. 
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Biologisk verdi: 
- Beitearealet utgjør en hagemark. Svartor dominerer i områdene rundt hagemarken, mens 
bjørk vokser spredt. 
- Ingen særlig interessante karplanter er kjent her (prestekrage, blåklokke, tepperot, gulaks, 
hårftytle, tiriltunge, ryllik, vårkål, beitesveve). 
- Det finnes en mer omfattende karplanteliste som også omfatter de tilgrensende arealer 
(Ottestad & Hansen 1993). Det er ta særlig interessante arter som nevnes i denne listen med 
unntak av smaltimotei, en angivelse som trolig kan bero på en feil. Smaltimotei er kjent fra 
bare tre lokaliteter i Østfold ved siden av denne, og ingen regnes i dag som intakte (Båtvik 
1992a). Arten omtales som usikkert forekommende i fylket (Iversen 1990). 

Kulturhistorisk verdi: 
- Oppstad ligger midt i et område med flere fomminnefelt. Oppstad-feltet blir regnet for ett av 
fylkets mest interessante fomminnefelt med en rekke gravfunn. 
- Flere hustufter ligger øst i beiteområdet. Rester etter rydningsrøyser er også observert på 
Oppstad Nordre. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
-Arealet har for fl år siden vært svært gjengrodd da det i mange år (minst 15) har ligget 
brakk. Nå er arealet i bruk som hestebeite. 
- Det finnes flere skjemmende uttak av grus nord for området. 
- Området har stor kulturhistorisk verdi, og det har landskapsmessig betydelige kvaliteter. 
- De biologiske verdiene er så langt ikke godt dokumentert, men arealet synes å ha et 
spennende potensiale. 
- Det er utarbeidet egne skjøtselsplaner for området for å skape en bedre landskapsmessig 
ramme omkring fornminnene (Hansen 1993, Ottestad & Hansen 1993). 
- I dag vurderes arealet til høy/middels verdi. 

Solli kirke 

Område beskrivelse: 
- Solli kirke (tidligere kapell) ligger ca 8 km VNV for Tune kirke nær grensen mot Rolvsøy 
og Råde ved E6. 
-Det avgrensete kjerneområdet strekker seg omkring kirken mot elva (Desideria-lunden). Her 
finnes en flott eikelund med innslag av mange edelløvskogsarter og arter knyttet til 
elvebredden. 
- En upresis innramming inkluderer et større areal på begge sider av elva, Sanne herregård og 
eikebakkene nordvest for E6. 
- Ingen aktive beiter eller slått finnes her i dag. 
-Arealet er godt naturfaglig undersøkt av Båtvik & Wergeland Krog (1994). 

Biologisk verdi: 
- I edelløvskogen mellom elva og kirken finnes en rekke staselige eiketrær. Langs elva 
dominerer svartorskogen sammen med hegg og istervier. 
- Ingen særlig interessante karplanter er kjent herfra, men sammensetningen og utformingen 
av plantesarnfunnene er interessant (Båtvik & Wergeland Krog 1994). Det er registrert 153 
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karplanter i kjerneområdet, blant andre tåmurt, kjempesøtgras, nesleklokke, firblad, 
engforglemmeggei, krattfiol, vårkål og knollerteknapp. De botaniske verdiene er knyttet til 
frodigheten og den allsidige edelløvskogen i ulike alderstrinn. 
- Av zoologiske forekomster er området kjent for en rik flaggennusfauna. Elg og rådyr 
frekventerer ofte området, og bever ble notert her i 1993. 
- Det er registrert 48 hekkende fuglearter i denne edelløvw og elvekantskogen, et svært høyt 
tall for et så lite område. Her er kjent blant andre fossekall, rosenfink, grønnspett, stillits, 
stjertmeis og tornskate hekkende. Av andre fugleobservasjoner bør nevnes fiskeørn, topplerke, 
isfugl og vintererle. 

