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Ekstrakt 

Utredningen (del A+ B) er en tverrfaglig samlerapport, som omfatter en rekke oftest noe 
eldre naturfaglige beskrivelser fra mange områder i Østfold. 
Det vises til innholdsfortegnelse over områder og temaer. 

4 emneord 
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Referanse til rapporten 
Det henvises til respektive forfatter, opprinnelig årstall og tittel på del-rapport l notat, 
for eksempel: 
Moen, A. 1970: Myrundersøkelser i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. 
Utdrag i: Fylkesmannen i Østfold, miljØvernavd., rapport nr.l A, 2000: 8-31. 





Forord 

Av "Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold" i miljøvernavdelingens rapportserie er 
tidligere utgitt: 

-"Lands planen for verneverdige områder og forekomster", Miljøverndepartementet 1973-76. 
Rapportnr.9, 1991:1-131. 
-Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. IL Rapport nr. 7, 1995: 1-146. 
-Botaniske registreringer i Østfold. «Oslofjord-verneplanen» 1993-96. 
Rapport nr.4, 1997:1-144. 
Rapportene omtaler en rekke undersøkte områder; det vises tillokalitetsoversikter l innhold 
foran i hver av dem. 

Hensikten med utgivelsene er å tilgjengeliggjøre og sikre naturfaglig materiale, 
som ellers vil gå tapt. Erfaringsmessig glemmes rapporter og fagnotater som ikke er publisert 
i periodika l skriftserier, og de blir etter hvert umulige å få tak i. Dermed går ervervet 
naturfaglig kunnskap tapt, og en mister "referanse-materiale". 

Naturfaglig informasjonen er nødvendig i vernesaker, arealsaker og som referanse-stoff ved 
fremtidige undersøkelser i de samme områder eller ved studier av arters bestandsutvikling. 
En del omtalte lokaliteter er i dag fredet som naturreservater. Disse kan på sikt bli referanse
områder. I forbindelse med kommunenes arbeid med handlingsplaner for biologisk mangfold, 
er det også vesentlig å tilgjengeliggjøre naturkunnskap. 

I foreliggende utredning (del A og B) er samlet notater og utdrag av rapporter med botanisk 
og zoologisk innhold fra perioden 1970-99. Del-rapportene har til felles at de før ikke er 
publisert i en skrift-serie. Generelt innledningsstoff fra rapportene er forkortet, 
idet fagbeskrivelser fra lokaliteter er vektlagt. Del-rapportene er oftest laget på oppdrag fra 
miljøvernforvaltningen (Statens Naturvernråd, Miljøverndept., fylkesmannen i Østfold). 

Fuglerapporter om våtmarksområder er utelatt. Det vises til 
-"Upubliserte stensiler og rapporter med ornitologisk innhold fra Østfold, 

en litteraturoversikt". Østfold-Ornitologen 1977, 4(3-4): 43-47, og til 
-Rappotserien Østfold-Natur nr.24, 1986: 
"Ornitologiske registreringer i Østfold våtmarksområder". 

Det foreligger også mange upubliserte oppdragsrapporter m. v. fra 1990-tallet, 
utarbeidet av private konsulenter, særlig Carex Bioprint (Jan I. I. Båtvik, Råde), 
Naturkart (Ola M.Wergeland Krog, Rakkestad) og Løfall Naturkartlegging 
(Bjørn Petter Løfall, Rakkestad). 

UTM-angivelser er fra svart (eldre, ED 50)-rutenett på M711-kart. 

Del-rapport A og B er redigert av Geir Hardeng, miljøvernavdelingen. 

w~~~~tL 
Ottar Kro rvl 

fylkesmiljøver sjef 





Innhold, delrapport lA, s.lw210 

Lokaliteter, stedsindeks s.3 

Myr 
Myrundersøkelser i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Rapport i forbindelse med 
Naturvernrådets landsplan for myrreservater og ffiP (Internasjonal Biological Programme)
CT-Telma's myrundersøkelser i Norge. Asbjørn Moen 1970. Universitetet i Trondheim, 
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, Trondheim. 89 s. s.8 

Vurdering av noen verneverdige myrer i Østfold. A.Moen 1976. 
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, Trondheim. 15 s. 

Vurdering av verneobjekter i Østfold i forbindelse med myreservatplanen i fylket. 

s.32 

G.Hardeng 1976. 27s. s.45 

Myrvegetasjon i Indre Østfold. Rune Halvorsen(= Økland) 1977. 343 s. s.65 

Prestebakkemosen l Teigsmosen, Idd, Halden. 
G.Hardeng 1978 & Rune H. Økland 1988 s.82 

Myrplanter, artsliste latin- norsk s.85 

Barskog 
Litteratur om vurderte lokaliteter publisert i rapportserier av Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) og Norsk inst. for naturforskning (NINA) s.88 

Verneverdige kalkfuruskoger. Landsplan for verneverdige kalkfuruskoger og 
beslektede skogstyper i Norge. Il: Lokaliteter på Østlandet og Sørlandet 
Jørn E.Bjømdalen & TorE. Brandrud. 1989. s.90 
Rapport Direktoratet for naturfovaltning, 245 s. 

Enghaugberget i Onsøy. G.Hardeng. 1983, 6s. s.95 

Lerdalen, Hvaler. Harald Korsmo m.fl., bl.a. 1990. s.lOO 

Litt om sopp i Berg skog, Eidsberg. Leif Ryvarden. Udrag brev 15.4.1991, 2s. s.105 
Plantelistefra Berg skog, sept.1990. Marit Fosby (=Eriksen), 4s. s.106 
Fuglefaunaen i Berg skog. Morten Viker. 1990. 8s. s.l1 O 

Brattås l "Brenna" øst for Femsjøen, Halden. G.Hardeng. 1988, 2s 
Se også Stenselva l Brekke, Aremark l Halden s.197 s.118 

Nes Ramsø, Øra, Fredrikstad. G.Hardeng.l998. 2s. s.l19 

Flora/fauna i VandugiØsterengs skoger, Eidsberg. Jan Ingar Iversen (=Båtvik) 
1987. lls. s.l21 
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Brattøya, Halden. G.Hardeng 1997 (2s.) & Bjørn Petter Løfall1998. (3s.) s.l32 

Vardåsen nord l Åsermarka, Askim. 
Ola. M.Wergeland Krog & Bjørn Petter Løfall. 2s. 1996 s.138 

Hiesten l Hvalpetjernhøgda, Rakkestad. Østfold Botansike Forening. 1996. 3s. s.140 

Rishaugen, Idd, Halden. B.P.Løfall. 1998. ls. s.143 

Edelløvskog 
Naturvernrådets landsplanfor edellauvskogreservater i Norge. 
Rapport utarbeidet på grunnlag av IBP (Internasjonal Biological Prograrnme)
CT l Silva's plantesosiologiske undersøkelser i edellauvskog. !.Østfold, Akerhus, 
Hedmark og Oppland. Harald Korsmo 1974. Botanisk inst., NLH, Ås. llls. s.144 

Solgårdhavna l Solli, Tune. Harald Korsmo 1978 + 1981. 3+ l s. 

Refsnes, Moss 
Floraliste 1995. Gunnar Bjar 

Kajalunden, Rygge 
Fugletaksering 1992. G.Bjar 

Prestegårdslunden, Råde. Nils Skaarer. 1976 

Stenselva l Brekke, Aremark l Halden, G.Hardeng. 1988 

"Tistadalen" edelløvskog, Halden. G.Hardeng 1985. 2s. 
Flora og vegetasjon i "Tistadalen edelløvskog, Halden. 
Egil Bendiksen 1989. 4s. 