Kulturhistorisk verdi: 
- Flere kulturminner er registrert. De fleste er knyttet til virksomheten omkring Solli Bruk på 
andre siden av elva. 
-Før veien kom gikk det en ferge over elva. I dag finnes markerte spor etter kaianlegg og 
tidligere ferdselsveier. Et hus til fergemannskapet ved elva er i dag flyttet til Borgarsyssel 
museum i Saprsborg. 
- Eikelunden kalles Desiderias lund etter ønske fra dronning Desideria, gift med kong Oscar 
den 1., som ofte reiste gjennom dette området på sin vei gjennom Norge (Båtvik 1995d). 
Dronningen hadde husrom på Sanne herregård, 300 m øst for kirken. I dag finnes fortsatt et 
rom oppkalt etter dronning Desideria ved gården. 
- Kirken er bygd i bindingsverk i 1904 (Mamen 1978). 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Løvskogsområdet mellom kapellet og elva inneholder fortsatt mange verdier. Enkelte 
ødeleggende granplantinger er gjort i eldre beitebak.ker mot elva, men forøvrig finnes mange 
verdier knyttet til biologisk mangfold intakte. 
- De kulturhistoriske minner er betydelige. Utvidelsen av E6 like ved truer kultur- og 
naturverdiene i området. 
-Arealet vurderes til høy/middels verdi. 

-Det kan være naturlig å se denne lokaliteten i sammenheng med områdene omkring Solli 
Bruk på den andre siden av elva (lok. 18), da de både historisk og landskapsmessig har nær 
sammenheng med hverandre, dog oppleves de i dag adskilt og uten innlysende sammenheng. 

Kilebuslora/Kilebu 

Områdebeskrivelse: 
- Kilebuslora ligger ved Rakkestadelva nordvest i Kolbjømviksjøen, ca 15 km sørøst for 
Rakkestad sentrum, sør for Rv 105, nær grensen mot Marker. 
- Kilebu-gårdene ligger ca 500 m vest, på vestsiden av Kilebuåsen. Det er omkring Sør-Kilebu 
(Søndre Kilebu) og Mellom-Kilebu hvor skjellsandbankene forekommer. 
- Ved begge områdene finnes fine skjellsandavsetninger. Flere av dem er tømt for skjellsand, 
men fortsatt finnes bra forekomster av skjellsand i enkelte. Sammen med Kilebutangen i sør 
framhever Erikstad ( 1991) området som en klassisk lokalitet og et nøkkelområde for 
vitenskapelig forståelse i en tidlig fase av kvartærgeologisk forskning i Norge. Skjellbankene 
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oppfattes også som svært innholdsrike mht mengder og mektighet (Øyen 1908), men det er 
tatt ut store mengder skjellsand etter dette. 
- Områdene har en rekke biologiske kvaliteter selv om kultunnarkshevden er dårlig 
opprettholdt. En omfattende oversikt over vegetasjonen i området er gitt av Breien (1933). 
- En oppdatert oversikt over historie, omtale og naturfaglige forekomster ved Kolbjømvika, 
med tilhørende skjellsand-forekomster, er gitt av Løfall (1994). 
- Flere skjellsandbanker er avmerket. De er slått sammen til to delområder. 

Delområde l : Kilebu/K.ilebuskogen. 
Delområde 2: Kilebuslora. 

Delområde l: Kilebu/Kilebuskogen 

Område beskrivelse: 
- Kilebuskogen ligger opp mot Kilebuåsen, ca 300 m nordøst for Sør-Kilebu. 
-Fire nærliggende skjellsandbanker er avmerket her innenfor samme delområde. 

Biologisk verdi: 
- Områdene har flere regionalt rødlistede karplanter, selv om de på enkelte lokaliteter er antatt 
utgått. Ved Sør-Kilebu, som er den fmeste i dag, er fortsatt kjent store mengder kalkgrønnaks, 
enghaukeskjegg, krattsoleie og krattalant. Noe lakrismjelt, fageknoppurt og nikkesmelle 
finnes også. Tidligere fantes høstmarinøkkel og bittersøte her (Breien 1933), men ingen er 
gjenfunnet i ny tid (Båtvik 1992a). Tidligere funn av marinøkkel og småsivaks er heller ikke 
kjent i ny tid. 
-Ved Mellom-Kilebu finnes stavklokke, svarterteknapp, krattalant, blåveis, blodstorkenebb 
og krattfiol. 
-Nærmere Nord-Kilebu fantes hårstarr, men arten er ikke gjenfunnet her i ny tid. 
- Ved Kilebuskogen fantes tidligere en bestand av olavsstake. 

Kulturhistorisk verdi: 
- Ikke observert. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Flere av skjellsandbankene i området er nesten tømt for skjellsand. Således er det meste av 
skjellsanden borte fra Sør-Kile bu. Den baserike jorden finnes imidlertid her fortsatt slik at 
mange kravfulle planter fremdeles finnes her. 
-Ved Mellom-Kilebu finnes noe skjellsand igjen på begge sider av veien. Fortsatt finnes 
lokalt sjeldne arter her. Blåveis finnes f.eks. flere steder. 
-Ved Nord-Kilebu er vannstanden senket (Sørensen 1974a), og de sjeldne karplantene er gått 
tilbake. 
- Slettene/tidligere beitemark er i ferd med å gro igjen innenfor hele delområdet eller de er 
oppdyrket til åker, kultureng eller granplantet. 
- Områdenes betydning i biomangfolds-sammenheng gir disse områdene totalt sett 
høy/middels verdi selv om enkelte av småområdene er så gjengrodd og endret at de synes lite 
verdifulle . 

186 



Delomride 2: Kilebuslora 

Område beskrivelse: 
- Kilebuslora består av to småområder inntil Rakkestadelva ved utløpet i Kolbjømviksjøen 
NNV i sjøen. 
-Store fuktpartier finnes her over skjellsand. 

Biologisk verdi: 
- Områdene representerer en viktig biotop for flere interessante karplanter som kalkgrønnaks, 
jåblom, storblåfjær, bunkestarr, enghaukeskjegg, vårerteknapp og olavsstake. De to sistnevnte 
er ikke sett i ny tid. Her finnes også kommunens største bestand av den kalkkrevende orkideen 
brudespore (B.P.Løfall, pers. medd.). 
- I åker-/veikantene nord for gården, og på fuktpartiene øst og nordøst for gården, finnes fme 
samlinger av marigras. Dette er eneste kjente, intakte bestand av arten i Rakkestad. 

Kulturhistorisk verdi: 
- Ikke observert. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
- Både ved Kilebuslora Nord og Sør er det foretatt betydelige skjellsanduttak. Inngrep er også 
gjort på 1980-tallet. 
- Beitedyra er også borte i dag. 
- Områdenes betydning i biomangfolds-sammenheng gir delområdet middels/høy verdi. 

Helhetsvurdering 

- På tross av borttak av beitedyr og betydelig uttak av skjellsand, finnes vesentlige verdier her. 
- Mange av sjeldenhetene som nevnes er beitebegunstigete. Dette betyr at arealet synes aktuelt 
som et restaureringsområde. Flere har nevnt arealene som en utfordring i denne sammenheng 
(Hardeng 1975, Fylkesmannen i Østfold 1976, Borgkonsult 1975, Skaarer 1990). 
- Området er også høyt vurdert i kvartærgeologisk sammenheng (Erikstad 1991 ). 
- Storområdet vurderes til høy/middels verdi. 

Valdisholm 

Områdebeskrivelse: 
- Valdisholm ligger midt i Glomma, l km vest for gården Lindhol, på grensen til Skiptvet, 
snaut 4 km nordvest for Eidsberg kirke. Øya er lita, ca 80 x 50 m. 
- Øya er høyreist og skogkledd med enkelte frodige sletter. Øyas østside er bratt, og berget 
faller flere steder direkte i elva, mens i nord slaker berget ut og danner svaberg. I sør finnes 
noe akkumulert sediment slik at vannkantbotanikk oppstår. 
-På øya fantes tidligere et forsvarsverk (castell) fra tidlig middelalder. 

Biologisk verdi: 
- Øya var trolig omtrent trefri i 1890-årene da den siste utgravingen av borgen ble foretatt. De 
eldste graner og bjørketrær her i dag synes å være omkring 100 år (Båtvik 1994e). 
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- Øya har en særdeles frodig engvegetasjon som henger sammen med kalkholdig 
forvitringsmateriale fra borgens mørtel. Her er registrert kvass·starr, fredløs, kattehale, 
fagerklokkke, prestekrage, prikkperikum, engtjæreblom, flatrapp, bakkeforglemmegei, 
dunhavre, frrblad og maigull. Tilsammen er det registrert 134 karplanter på denne relativt lille 
øya (Båtvik 1994e ). 
- Den mest oppsiktsvekkende arten er de store bestander av storveronika her ute. Den fumes 
flere steder langs Glomma (Båtvik 1993b), men sjelden i så fin utforming og med så tette 
bestander som her. 
- Det ble registrert sannsynlig hekkende ni fuglearter her ute, et oppsiktsvekkende stort tall for 
en så liten øy (Båtvik 1994e). Mange er knyttet til hule og døende trær. Øya har også et 
interessant potensiale med tanke på virvelløse dyr som klarer seg på denne relativt isolerte 
lokalitet. 