Schulzedalen, Halden. G.Hardeng. 1989 

Remmendalen, Halden. Litteratur. G.Hardeng 1998 

s.l81 

s.189 
s.l90 

s.l91 
s.192 

s.l93 

s.l97 

s.l99 

s.201 

s.205 

s.210a 



Innhold delrapport lB: s.211-374 

Sopp 
Forslag ti/forvaltning av viktige sopplokaliteter i Hvaler kommune 
Roy Kristiansen 1999. 14s. +kart 

Insekter 
Registrering av truete insektarter i gamle hule trær 
Oddvar Hanssen, B.Borgersen & K.E. Zachariassen 1985 
Norsk Entomologisk Forening. NLH, Ås. 37s. 

Registrering av sommerfugler fra Huserområdet, Asmaløy, Hvaler. 
Bjørn Fjellstad. 1996. 29s. 

Sommerfugler i Tjøstøl barskogreservat Aremark. Leif Aarvik+ "Lep.arb." 

Artsliste sommerfugler august 1995- november 1997 fra Grimstad i Råde 
Eivind Sørnes. 2s. 

Sjeldne sommer fugler i Østfold 

Ferskvann 
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Enningdalselva, Halden 
Ingvar Spikkeland. 1999 12s.+ kart+ 5 tabeller 

Øyenstikkere i gårdsdammen "Olevann ", Garsegg, Eidsberg 
Hans A. Olsvik. 1999. 4s. 

Diverse områder 
Registrering av naturgrunnlag. Nordre Sandøy, Hvaler 
Per Andre Hansen & Nils Skaarer. Rapport til Østfold fylke. 1974. 18 s. 

s.211 

s.230 

s.250Q. 

s.276 

s.277 

s.279 

s.281 

s.301 

(27foto og 3 kart ikke tatt med i foreliggende rapport) s.305 

Planter i Kolbjømviksjøen-området. (Rakkestad, Marker, Aremark) 
Nils Skaarer. 8s. Rapport til Østfold fylke. 2.6.1988 s.321 

Litt om plantene på Jeløya. Kåre A.Lye. 1991. 8s. s.327 

Bøenseter, Aremark 
Geologi. Per Chr. Sæbø. 1988. 2s. s.335 
Flora l skjøtsel. N.Skaarer 1988-89. 15s. M.Fosby (=Eriksen) 1989. 4s. s.337 
Dyreliv. G.Hardeng. 1990. 8s. s.356 
Sommerfugler. "Lep.arb." s.363 
Litteratur. G.Hardeng. 2000. 3s. s.372 
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Lokaliteter 
Delrapport A: s.l-21 O 
Delrapport B: s.211-374 

Områdene under står alfabetisk etter kommune og lokalitet. 
Lokalitet med fete typer inngår i områder vernet etter naturvernloven. 
Sidetall i fet skrift viser viktigere omtaler. 

Aremark 
Boksjø - Lundsneset 
Brattetjern (myr), Lundsneset 
Bøen sæter 
Duvleøfse (myr), Lundsneset 
Kolbjømviksjø 
Lervikmosen 
Lindtjern SSV (myr) 
Matholhøgda 
Stensbrua l Stenselva 
Tjøstøl 
Tostlundmosen 
Vestfjella 

Askim 
Kykkelsrud 
Åsermarka l V ardåsen nord 

Eidsberg 
Berg 
Lekum 
Mona øst 
Garsegg ("Oievann") 
Sletner 

Fredrikstad 
Bjerringløkka, Borge 
Munken-området 
Nes herreglrd 
Neskilen N 
Nes Ramsø i Øra 
Sellebakk 
Stordamsmyra, Fredrikstad 
Bjørnevågen, Kråkerøy 
Bjørnevågkilen sør 
Femdal 
Apalvika, Onsøy 
Engbaugberget 
Gressvik 
Kjerre 
Mærrapanna 
Onsøy stasjon 
Rauer 
Skårakilen 
Smaugstangen 
Vi kane 
Øre bekk 

Side 
88 
Sl 
335-374 
50 
89,91,321 
23, 77 
30 
88 
197 
88,276 
23 
88 

279 
88,89,138 

88. 105-117 
148,168, 237 
88, 121 
301 
88,89 

243 
88 
243 
243 
119 
242 
40 
30,149,243,248 
88 
89,91,149 
148, 151 
88, 89, 90, 93-99 
279 
279 
89 
279 
279 
30 
89 
279 
279 



Halden 
Brattøya (Regulert til naturvern) 
Fredriksten festning 
Remmedalen 
Rød herregård 
Schulzedalen (Regulert til naturvern) 
Tistadalen (Skonningsfoss, Fosseløkka) 
Tistedal 
Brattås l "Brenna", Jkr2 
Langemyr 
Sorgen fri 
Stenselva i Haldenvassdraget 
Steins mosen 
Vestfjella 
Bakke, Idd 
Berby 
Boksjø l Lundsneset 
Bønsmosen (Doktorsæter SØ) 
Folkå 
Enningdalselva 
Gjeddelundtjern S 
Gullundmosen 
Husemosen 
Kje tangen 
Klabogen 
Kornsjø 
Krok tjern myr 
"Lomtjemmyra" 
Monseren (myr) 
Olasmyr 
Prestebakkefjella 
Prestebakke kirke 
Prestebakkemosen 
Ringlundmosen 
Rishaugen 
Risum 
Signebøen 
Signebøenmyra {Langemyr) 
Skottene (2 delområder) 
Steinslundmosen 
Svantjern-området 
Tranemosen 
Vev len 
Ørsmosen 
As- Voll, Iddebekken 

Hobøl 
Gaupesteinsåsen 
Seutmosen 
Seutmosen-området 
Stenerudmyra, Hobøl/ Spydeberg 

Hvaler 
Asmaløy: 
Brattestø 
"Fonten" 
Geitvika- Gravningen 

Side 
132-137 
279 
149,210a,245 
246 
205 
199-204 
279 
88, 118, 198 
19 
245 
197 
37 
88 
149 
246 
88 
30 
148, 173 
281 
30 
30 
29,37 
44,53 
148, 177 
279 
50 
53 
30 
52 
88 
246 
82 
49 
143 
246 
247 
36 
149 
48 
88 
12 
246 
48 
149 

88 
43,60 
88 
59 

279 
217 
216, 222 

s. 



s 

Side 
Gravningen - Huser 251, 279 
Huserstøet 218 
Hå bu 219 
Listranda 219,222 
Rød 279 
Skips tad 215, 222 
Skipstadsand 279 
"Vikerveien "/ H valer-tunnellen 216 
Vikerki1en 216 
Åse bu 217 
Kirkeøy: 
Arekilen 148, 157, 244 
Botne - Høkeli 219 
Brekke 216 
Bølingshavn 244 
Engene 214 
Grønn voll 214 
Hvaler kirke NV 245,279 
Hvaler prestegårdsskog 88 
Kjøl holt 245 
Putten 213,222, 244 
Storesand 279 
Ørdal 213,222,244 
Ørekroken 219,279 
Spjærøy: 
Grønnet 221 
Tredalen 279 
Sandøy. Nordre 305 
Sandøy, Søndre: 
Bakke vika 212, 222 
Kasa 219 
Reiertangen fyr 212 
Rød 219 
Salta 213 
Stue vika 219 
Vesterøy.· 
Guttormsvauen 221 , 279 
Dem yr 39 
Ilemyr-området (Deleberget) 88 
Kuvauen 221 
Lerdalen 100-104 
Stensdalen 148, 170 
Tredalen 279 

Marker 
Bleiktjern-omr11.det 88 
B lektjemhøgda 88 
Bredmosen 26,66 
Breidmosen (UTM: PM 44 05) 44, 78 
Gjølsjø NØ (myr) 30 
Kisselbergmosen 28,67 
Kolbjørn viken-området 30, 89, 91, 321 
Langrasta l Fossermyra 63,68 
Løvik ved Stora Le 89,90,91 
Risenhøgda 280 
Rødvannsmyr, nordre 78 
Spernesmosen 63, 70 



Storelimosen 
Storm osen 
Tutarhøgda 
Tyvslåtta (myr) 

Moss 
Jeløy: 
Alby-stranda 
Alby - Grønli 
Bevøya 
Bile 
Jeløy: Diverse steder 
Kolabotn (Kullebunnen) 
Nes 
Refsnes 
Reier 
Reiertangen 
Rødsåsen 
Stalsberget 
Fastlandet: 

Side 
63, 71 
24 
88 
63, 80 

148, 179 
280, 332 
88,89,92 
280 
327 
332 
280 
189-190, 237 
237,248 
150 
88,89 
280 

Mosseelva 280 
Ishavet (mest i Vestby, Akershus) 29 

Rakkestad 
Brekke 
Bøensmosen l Berbymosen 
Hiesten l Valpetjernhøgda 
Kolbjørnviksjø 
Svenken (myr) 
Tangen l Kilebu 

Rygge 
"Amunandens grav" SØ 
Bogslunden 
Botner 
Carl berg 
Dramstad 
Ekeby 
Evje 
Grav 
Kajalunden 
Larkollen 
Revlingen 
Ror 
Sildebauen 
Telemarkslunden 
Vardåsen 
Årvoll (lok.i nord og lok. i sør) 

Rømskog 
Bleiken (myr) 
Blei tjern-området 
Gatemosan 

150 
41 
88, 89, 140 
89, 280,321 
26, 73 
30 

239 
148, 154,239 
240 
239,248 
239 
280 
240 
150 
150, 191-192,240,248, 280 
280 
280 
239 
280 
280 
88 
150 

76 
88 
42 



Råde 
Grimstad 
Prestegårdslunden 
Røstad 
Sandå 
Sognsøy 
Store Sletter 
Tasken 
Tomb I"Verkens lund" 
Å ven 

Sarpsborg 
Borregaard 
Dusa, Skjeberg 
Jørstadmyr, Skjeberg 
Råkil, Tune 
Sandbakken, Skjeberg 
Solg:\rdbavna, Tune 
Stenbekk, Tune 

Skiptvet 
Svartdal 

Spydebere 

Side 

277,280 
193 
242 
88 
280 
280 
241, 248 
241 
241,280 

280 
280 
38 
280 
280 
181 
280 

88 

Breidmosen l Heimyr 43, 61 
Gulltjernmosen 43, 56 
Gulltjern-området (Langtjem) 88 
Langmosan 58 
Sjutjernmosen (dels i Akershus) 57 
Stenerudrnyra, Spydeberg l Hobøl 59 

Trøgstad 
Grav 
Haretjernshøgda 
KaUakmoseo 
Nesodden 
Strø nes 
Strønes sør 
Trollerud 
Trøgstad prestegårdsskog 
Åsermarka l Vardåsen N 

Våler 
Breimosen (S for lgletjem) 
Haukelia V 
Igletjernmosen l Igletjern 
Lundermosen 
Sand å 

150 
88 
27 
145 
148, 163, 237 
150 
150 
88 
138 

30 
55 
62 
43,54 
88 





Myr 

Myrundersøkelser i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Rapport i forbindelse med 
Naturvernrådets landsplan for myrreservater og IBP (Internasjonal Biological Programme)
CT-Telma' s myrundersøkelser i Norge. Asbjørn Moen 1970. Universitetet i Trondheim, 
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, Trondheim. 89 s. s.8 

Vurdering av noen verneverdige myrer i Østfold. A.Moen 1976. 
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, Trondheim. 15 s. s.33 

Vurdering av verneobjekter i Østfold i forbindelse med myreservatplanen i fylket. 
G.Hardeng 1976. 27s. s.45 

Myrvegetasjon i Indre Østfold. Rune Halvorsen(= Økland) 1977. 343 s. s.65 

Prestebakkemosen l Teigsmosen, Idd, Halden. G.Hardeng 1978 & Rune H. Økland 1988. s.82 

Utdrag fra 

• Myrundersøkelser i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark 
Rapport i forbindelse med Naturvernrådets landsplan for myrreservater og lBP (Internasjonal 
Biological Programme) -CT-Telma's myrundersøkeiser i Norge . 

Asbjørn Moen 1970 

Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, Trondheim. 89 s. 

Områder under med fet skrift er senere vernet etter naturvernloven. 
Side 

Lervikmosen, Aremark 23 
Lindtjem SSV 30 
Tostlundmosen 23 
(Bjømevågkilen, Kråkerøy, Fredrikstad) 31 
(Skårakilen, Onsøy) 31 
Langemyr, Berg, Halden 19 
Bønsmosen (Doktorsætre SØ), Idd 30 
Gjeddelundtjern S 30 
Gullundmosen 30 
Husemosen 29 
Monseren 30 
Tranemosen 12 
Bredmosen, Marker 26 
Gjølsjø, NØ for 30 
Kisselbergmosen 28 
(Kolbjørnviken) 30 

Stormosen 24 
Ishavet, Moss l Vestby (Akershus) 29 
Svenken, Rakkestad 26 
Tangen l Kilebu 30 
Breimosen, Vdler 31 
Kallakmosen, Trøgstad 27 





FORORD 

Myrregistreringene på Østlandet i 1970 er en fortsettelse 

av mine undersØkelser i 1969 i SØr-Trøndelag, Nord-TrØndelag og 

NordmØre. UndersØkelsene inngår i Naturvernrådets landsplan for 

myrreservater og IBP-CT-Telma's myrundersøkelser i Norge. 

q 

Hele 1970 har jeg vært engasjert som konsulent av Adminis

trasjonen for friluftsliv og naturvern, Kommunal- og Arbeidsdeparte

mentet som også har betalt alle utgifter i forbindelse med engasjemen

tet. Jeg har hatt fast arbeidsplass ved Botanisk avdeling, Det Kgl. 

Norske Videnskabers Selskab, Museet, der jeg også har fått låne endel 

utstyr. 

Feltarbeidet ble utført i juli -augustJ 

e.n rekke myrer er oppsØkt i Østfold. 

Cand. real. Kjell Ivar Flatberg har i 1970 arbeidet med 

lignende undersØkelser i Vestfold. Buskerud, Telemark og Oppland, 

og vi har arbeidet stort sett etter samme opplegg. 

Jeg vil takke alle institusjoner og 

personer som har bidratt med opplysninger og materiale i forbindelse 

med mine myrnndersØkelser. Skrivedame og trykkere ved Museet 

takkes for godt arbeid med rapporten. En særlig takk for fin innsats 

under den hektiske feltsesongen til min kone, Berit Forbord Moen, 

som var med på feltundersØkelsene. 

For de aller fleste myrene/myrornrådeilG som er oppsøkt, 

er det utfylt kryssliste. I denne lista 

skal alle karplanter, alle Sphagnum-arter og et utvalg "viktige'' moser 

og lav som er observert på den aktuelle myra, finnes. Det er fylt ut 

10 lister i Østfold .. Alt materiale fra feltarbeidet oppbevares ved Det Kgl. Norske 

Videnskabers Selskab, Museet, Botanisk avdeling. 





Ornbrogen 
torv 

Minerogen 
torv 

Mineral jord 

1o 

Profiler gjennom myrkorn

pleks som hovedsaklig ut 

gjØres av: 

A: Konsentrisk hvelva om

broft parti. 

B: Eksentrisk (ensidig hel

lende) ombrotroft parti. 

C: Flatmyr (topogen myr). 

D: Bakkernyr. 

(Etter SJORS 1967). 