Kulturhistorisk verdi: 
- Det er betydelige fornminneinteresser som knytter seg til V aldisholm. Øya hadde engang et 
stort castell satt opp på 11 00-1200-tallet (Nygaard 1995). I dag finnes bare rester av dette 
tilbake. 

Allmenn tilstand/andre verdier/verdivurdering: 
• V aldisholm framstår som en botanisk rik og frodig øy. 
- Castellet ligger i ruiner i dag. Det arbeides med planer for restaurering av fornminnet. Dette 
bør skje uten unødig skade av vegetasjonen selv om enkelte grove trær må bort for å få 
realisert et slikt prosjekt. l dag er de store trærne tilliten skade for det som er igjen av 
murrestene. Rotgraving har nok forandret murrestene gjennom de årene trærne har vokst her, 
men i dag vokser de store trærne minimalt. En skjøtsel bør konsentreres om å fjerne nytt 
oppslag når de gamle kjempene går ut og skaper lysforhold for nye generasjoner (Båtvik 
1994e). 
• Øya er særpreget, men avvikende fra et tradisjonelt kulturlandskap på flere vis. V aldisholm 
har likevel så mange interessante enkeltelementer samt en såvidt rik flora, at øya vurderes til 
høy/middels verdi. 
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RAKKESTAD Lok. 16: SCHIESELVA (nedfot. 65%) 
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RÅDE Lok. 12: RÅDE KIRKE/LUNDEBY (nedfot. 25%) 
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RYGGE Lok. 13: ROER (nedfot. 40%) 
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Vedlegg 1. Kommunevis oversikt over alle registrerte områder. 

AREMARK KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Bøensæter l høy aktiv skjøtsel intakt husm.plass 
Bjørn boltet 2 lav gjengrodd gmt. beite 
Knatterød!LaggarbolteU 
Størholtet 3 middels forfall frafl . husm.pl. 
Neverlund 4 lav granplanting tidl. beite 
Strømsfoss/ Søndre Nes 5 middels gjødsling beite langs vann 
Stangebriten 6 middels/høy gjengroing husm.pl. 
Søndre Fange 7 lav/middels gjengroing hestebeite 
Hellesien 8 middels/lav gjengroing beiter på skj.sand 
Holm egil 9 middels gjengroing beiter/natureng 
Sva rød lO middels gjengroing beite/ferds.åre 

ASKIM KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Løken l middels gjengroing ravinebeiter 
Lundestad/Kampenes 2 middels noe gjødsling ravinebeiter 
Halstvet 3 middels gjødsling rav.b./eiker 
Holter 4 middels gjengroing ravineområde 
Hol/Dæli/Nordengen 5 middels noe gjødsling ravinebeiter 
Eik!Lierevja 6 middels/høy gjødsJ gjengr. utmarksbeite 
Romsisen/Kykkelsrud 7 høy gjengroing ravineområde 
Glomvik/Rud 8 lav gjen gr .l gjødsl. kult.lsklbeite 
Gudimevja/Onstadsund 9 høy gjengroing evjer/rav ./mud.bnk 
Rudsmosen lO lav torvuttak myr 

EIDSBERG KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Smerkerud l lav gjødsling beitemark 
Brattås 2 middels beitemark 
Rud/Åserud 3 middels gjødsling beitem./rav.beite 
Torkelsrud 4 middels/lav beitemark 
Haga/Salerud 5 middels gjødsl./tilpl beiteravine 
Krossby/G rasbakke 6 middels gjødsling beiteravine 
Dynjan!Lunde 7 høy beiteravine 
Sulerud 8 middels beitelhagelkult.m. 
Ultvetskogen 9 middels/lav gjødsling beiteravine 
Sletner lO middels beite/økol.drift 
Hola ne 11 middels/høy beite i rav.kompl. 
Haugtomt 12 middels/lav beitemark 
Karterud 13 middels/lav beitemark 
Svenneby 14 middels/lav beitemarklhageanl. 
Trippestad 15 lav beitemark 
Brattfoss 16 høy/middels beitelkult.hist. 
Knoll 17 middels/lav gjødsling småsk.beite/gm. vei 
Hauger/Hærland 18 lav beiteravine 
Eidsberg kirke m/presteg. 19 høy gjødsling beite/kirke/hage 
Lindhoi/Høie/Søreng 20 middels beite langs Glomma 
Valdisholm 21 høy/middels forfall fornminne 
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FRED RI KST AD, 
KOMMUNEDEL BORGE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Gretnesbekken l lav gjengr./utbygg. beite langs bekk 
Vesten 2 middels/lav gjødsl./gjengr. beite/fomm. 
Underlien 3 lav gjødsling beite 
Torso herregård 4 høy gjødsling helhetlig klt.lsk 
Ødegårdskilen 5 middels strandengbeite 
Dal 6 middels gjødsiJgjengr. beitelhagemark 
Nes herregård 7 middels/høy gjødsling beite/åkerholmer 
Hunn feltet 8 høy/middels fomm.lhagem. 
Østre Myra 9 middels/høy skogsbeite 
Storenga lO middels/lav gjødsling strandbeite 

FREDRIKSTAD, 
KOMMUNEDEL 
FREDRIKSTAD 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Hesteholmen l høy beite på øy 

FRED RI KST AD, 
KOMMUNEDEL KRÅKERØY 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
BjørnevAgen l høy gjødsling helhetL klt.lsk 
Goenvad 2 middels/høy gjengr. str.beite/fomm. 
Rød 3 lav/middels gj.gr ./forfall fornmJsj. art 
En hus 4 lav gjengr./slitasje dyrket mark/kile 
Alshus 5 middels/høy veilbebygg. strandbeite 
Fem dal 6 middels vei/gjødsl. rands./smale jorder 

FREDIKST AD, 
KOMMUNEDEL ONSØY 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Fredheim l lav gjengroing beite 
Kjøl berg 2 høy/middels gjødsling beite/h ist.hage 
Hankø 3 lav/middels sauebeite 
Mollestad 4 middels gjødsling hagemark 
Vallestrand 5 middels gjødsling beite/kantsoner 
Elingård 6 middels/høy gjøds. herreg./fomm./vollgr.lbt. 
Kjenne 7 middels/høy gjengroing beite/fomm./tjem 

FRED RI KST AD, 
KOMMUNEDEL ROLVSØY 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Leiret/Havna l middels/lav gjengr./tilpl. beite ved bekk 
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HALDEN KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 

Helge rød l lav gjødsling beite 
Herrebrøden 2 middels/lav gjødseltilsig ravinebeite 
Lauradal 3 lav gjødseltilsig beite 
Huset 4 lav gjødsling beite 
Trollnes 5 lav/middels gjødsling beite nær vann 
Hafsrød 6 middels gjødseltilsig beiteravine 
Tangen v/Ørsjø 7 middels/høy husm.pl.lbeite 
Tan&en v/Nordre Kornsjø 8 middels gjødsling husmannsplass 
Berg kirke/Lundestad 9 høy/middels gjødsl./vei kirke/fommJgArder 
Vassdalen lO middels gjødsling helh. kulturlsk. 
Holene Il middels beite, gårdsmiljø 
Korte rød 12 lav strandeng, tregr. 
Rød herregArd 13 middels/høy modemisering herregårds hage 
Vevlen 14 lav/middels forfall hageanl. ved bekk 

HOBØL KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Kråkerud l middels noe gjødsling ravinebeiter 
Jaren 2 lav gjengroing ravinebeiter 
KrAkeruddaleo 3 middels gjøds./tilsig ravinebeiter 
Tomter Søndre 4 lav/middels gjødsling ravinebeiter 
Ødeglrden/Humlerød 5 middels/lav gjødsl./gjengr. ravinebeiter 
Hollebøl/lgsi 6 middels/høy klt.lsklhist. bygn.mitjø 
Hobøl kirke/presteg. 7 høy/middels m.ald.krk./hist.bygnl hage 
Bliksland 8 middels rav .b./hist.bygn.miljø 
Bærøe/Tj ernsli 9 middels/høy noe gjøds. bygn.m./utm.b./myrb. 
Høg As lO middels gjengroing ravinebeiter 
Skjellfoss Il middels noe gjødsling ravinebeiter 