Vatten SjØgyttje 

Skjematisk bilde av lag

gen (b) som omgir et 

ombrotroft parti (c). 

Pilene angir drenerings

retning. a angir vann

skillet. 
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(ikkevurdert i forbindelse med myrreservatplanen) 
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BESKRIVELSE MED FREDNINGSFORSLAG FOR DE SÆRLIG VERNE
VERDIGE MYRENE 

l. HALDEN, TRANEMOSEN, Ø. FOR BOKENESFJELLET. PL52-53, 41-42 

Beliggenhet 

Denne ca. 0,5 km2 stor myra ligger ca. l km N for 

Nordre KornsjØ, ca. l km fra grensen til Sverige. Myra ligger 

ca. 165-175 m o.h. 

Jeg oppfatter det hele som ett stort, variert myr

kompleks, og benevner det Tranemosen. Av fig. vil det gå 

fram at på Økonomisk kartverk er det satt to navr. på dette 

komplekset, og det er kanskje oppfattet som minst to "moser." 

I nord: Tranemosen, lenger sØr Trantjernmosen. (Navnefor

skjellen kan og bero på feil, idet de to ulike navnene står 

på hvert sitt kartblad). 

Unders Økelser - materiale 

Interesse ble fattet for myra etter å ha gått 

gjennom flybilder for Østfold. 

Myra ble undersØkt 22/8-70. 

Området og landskapet 

Som de fleste delene av Østfold ligger området i 

grunnfjellsområdet, og den dominerende bergart er gneis. 

Myra ligger i en forsenking med skogkledde åser 

og hauger omkring. I SV-del er disse låge og med manglende 

eller tynt jordsmonn og spredt furuskog. Ganske store flek

ker er her nakent berg uten annen vegetasjon enn lav. 

Calluna vulgaris fins i flekker - det samme gjelder den sub

oceaniske mosen Leucobryum glaucum som her er svært vanlig 

og dekkeT• store flater. (!denne vegetasjonen var også den 

ikke for vanlige art vaniljerot (t1onotropa hypopi tys) ganske 

vanlig). Asene rundt de midtre og nordre delene av myrkom

plekset har frodigere vegetasjon med tett barskog på de 

brattere åssidene. 

I Økonomisk kartverk er det meste av fastmarka rundt 

myra klassifisert som låg bonitet for skog (jfr. fig. 5). 

I nord fins ganske vanlig områder merket som middels god 

bonitet og små flekker har hØg bonitet for skog. 
Området av Halden kommune som ligger mot svenske

grensa tilhØrer de myrrikeste områdene på Østlandet (jfr. 

kart over myrfrekvensen på Østlandet hos Næss 1969). Det 



fins en rekke store myrer i nærheten, men ingen av de andre 

stØrre myrene synes å være så varierte som Tranemosen, og 

samtidig så lit~ påvirket av tekniske inngrep. 

Utnytting og inngreP-

I N del er det i Ø de siste årene hogd tØmmer like 

ned til myra, og kvist er lagt igjen i laggen. I NØ del er 

det et pa~ små (ubetydelig8) grØfter. Omtrent midt på myra, 

i NV-SØ-retning, går det v e d vestre kant ei lengre, nesten 

gjengrodd grØft. Ca. 500 m N for sØrenden går ei grØft i 

V-Ø-rctni~g, dessuten fins her rester av piggtrådgjerde. 

Helt i S fins i Østre del flere grØfter i kanten av det om

rådet som er foreslåt·t freda. (GrØftene går fram på fig. 6). 

Sett under ett er de tekniske inngrep små, og de 

har liten betydning for fredningsverdien. 

Myrkomplekset, veg e tasjon og flora 

De topografiske forhold gjØr at dette myrkomplekset 

blir bestående av flere forskjellige deler med ulik drene- . 

ringsretning. På fig. er vist et grovt vegetasjonskart og 

dessuten er dreneringsretningene merket av. Av figuren går 

det fram at det fins 3 stØrre ombrotrofe deler A, B og C. 

Den nord~e ombrotrofe del (A) har ensidig helling 

mot SØ med strukturene (strengP.r og hØljer) på rnyrflata 

orientert på tvers av hellingsretningen (eksentrisk form). 

Strengene har vanlig tuvevegetasjon der Sphagnum fuscum, 

S. rubellum, S. imbricatum og Cladonia-arter dominerer bunn

skiktet. HØljene har fastmatte- og mykmattevegetasjon der 

Sphag num tcnellum og S. cuspidatur~ er vanligst. l1ot kanten 

av den ombrotrofe delen fins typisk myrkantvegctasjon med 

treskikt av furu. Utenfor dette er det markert lagg. 

Det ombrotrofe parti i NØ (B) er omtrent flatt og 

bevokst med furu. Hele myrelementet har tuvevegetasjon der 

Calluna,Betula nana, Erica og Eriopho rum vag inatum P.r de helt 

dominerende artene. 

Det sØrligst ornbrotrofc parti (C) har helling mot 

N på den nordligste halvdel og mot S lengst i S. På nordlige 

halvdel er strukturene svakt oriente~t på tvers av fallret

ningen og formen er svakt eksentrisk. Parti a har lagg som 
sØrger for at det blir en skarp 8rense mellom de ombrotrofe 

og minerotrofe delene. Laggen mangler for parti c, og dermed 



blir det ved myrkanten e:n diffus ~rense m~llom minerotrofe og 1 L{ 

ombrotrofe partier. Ombrotrof kantvegetasjon mangler også, 

slik at hele det ombrotrofe parti har myrflatevegetasjo~. 

Av fig. går det fram at de stØrste delene av myra 

har fattigmyrvcgetasjon. I de lågeste delene fins store flat

myrer som har ekstremfattig vegetazjon der det er langt mellom 

indikatorene for minerotrof vegetasjon. Vest for det ambra

trofe parti b fins stØrre fa-::tigmyrområd•::!r der tusk- og lyng

arter dominerer (fØrst og fremst Mvrica, Betula nana og Erica), 

og der Narthecium fins flekkvis. 

Ellers fins store områder med flat og svakt hellen

de myr (3-5° helling) med mer typisk fattigmyrvegetasjon av 

såkalt grasmyrtype med dominerende gras- og halvgrasarter og 

torvmosedominans i bunnen. I ·tillegg til de fire ovenfor 

nevnte artene er det av plantegeografisk interesse at også 

Scheuchzeria palustris og Sp1;agnum pulchrum også er meget 

vanlige på disse fattigrnyrene. 

I kantene mot fastmark er det vanligvis ei ca. 1-3 

rn brei sone med særlig frodig veg~~asjon der busker og lyng

arter er vanlige s.m. Molinia og Nartheciurn. I denne vegeta

sjonstypen fins også Salix repen~ og Sieglingia decumbens. 

De m-2st produktive og artsrike !3-::~.mfunn på myra fins 

i laggen. Særlig er laggen i NØ markert og dominert av hØgP. 

gras- og halvgJ,asarter. J3phagnum imbricai:UJI.! domir.erer oftest 

i bunnskiktet. I la8gen fins ogs~ Alnus glutinosa, og i ned

re del der laggen tØmmes ut over myra fins noen arter som 

indikerer rik~re veg8tasjon (intermediær rnyrvegetasjon) der 

bl.a. Hammarbya paludos a , Carex dioica, Rhynchospora fusca, 

Sphagnum subnitens og S. auriculatum inngår. VannprØve her-
. ~6 

fra Vlste pH: 5,5 ogj{ 20 r e d: 105•10 . 

Av det ovenfor nevnte, og av kryss liste fra myra, 

går det klart fram at innslaget i vegetasjonen av oseaniske 

ar~er er stort. De suboseRniske artene: Myr i ca gale , Erica 

tetralix, Narthecium ossifra~~~· Sphagnum imbricatum og 

S. pulchrum tilhØrer de v.:u1lip;ste artene på myr'a , mens fØl

gende suboseaniske arter er sjeldnere: Juncus con glorneratus, 

Rhynchospora Xusca, ?i~_g_lij1gia decurnbens, Leucobryurn glaucurn 

(vanli g på fastrnark) og Sphagpum molle (like N for selve 
komplekset). 

Ellers er den rikelige forekomst av Betula nana 

(dominerer i flere ul ike plantesamfunn) plantegeografisk 

meget interessant. Arten har nordlig utbrede l sestendens og 

er ikke vanlig i Østfold. 
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2. Hft.LDEN, LANGEHYR, N FOR HAKABYFJELLET. PL45-46, 66-67 

]3eligg e nhet 

Myra ligger ca. l km N for Håkabyfjellet, ca. 

180-185 m o.h. 

Unders Øk8lser - materiale 

19 

Langmyr er den stØrste myra i et ganske myrrikt 

område, der de fleste småmyrene er grØfte t. Dette var hoved

grunnen til at jeg besØkte denne myra 23/8. 

Området og landskape t 

Grunnfjellsbergartcne, og da særlig gneis 1 domine

rer berggrunnen. Hyra ligger i en forsenkning omgitt a'! 

slakke åse't' og hauger med spredt furuskog. .Jordsmonnet er 

svært tynt og i Økonomisk kar~v8rk er fastmarka rundt myra 

fått betegnelsen grunnlendt mark med låg bonitet for skog. 

u -tny·t ting og inngrep 

Av fig. vil det gå fram hvilke områder som 

er grØftet. Ca. 300 m N for sØrenden av myra er det ei grØft 

på tvers som fortsetter sØrover i østkant av myra. Denne 

grØfta er i ferd med å gro i g jen. Helt i nord er det for 

flere år siden foretatt en effektiv grØfting. l1en dette 

grØftesystemet med drenering nordover starter der det opp

rinnelig på myra var begynnelse til bekk. Derfor påvirker 

nok ikke dette grØftesystemet myra særlig langt sØrover. 

I Ø-del av myra fins noen stygge spor etter traktor~ 

og her er det hogd en del furuskog de siste årene. 

På fastmark i kanten av myra ligger både i V oe NØ 

noen gamle utmarkshus. De to "skurene" som ligger innen fore

slått område,er falleferdige. 

Jeg holder det for svært sannsynlig at myra og 

bakkene omkring tiåligere har vært slåttemark. 

Myrkomplekset, vegetas j on og flora 

Dette er et fattigmyrkompleks der stØrstedele~ 

har topogen markfuktighet (flatrnyr). Selve den sentrale 

myra er nesten flat, men med svak helling sØrover for den 

sØrligst halvdel og helling nordover for den nordligste. I 



kantene fins små element med soligen markfuktighet - og 

disse bakkemyrelementene har helling på 2-5°. 

~o 

Forekomst av små bakkemyrer er interessant, og 

indikerer humid klima gunstig for torvdannclse. På selve 

myrflata er torvdybden flere meter, mens den avtar med 

Økende helling mot kantene. Ved helling over 4-6° synes det 

ikke å ha foregått torvakkumulasjon. 

Den store, sentrale delen har ensformig fattigmyr

vegetasjon av myrflatekarakter. Fastmatter og . mykmatter 

dominerer, mens det fins ubetydelige flekker med l~sbunn- og 

tuvevegetasjon. Feltskiktet er relativt h~gt men glissent 

over hele myra, og Eriophorum vaginatum og Molinia dominerer. 

Dessuten er Carex lasiocar~, c. rostrata, Rhxnchospora alba, 

Phragmites og Scheuchzeria blant artene som dekker mest. 

Plantegeografisk er det interessant å merke seg at Betula 

nana, Erica, Myrica og Narthecium er vanlige. Bunnskiktet 

er helt dominert av torvmosene, og Sphagnum papillosum/ 

S. imbricatum dekker store flater. Dessuten fins mye 

S. fallax, S. magellanicum, S. majus og S. tenellum, mens 
S. auriculatum, S. pulchrum og S. subnitens fins i flekker 

som nok har noe rikere næringstilgang. Den suboseaniske 

mosen Dicranum leioneuron er og ganske vanlig. 
I kantene av myra er det produktive samfunn der 

Molinia dominerer sammen med busker og lyng. 

Øst for selve hove&~yra fins i bakkemyrglennene 

Scirpus caespitosus, Eriophorum angustifolium og Narthecium 

blant de viktigste artene. I bunnskiktet dominerer Sphagnum 

papillosum, men her fins også den suboseaniske mosen 

Sphagnum molle relativt vanlig. Overgangen mellom bakkemyr 

og hei/engvegetasjon er her jevn. Det fins ganske store 

flekker med vegetasjon som viser trekk både fra myr-, eng-
o og heiserien. Disse samfunn ligger i vesthelling med 4-15 

helling og med jordsmonn som for det meste består av organisk 

materiale, men med mineralkorn helt opp. Molinia dominerer 

disse samfunn, og ellers inngår vanlig myrplanter (som 

Scirpus caesDitosus og Eriophorum angustifolium), lyngarter 
(Calluna, Erica) og busker (Myrica, Salix repens). Bunn

skiktet er ofte svakt utviklet, men SEhagnum-arter er vanlige. 
I disse samfunn fins flere plantegeo$rafisk meget 



interessante arter. FØrst og fremst må Gentiana pneumonanthe ~1 
nevn e s. De n ne vakre a rten tilhØrer d e sj e ldne arte ne i vår 

flora, og den fins bare i s Ørligste del av landet. Arten 

var somme ren 1970 tils':c dc me d hundrevis av blomstrende 

eksemplarer innen det fo~eslåtte r aservat. De ssuten fins 1 

denne vegetasjonstype n :1erc sub0se anisk0 arter som ikke 

regnes som vanlire i Østfold, ng som h e r har en av sine 

innerste kjente lokali~eter: ?pbA.~num ~olle (fØr 1970 ikke 

kj e nt fra fylket), S. stl~icturn o g Lcucobryum ~laucum. 

Kop klus j on: Det foreslåtte fredete omradet representerer 

myrtyper som tidligere var vanlige i dette området, men 

som nå p.g.a. grØfti~g er i ferd med å forsvinne. Regionalt 

er det innen det foresl å tte området viktige myrkomplekstyper 

(bl. a. glennene med bakkemyrer) , mens vege-tas janen er 

særlig interessante p . ~.a . den sterke suboseaniske karakter. 

Frednings forsl~r. o g eiendomsforhold. 

Grensene for foreslått fredet område på ca. 400 da 

er angitt i fig. · Innenfor dette området bØr grØf-

tene fylles igjen. Stien som går på fastrnarka i Østkante n 

av myra, må kunne benyttes forsntt, men den bØr ikke forbed

res vesentlig . Skogsdrift bØr unngås innen området. 

Grense 
Langemyr. Flybilde 

for fredningsforslag 
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AREMARK. MYR V FOR LANGET JERN S FOR TOSLUND 

PL 49, 62-63. 

Myrer og sumper ved bekken fra Langetjern og områder 

N og Ø for bekken ca. 140 mo. h. (jfr. Kartblad Asperen, serie 711, 

blad 2013 Ill). Områdene V for bekken ligger delvis i Halden kommune. 

Myrene ble oppsøkt 13/7-70 p. g. a. at dat er angitt skjell

sandbanker i området (Breien 1933). Det er klart skjellsand som gjØr 

at det fins rikmyrer i dette grunnfjellsområdet. 

Myrene fins ved bekker og som glenner mellom fastmarks

holmer. Dyrkamarka i nord påvirker de nærmeste rnyrglennene, 

dessuten er det lagt grøfter fra dyrkamarka gjennom de nordre delene. 