HV ALER KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Botnekilen l middels gjødsl./gjengr. beite 
Sand brekke 2 middels gjødsling beite/gjestegård 
Stafsenga 3 høy/middels gjødsling repr. klt.lsk./str.b. 
Kasa 4 lav gjengroing beite 
Ineerholmen/Kjellholmen 5 middels/lav beite på øy 
Skjellvik/Brattestø 6 høy gjengroing kystlandsk./sj. arter 
Skipstadkilen 7 høy/middels gjengroing kystlandsk,/sj . arter 
Tisler 8 høy hytteslitasje helhetl. kystlsk. 
Akerøya 9 høy slitasje/gjengr. beite på øy 
Søndre Sandøy lO høy slitasje helhetl.klt.lsk. 
Nordre Sandøy Il middels/høy slita./gjengr. alis. kltlsk. 
Herføl 12 høy slitasje alis. klt.lsk. 
G ravningssundet 13 middels bruksendr. bygningsmiljø 
Hvaler kirkeNadholmen/ 
Svanekil 14 høy ndr. l.br.praks. veier/fegater/krk. 

212 



MARKER KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Fossoeset l lav gjengroing beite 
Rørvik 2 høy/middels gjengr./camp.pl beitemark 
Hol o 3 lav/middels gjødsling bjørkehage 
Løvik 4 middels/høy gjengroing sjeldne planter 
Torgrimsbu 5 middels/høy gjengrJtilpl. sjeldne planter 
Viken 6 middels/høy tilpl./gjødsl. skogs beite 

RAKKESTAD KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Perebytta!Holen l middels gjødsling beite 
Korum/Korumdalen 2 lav/middels beite 
Buerbakkene!Torper 3 høy gjengr Jgjødsl. ravinebeiter 
Kolstad 4 middels/lav gjengroing beite 
Sandaker s lav/middels gjødsling beite 
Fosserfoss 6 lav gjødseltilsig beite 
Krossby 7 middels gjengroing beite 
Kleiva 8 middels beite 
Snopestad/Ertekastet 9 middels gjødsling beite ved vann 
Høytomt 10 høy helh. klt.lsk. 
Lanssbakken 11 høy helh. klt.lsk. 
Ådalen 12 lav/middels beite/naturskj. 
Røsæg!Røsægmoa 13 høy/middels noe gjøds. beitelbt. ved elv 
Gudimkroken 14 middels gjødseltilsig beite 
Rakkestad kirke/Prestegården/ 
Bjørnstad 15 middels/høy herreglrdslsk. 
Schieselva 16 høy/middels gjødsling meandr. elv/sj. arter 
Skattebøi/Brlten 17 middels/høy beiter/løvsk./flommrk 
Kilebutangenffangen 18 høy gjengr./ oppdyrk. gml.btl skjellsand 
Gapestad/Kirkehaugen 19 høy gjengroing ravinebeite 
Øvre Buer 20 middels gjengroing ravinebeite 
Strand/Maet 21 middels gjengroing beitelhagemark 
Stomperud 22 lav/middels gjengroing fuktbeite 
Knoll 23 middels beite/fomm. 
Ki1ebuslora!Kilebu 24 høy/middels gjengr./uttak gml.bt./skjells. 
Munkebrlten 25 middels gjengroing gml.bt. ved vann 
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RYGGE KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Dramstad l middels/høy gjen gr. eikelund/tidl. beite 
Kure Vest/Kanaholmen 2 høy/middels jordvoll strandeng!løvskog 
Evje 3 middels/høy gjødsl. herreg.miljø 
Fjell 4 lav gjen gr. gml. beiter v/ Vansjø 
Fredskjærbriteo!Fred-
skjærhagen s middels gjen gr. gml. plasser v/ Vansjø 
Værne Kloster/Oakhill 6 høy herreg.miljø/fomm. 
Eløya/Kollen 7 høy beitelsk. v/kyst 
Danmark/Stretaneset 8 middels/høy gjengr.lslitasj. gml. kystbeite 
Feøy a 9 høy gjengr.takrør beite på øy 
Telemarkslundenl 
Gunnarsbybekken/Ekeby JO høy forsøpl. parkaniJrandsonJfomrn 
Carlberg 11 middels/høy gjødsllfl.hgst herreg.milj ø 
Larkollen 12 middels/høy gml. havn/veier/kirke 
Roer 13 høy/middels gjødsl. fegatJsteingjJfomrn. 
Balke 14 middels/høy gjødsl. herreg.miljø/fomrn. 
Nærum 15 middels gjødsl. helhetl.kult.l./fomrn. 
Opstad 16 middels gjødsl. helhetl.kult.l./fomrn. 
Huggenes/Kjellerød 17 middels gjød.lnye bygn. kult.lsk nær vann 