Minst halvparten av myrarealet har ombrotrof eller fattig 

vegetasjon der det fins innslag av suboseaniske arter som Erica og 

Narthecium. I fredningssamrnenheng er det imidlertid de intermediære 

og rike delene som interesserer. Disse fins ved bekker og som små 

flekker ellers. Her fins en rekke arter som ikke er vanlige i Øst-

fold. som: Carex cf. acuta, C. flava, Eriophorum latifolium, Rhyn

chospora fusca og Scirpus hudsonianus. De ssuten fins også Gymnadenia 

conopsea og Carex lepidocarpa som begge er meget sjeldne i denne 

del av landet. l bunnskiktet inngår Scorpidium scorpioides og Calliergon 

trifarium i de våteste delene, mens Campylium stellatum, Fissidens 

adianthoide s og Sphagnurn warnstorfii fins tørrere. 

For å sikre en sjelden vegetasjonstype med flere sjeldne 

arter i denne del av landet, bØr fredning gjennomføres. Selv om 

myrene er meget små, kan da være aktuelle i den norske myrreservat

planen. 

Et område på ca. l 00-150 da der over halvparten er myr 

er aktuelt å frede. Innen dette området fins minst tre eiere: I Halden 

94/6 og i Aremark: 47/3 og 49/3 (etter Økonomisk kartverk). 

M~.,..o. .9t-<)tt~-t ;_ O..U,S~ iCRL( • s~ lv.:ttut- ~ Østl,o\d nr. 1, ~ooo, ~ . 1-q. 

o 
AREMARK. MYRER S FOR BRATEN. PL 48 71- l~rv\Km~s'<n 

~ os /.). -=1-1-
Myrer og skjellbanker S for Bråten, V for KilesjØen, ca. 

140 mo. h. (jfr. kartblad Øymark, serie 711, blad 2013 IV). 

Området ble oppsØkt 25/8-70 særlig p. g. a. at det ar angitt 

flere skje llsandbanker (Breien 1933). 
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Ved skjellsandbankene beskrevet av Breien (1933) fins små 

myrflekker med rikmyrvegetasjon, men ingen av disse foreslås bevart 

som myrreservat. (Den største skjellsandbanken ligger ved KolbjØrn

viken, Marker - jfr. egen beskrivelse s. 27) . 

Lerviksmosen og myra mellom Lerviksmosen og Rakke

tjern er imidlertid aktuelle i fredningssammenheng. Begge myrene er 

små (hver for seg ca. 300 x 500 m) og dominert av fattigmyrvegetasjon. 

Dessuten fins på begge myrene ornbrotrofe parti, og partier som er 

rikere •. I fattigrnyrvegetasjonen er flere suboseaniske arter viktige, og 

det er mange felles trekk med Langemyr~. Narthecium og 

Erica dominerer flekkvis. og dessuten fins Sphagnum molle og Leuco

bryum glaucum i myrkanten. Her fins også en annen suboseanisk art: 

Sieglingia decumbens. 

På myra likeN for Rakketjern er det et rikrnyrparti på ca. 

50 x 20 m. Dette parti ligger bare få hundrede meter fra en større 

skjellsandbanke, og det er klart skjellsand som gir næringsrikere 

vann. Her fins fØlgende rikmyrindikatorer: Carex flava, Campylium 

stellatum, Drepanocladus intermedius, Scorpidium scorpioides# 

Sphagnuni warnstorfii og Tomenthypnum nitens. 

De viktigste kvaliteter i fredningssammenheng er partiene 

med rikmyrvegetasjon, og det sterke suboseaniske innslag i vegetasjo

nen. Om Langemyr ikke lar seg frede, bØr fredning her bli enda mer 

aktuelt. 

MARKER. STORMOSEN PL 5'-i 95 

Dette ca. l km 2 store myrkomplekset ligger mellom GjØl

sjøen og svenskegrensa, ca. 170 mo. h. (jfr. kartblad Øymark# serie 

711, blad 2013 IV). 

Myra ble undersøkt 24/8-70. 

I NØ-kant er det for få år siden lagt noen få dype grØfter. 

Dessuten er myrene S for komplekset effektivt grØftet. (jfr. fig. 22). 

Dette er et ombrotroft rnyrkompleks med helling sørover 

(svak eksentrisk form). På de sentrale delene dominerer mykmattene 

(Sphagnum cuspidatum, S. balticum, S. tenellum. S. rubellum, 

S. papillosum, S. magellanicum), mens det også fins låge strenger 

med tuvevegetasjon (Calluna- er dominant i feltskiktet, Sphagnum fuscum 

i bunnen) og hØljer med lØs bunn (der Rhynchospora alba fins). 

Mens Pinus er meget spredt p& myrflata, fins .fine 
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myrkantsoner med tett tr.=skikt. I V fins oge~ flekkvis godt utv ikla 

laggsone. Noen steder sprer laggen s:ag ut over myra, og stØrre om 

råder med fattigmyrvegetasjon fins . Dessuten fins større partie r 

med fahlgmyrvegetasjon i nord. 

Fler.:= av de suboseaniske arten2 som er vanlige på myrene 

noen mil lenger sør mangler (bl. a. Erica og Narthecium). 

Dersom det ikke foreligger ytterligere planer for grØfting, 

bØr komplekset sØkes bevart. Eventuell fredning bØr også sees i 

sammenheng med Breimosen og Svenken (se ne denfor}. 

MARKER. BREI MOSEN PL 5~~ 

Dette over l km 2 store myrkompleks ligger mellom Øy
marksjØen og svenskegrensa, ca. 120-130 m o.h. (jfr. kartblad 

Øyrnark, serie 711, blad 2013 IV). 

Jeg oppholdt meg bare ca. l time på myra den 24/8-70. 

Langs hele vestkanten er det for f~ år siden lagt dype grØfter. 

Dette er et stort ombrotroft myrkompleks der det sentrale 

parti er svakt hvelva (konsentrisk). Mot de per ifere delene av kom

plekset (særlig mot vest) e r det en rekke fastmarksholmer som stikker 

fram. I kanten av disse, mot de ombrotrofe delene, blir det en rekke 

myrkantsamfunn med svakt minerotroft preg. I disse samfunn fins de 

østlige artene: Carex globularis og Ledurn palustre (sistnevnte bare 

sett innen ett område) . Utenom dette er i grove trekk vegetasjonen 

svært lik den beskrevne på Stormosen. Sel ~ly~oio 1.)· lS. 

En eventuell fredning må omfatte den sentrale del (N for 

det runde tjernet, jfr. fig.) og ellers mest mulig av komplekset. 

Som hydrotopografisk type er denne myra forskjellig fra Stormosen, 

og dette gjØr at det er aktuelt å kunne bevare begge. I alle fall bØr 

minst en av disse store kompleksene bevares. Fortsatte grØftings

planer og eiendomsforhold er ikke oppklart. .5q_ ~ /.1 • b'=:> • 

RAKKESTAD . SVENKEN PL 4b 98 

Et ca. l km langt og 200-300 m bre dt myrkompleks som 

ligger 4 km V for (t'ymarksjØen, ca. 170 m o.h. (jfr. kartblad Øymark, 

serie 711. blad 2013 IV}. 

Myra er undersØkt 26/8-70. 

F attigmyrene i sør er grØftet, mens Svenken enda e r helt 



upåvirket. Like V for sørenden av myra, på fastmark, ligger ei hytte. 

Svenken er et ombrotroft myrkompleks med svak eksentrisk 

form. Drenering mot S for den sørligste halvdel, mot V for den nord

lige. I(/; stikker små fastmarksholmer opp ute på myra. De ombrotrofe 

dehme går i kantene oftest diffust over i minerotrofe deler. I SV -del 

fins utvikla typisk kantskog og; lagg mot fastmarka. Strukturene og 

vegetasjonen på den ombrotrofe myrflata ligner det beskrevne for 

Stormyra i Marker. 

Selv om hoveddelen er ombrotrof. fins også ganske store 

minerotrofe partier der fattigmyrvegetasjon er vanligst. Dessuten 

fins små flekker med rikare vegetasjon i NØ-kant av myra, indikert 

bl. a. av Carex dioica, C. pulicaris, Eriophorum latifolium, Parnassia 

palustris, Campylium stellatum. Drepanocladus intermedius og 

Fissidens sp. 

På myra fins flere suboseaniske arter som mangler eller 

er sjeldne på myrene lenger nord og øst: Carex pulicaris, E rica, 

Sieglingia decumbens og Leucobryum glaucum. Imidlertid mangler 

Narthecium på denne og myrene lengre N og Ø. 
Denne myra er svært aktuell i fredningssammenheng. 

Formen ligner mye på Stormosen i Marker, mens vegetasjonen særlig 

på de minerotrofe delene viser mer oseaniske trekk. Svenken ligger i 

et rnyrrikt område med flere lignende myrer i nord (etter flybildestudier 

å dØmme). Eiendomsforholda er ikke oppklart, og dersom disse van

skeliggjØr gjennomføring av fredning, kan andre myrer lengre nord 

være et alternativ. Dette er hovedgrunnen til at myra ikke ~r priori

tert fredet i denne omgang. 

TRØGSTAD. KALLAKSMOSEN P~VI 35, 17. 

Myrkomplekset er mer enn O, 5 km 2 stort og ligger like SV 

for Øgderen, ca. 140 m o.h. (jfr. kartblad Askim, s erie 711, blad 

1914 Il). 

Myra ble undersØkt 12/7-70. 

I V og SV er det tatt torv p~ ganske store deler. IN fins 

flere grØfter, de fleste gamle og nesten gjengrodde. 

Dette er et ombrotroft 1 svakt hvelva myrkompleks. Særlig 

ved kantene av myra fins små fastmarksøyer. De sentrale delene 

består av veldiga sumppartie r der mykmatter og lØsbunn dominerer. 

Også elle rs er det mykmattene som dominere r på myrfJo.ta. I disse 



er Rhynchospora alba vanligste karplant-c, mens Sphagnum rubellum 

dominerer i bunnskiktet. De våteste flekkene mot lØsbunn er dominert 

avS. cuspidatum, mens også S. tenellurn er vanlig. I kanten fins typisk 

ombrotrof myrkantvegetasjon med treskikt av Pinus. Ofte Br det en 

diffus overgang mot roinerotrofe partier mot kanten. 

De minerotrofe partier er små, og fattigmyrvegetasjon 

dominerer. I N fins ett litt rikere sig der intermediær vegetasjon 

dekker noen hundrede kvadratmeter. Hur inngår bl. a. Carex chor

dorrhiza, C. livida, C. panicea, Hammarbya paludosa og Scirpus 

hudsonianus. 

B<1de de mest typiske suboseaniske og de Østlige artene 

mangler. 

De tekniske inngrep ved torvtekt og grøfting forringer fred

ningsverd~en noe, men myra er meget aktuell i fredningssammenheng. 

Grunneierforhold er ikke oppklart. men Økonomisk kartverk arbeider 

f.t. med kartbladene for omr.1det. 

MARKER. IaSSELBERGMOSEN PM 50, 13-14. 

Et 400-500 da stort myrkompleks som ligger ca. 300 m o.h. 

ca. 5 km Ø for Rø.denessjøen (jfr. kartblad RØdenes. serie 711, blad 

2014 Ill). 

Jeg oppsøkte området 20/7-70 etter fØrst ,sammc dag å ha 

oppsØkt Vestre Fuglemyr i Aurskog-HØland som bare ligger ca. 5 km 

lenger NV i samme hØgdenivå. Undersøkelsene på Kisselbergmosen 

var meget raske, men likhetene med V. Fuglemyr er slående. De 

generelle trekk jeg har tatt med under vegetasjonsbeskrivelsen av 

V. Fuglemyr passer også på Kisselbe rgmosen: 
Ornbrotroft myrkompleks, men med 

ganske store fattigmyrområder i kantene. Terrenget har svak kuppel

form, og myroverflata er hvelva. 

De ombrotrofe delene er helt dominert av myrflatesamfunn 

der tuvene dekker 20-30"/o, fastmatter/r.riykmatter 60-70% og lØsbunn 

5-10%. Tuvene (ofte 10-20 m 2) og strengene er låge (sjelden over 

20 cm over hØljenivå). Pinus fins meget spredt, og ellers fins vanlig 

tuvevegetasjon med Calluna -dominans i feltskikt og Sphagnum fuscum

dominans i bunnen, der imidlertid også Cladonia-arter er ve sentlig 

mer dominerende enn på de fleste andre myrer (som ligger låge re) 

jeg har oppsØkt i området. 

Grensene mellom fastmatter og mykmatter er diffuse, men mykmat

tene dominerer. Her er Rhynchospora alba særlig vanlig, mens 

Sphagnum cuspidatum, S. tene llum og S. compactum er vanlige i 

bunnen. I hØgere hØljeni~å dominerer Sphagnum papillosum. S. rubel

lum og S. magellanicum. 



I myrkantene er det frodige rninerotrofe samfunn der Pinus 

og Betula pubescens danner treskikt, og lyngartar dominerer i bunnen. 

Av plantegeografisk interesse, må nevnes at her fins de to suboseauiske 

artene Myrica gale og Erica tetralix i samme plantesamfunn som den 

Østlige art Carex globularis. Ellers er myra artsfattig, med lite 

interessant flora. 

MOSS/ 
VESTBY. ISHAVET NM 98, 95. 

Ei ca. l, 2 km lang, smal (l 00-300 m) myr der den sør

ligste del ligger i Moss kommune, ca. 80 m o.h. (jfr. kartblad 

VannsjØ, serie 711, blad 1913 IV). Undersøkt 23/7-70. 

Dette er ei flatmyr (topogen) som ligger i et dalsØkk 
omgitt av fastmark med skog. 

Det aller meste av myra har fattigmyrvegetasjon de~~ gras

og halvgras-arter dominere~, mens torvmosene dominerer i bunnen. 

I tillegg til den helt trivielle flora, nevnes fØlgende arter: Alnus 

glutinosa (rikelig i kantene). Calla palustris, Hamrnarbya paludosa. 

Dessuten mot fastmark den Østlige arten Carex globularis. 

Flekkvis fins små ombrotrofe partier med tuvevegetasjon. 

I kantene er det hogd litt tømmer, og litt kvist ligger ut

over myra. Ellers er myra ikke utsatt for inngrep av noen art. Dette 

er viktigste kriterium for bevaring i et område der svært fft myrer 

fremdeles er intakt., 

OVERSIKT OVER 
++: Mindre verneverdi~ my~"'e.:r-1 

+: Uten verneverdi 

++-Halden. Husemoæ1. N for Hokksjøen. PIA7, 43-44. 