RØMSKOG KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Eikestaden l middels/lav gjengroing beite ved landsted 

RADE KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Finstad l middels/høy gjødsling str.eng/rav. bt./eikel. 
Østre Tofteberg 2 middels gjengroing hagem.ltidl. bt.omr. 
Gillingsrød 3 lav/middels gjengroing eldre beiter v/vann 
Stomner 4 middels gjøds. beite/karpedaml bygn.miljø 
Å ven s høy slitasje str.bt./tørrkn./sj.art. 
Oksen øya 6 middels/høy gjengroing beiter nær V an sjø 
Staren ga 7 middels/lav gjengroing engomr. nær Vansjø 
Store Sletter 8 høy gjødsling kystbeite/klt.hist. 
Verkslunden/Hauga 9 høy/middels gjødsling strandbeite/eikelund 
Tomb lO høy gjødsling herreg.lsklkirke 
Tasken Il middels/høy gml.hagem./sj.arter 
Råde kirke/Lundeby 12 høy/middels gjødsl. krk./åp. k.lsk./sj.art. 
Saltholmen 13 middels slitasje smlbuer/sjeldne arter 
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SARPSBORG, KOMMUNEDEL SKJEBERG 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Klavestad l middels gjødsling helh.kulturlsk. 
G jellestad/Eivestad 2 lav beite 
Rød 3 lav gjødsling bekkebeite 
Tangen 4 middels gjødsling beite 
Holmensalta 5 høy/middels vei strandengbeite 
Voll Vestre 6 middels hagemark/fomm. 
Bessberg Nedre 7 middels gjengroing beite/fomm.lbebyg. 
Vik Vestre 8 lav gjengroing beite 
Søndre Karlsøy 9 lav/middels gjødsling beite 
Grev le lO middels gjengr Jgjødsl. beite nær vann 
Kampenes Il middels gjengr Jgjødsl. beite, småsk.lsk. 
Horneskilen 12 lav gjen gr ./brygge havstrandsbeite 
Skjeberg kirke/prestegården 13 høy/middels åpent kulturlandskap 
Skjeberg bekken 14 middels gjengr Jgjøds. beite vlbekk/havstr. 
Sagd alen 15 lav/middels gjødsling beite 
Buerelva/Skjebergdalen 16 høy planting/hogst bekk mlhelhtl.lsk. 
Melle by 17 lav/middels gjødsling ravinebeite 
Voll 18 lav gjengroing bekkebeite 
Tegneby 19 middels gjødsling ravinebeite 
SARPSBORG, KOMMUNEDEL TUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Utne berget l middels gjødsling beite 
LundestadNister 2 middels/lav gjengroing beite 
Oppstad 3 høy/middels gjengroing beite/fomm. 
Kalnes/Orebingen 4 høy/middels gjødseltilsig beite rav J elvebr. 
Bjor/Krakestadbuktal 
Bjørnstad 5 høy/middels gjødseltilsig beite/strandeng 
Tune kirke 6 middels bebyggelse kulturminner 
Bjørnlandsevja 7 middels gjødsl./gjengr. ravinebeite 
Hæren 8 middels gjødsl./gjengr. bekkedraglbeiter 
Finnestad 9 lav/middels gjengroing beite langs vann 
Magestein Ø JO lav gjødsl./gjengr. beite ved vann 
Trindborg 11 middels/lav gjødsling beite nær elv 
Svartedal 12 lav bruksendr. beite 
Is nes 13 middels gjødsling beite v/bekk/vann 
Jelsnes 14 lav/middels gjødsl./gjengr. beite nær elv 
Munkholmen 15 lav/middels gjødsling beite på oylhagem. 
Bltstangen 16 middels/høy gran planting fril.omr./sj.forek. 
Solli kirke 17 høy/middels gran planting rik skoglkulturrn. 
Solli bruk 18 høy gjødsling bygn.miljolkulturm. 
Tunevannet 19 lav mangt. helhet beite na:r badeplass 
SARPSBORG, KOMMUNEDEL VARTEIG 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Strømnesevja l middels/lav gjengr./slita. belte mot Glomma 
Nipa 2 middels granpl./ oppdyrk småsk.l.sk./kants. 
Bergby/Gapestad 3 middels gjengr./gjødsl. beiteravine 
Dasken 4 middels/lav gjødsling beite 
Moene/BrennAs 5 middels gjødsl./granpl. beiter 
Bergerud 6 middels gjødsling beite ved kirke 
Furuholmen 7 middels gjødsling småsk.l.sk.lbebyg. 
SpydevolVIsoa 8 middels/høy gjø ds. tils. meandr. bekk 
Dalen 9 lav oppdyrket skogsplass 
Holmen JO middels gjødsling beite på øy mm. 
Gryteevja Il middels gjengroing beiterav. nær elv 
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SKIPTVET KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Solbergdalen l middels gjøds./gr.plant. ravinebeiter 
Eng 2 middels gjødsling beitemark/bakker 
Karlstad 3 lav/middels restaur. nyryddet beite 
Smertu 4 lav gjødsling ravinebeite 
Bua/Frantshuset 5 middels gjødsling ravinebeite 
Sammerud 6 middels gjødsling ravinebeite 
Berg/Bogen/Kampenhorn 7 middels/høy gjengr./gjødsl. hagemarklfomm. 
MAiehuset 8 lav gjødsling beitemark 
Botner 9 lav/middels gjødsling beitemark 
Skiptvet kirke JO middels modemisering middelalderkirke 

SPYDEBERG KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Grav l middels/lav gjødsling ravinebeite 
Kjos 2 høy/middels gjengroing tresan rav.beite 
Skogen 3 middels gjengroing beitebakker 
Revhaug 4 middels/lav gjødsling beitebakker 
Svinn ingen 5 middels avinebeite 
Kallerud 6 lav/middels gjødsling ravinebeite 
Husa!Espenes 7 lav gjødsling/ gjengr. beite bakker 
Smalelva/Nestingen 8 middels/høy gjengr.lkanalis. elv/ravineb. 
Tonnerud/Solli 9 høy/middels gjødsling ravinebeiter 
Hyllibra\ten JO middels/høy skogspls. nær fril.omr. 
Hyllibavna Il middels gjødsling beitebakke 
Vasstvet J2 middels hist.bygn.lhageanl. 
Høgås/Sagbakken 13 lav/middels golfbane husmannsplass 
Hes le 14 middels/lav gjødsling ravinebeiter 
Moen 15 middels/høy gr.planting rav.b.lbygn.m. 
Berger/Huseby 16 lav gjødsling ravinebeite 
Skjerslker Søndre 17 middels gjødsl.lgjengr. ravinebeite 
Dæli Nedre J8 middels gjengroing ravinebeite 
Skuleberg J9 lav/middels gjødsling sauebeite/gårdsdm. 

TRØGSTAD KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATEGORI 
Langholen/GuiJbergl Berget l høy/middels gjødsling ravinebeite 
Gammelsæter!Fjøs 2 middels gjøds./tilpl. ravinebeite 
Sand 3 middels gjøds./planering ravinebeite 
Hjensegg 4 lav/m iddels gjødsling ravinebeite 
Nesodden 5 middels/høy gjen gr ./til pl. rav.bt. mot vann 
Munkerud 6 m iddels/høy gjengroing kulturhistorie 
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V ALER KOMMUNE 
LOKALITET NR. VERDI INNGREP KATE~ORI 

Fjellet l middels/høy plass nær vann 
Demme 2 middels/lav gjengroing skogspl.m/engfr. 
Dammen 3 lav gjødsling beiter 
Rusvik 4 lav gjengroing skogspl. mJengfr. 
Bratte rød 5 lav/middels kraftlinje nyetabl. beite 
Veker 6 middels/lav gjødsling beite nær vann 
Sanderød 7 middels/lav beiteb.lbjørkelund 

. 
Sperbund 8 lav/middels gjengroing hagemarklbeiter 
Kirkebygd en 9 høy/middels storsk.klt.lskJfomm. 
Keiserda len/Kastet lO høy/middels gjødsling småsk.klt.lsk.m/engfr. 
Tveiter 11 middels gjødsling utmarksbeite 
Kl ter 12 lav trafo skogsbeite 
Hobølelva (Klbøi-Fiakstad) 13 middels gj .gr.lbak.plan. rav .lsk.lbygn.m. 
Mosseros 14 middels/lav gjødsling beite 
Røstad 15 middels/høy gjengroing skogspl. m/engfr. 
Flesjø 16 middels/lav beite nær vann 
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