Undersøkt 13/7-70. Dette er et konsentrisk hvelva 
ombrotroft myrkompleks (ca 300 x 500 m), der 
strukturene på myrfiata har svak ringform. Huse
mosen vUle vært "særlig verneverdig'' om ikke de 
sørlige delene var grøftet (vilkårlig~) for få. år 
siden. På myrfiata dominerer tuvevegetasjon 
strengene, og løsbunn høljene. Utenom formen er 
de viktigste kvaliteter for myra det sterke osea
niske Innslag i vegetasjonen. I det låge tuve-
nivå dominerer Sphagnum rubellum, mens S. tmbri
catum og Rhacomitrium lanuginosum er viktige arter 
i bunnskiktet. Av karptanter er Erica tetralix 

og Myrica gale vanlige I det lågeste nivå 
er Rhynchos2ora alb~, Spnagnurn cuspidatum og 
S. tcnel l urn vanligst. Grunneieren · . r 

· · / _ har ikke tenkt å fortsette grøftin
gen med det fØrste, men er negativt innstillt 
til .fredn:i ng. Selv om my1,a el""' en god del 
berØrt av grØft~ne, rcpresentorer myr~ en så 
viktig type at b8varing ikke er uaktuelt. 



H~lden. BØnsmose n v. BØen. PL47, 39 

OppsØkt · J317-70. Fattigmyrer med sterkt sub
oseanisk preg som er uaktuelle pg.a. grØfting. 

++Halden. Myrer S. for Geddelundtjern. PL49, 47 

UndersØkt 13/7-70. Fattige- og intermediære 
bakkemyrer (5-lQO helling) med sterke inn
slag av suboseaniske arter som Erica og 
Narthecium. Myrene er tidligere sla ttemyrer. 
P.~.a s må myrer og negativ grunneier 

er fredning mindre aktuelt. 

+ Halden. Gullundsmosen. PL44, 50-51 

OppsØkt 13/7-70. Uaktuelt p .g.a grØfting. S~~.s~ 
Et stort myrområde i nord (Olasmyr) er ikke 
oppsØkt. 

+ Halden. Monseren. PL48-49, 37 

OppsØkt 22/8-70 og uaktuell p.g.a. grØfting 
de siste ~rene. Et sjelden regelmessig opp
bygd konse~triSkJhvelva kompleks som ville 
vært meget aktuelt å foresla bevart i ugrØf
ta tilstand. 

+Aremark. Myr SV. for Lindtjern PLSO, 63 

OppsØkt 23/8-70. Samme type som Halden) 
Monseren, og uaktuelt p.g.a. grØfting. 

++ Marker. Myr NØ for GjØlsj~en. PLS~ 95 

UndersØkt 24/8-70. Et lite, ombrotroft myr
kompleks like NØ for nordenden av GjØlsjØen 
som er trebevokst (med Pinus), og der tuve
vegetasjon dominerer. 

(Marker. KolbjØrnviken. 

Opps Økt 25/8-70. Skjellsandbanke der det 
tidligere er tatt skjellsand, men hvor 
eieren Saugbrugsforeningen i Halden har ryd
det fint opp, og der eieren (etter opplys
ninger fra lokalbefolkningen) visstnok har 
"fredet" området. En me get interessant 
flora på denne skjellsandbanken (Breien 1933) 
som skal være den stØrste i områd8t. 

+(+) Rakkestad. Tangen v. Kilebu. PL~-t:;1q 

UndersØkt 25/8-70. Også skjGllsandbanker 
med rik flora (Breien 1933). He~ blir det 
fortsatt tatt skjellsand, og de små flekkene 
med rikmyrvege-rasjon f-.!r i alle fall uaktuelle 
i myrreservatplanen. 



(Kråkerøy. BjØrnevågkilen. PLlO, 59). 

?ppsØk~_l3/7-70. Strandengene bØr vurde res 
1 fre d rungssa.rnmcnheng både r. g. Cl • • rikt fugle
l~v o~ rik vegetasjon. Myrene som har ligget 
l1tt 1nnenfor stranda er imidl~rtid grØftet. 
Grunneieren var positivt 
innstillt til å bevare de flekkene av stran
da som fortsatt er tilbake. 

(OnsØy. Sumper v. Seutelva S. for Skåra. PL09, 68). 

OppsØkt 15/7-70. Et stort sumpområde (ca. 
100 x 200 m) ved P.lva der en rekke hØgvok ste 
og ikke for vanlige arter fins, bl.a. Iris 
pse~dacor~s, Cicuta virosa) . ~ythrum s~ 
cc;trla,. Alu;ma plantago-aquati ca og S ciq~us 
s1lvat1cus. Dessuten b l e Lemna trisu l ca 
f unnet . Jeg tar ikke dette s umpomrade t med 
som forslag i myrreservatplanen, men en be
varing kan kanskje vurderes i annen sammen-
heng. · 

++ Våler. Breimosen PL,lS-16, 94. 

Ved grensa mellom Våler og Skiptvedt ~ 150-
200 m o.h. fins et ganske myrrikt område. 
He r ble Breimosen oppsØkt 26/8-?0.om etter
mid dagen . Flere myrer var t e nkt oppsØkt ved 

~ /.)·b'l. Igletjern, men i fredning ssammenheng s yntes 
disse u~~tuelle p.g.a. at e n s t orstilt hyt te
bygging (ca. 400 hytter) med veie r er p lan
lagt ved disse tjern (opply s ninger a v for 
pakte ren på Tveter gård: Torstein Tveter). 
Breimosen ligger i utkanten a v området og 

~ L -L tt<e:r CI. Tur 

kan være aktue ll. Dette er et lite svakt 
eksentrisk, ombrotroft myrkompleks, der e t 
par små grØfter forring e r verdien noe. 

Breien, K., 1933: Vegetasjonen på skjellsandbanker i indre Østfold. 
Nyt. Mag. Naturv. 72:131-281. 

Næss, T., 1969: Østlandets myrområder -utbredelse og morfologi. 
Myrers økologi og hydrologi, IHD, Rapp. l, Oslo: 
75-88. 

Rørslett, B. og Skulberg, O., 1968: Vern av naturlig næringsrike innsjøer i 
Norge. En foreløpig oversikt over noen eutrofe inn
sjøer i Sør-Norge, og deres botaniske forhold. -Oslo. 
5o s. (stensil). 
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VURDERING AV NOEN VERNEVERDIGE MYRER I ØSTFOLD 

RAPPORT TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET 

Asbjørn Moen 

Universitetet i Trondheim 

Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet 

Botanisk avdeling, august 1976 

Våren 1976 ba konstituert naturverninspektør Bans Chr. Gjerlaug meg 

vurdere endel myrlokaliteter m.h.p. 'verneverdi i Øst~old. Det 

ble foretatt befaring av 8 lokaliteter i tiden 2.-4.7.-76, og fore-

liggende rapport beskriver disse. Hovedfagsstudent Geir aardeng som arbeider 

med ornitologiske studier på myrer i Østfold og Akershus og som har vært 

engasjert av Østfold fylke i vernearbeid, var med på feltarbeidet. 

Verneverdige myrer i fylket er tidligere undersøkt (jfr. Moen 1970), 

og foreliggende rapport er et supplement til den tidligere· 

I forbindelse med arbeidet med verneplaner for myrer i fylkene er jeg også 

bedt om å gi en summarisk oversikt over myrtypene og myrvegetasjonen i -de to 

fylkene. Et forsøk på en slik oversikt er tatt med i rapporten. Med de 

tidsfrister som er gitt for arbeidet~ har det bare vært mulig å lage en sum

marisk rapport. For oversikt over metode~, fagtermer osv. henvises til 

Moen(l970, 1973). Krysslister fra lokalitetene oppbevares ved Det Kgl. 

Norske Videnskabers Selskab, Museet, Botanisk avdeling. 

Områder under med fet skrift er senere vernet etter naturvernloven. 
Side 

Områder befart: 
Stordamsmyra (Langemyr), Fredrikstad 40 
Steinsmosen, Berg, Halden 37 
Husemosen, Idd 37 
Signebøenmyra (Langemyr V for Langevann) 36 
Ilemyr, Hvaler 39 
Bøensmosen l Berbymosen, Rakkestad 41 
Gatemosan, Rømskog 42 
Jørstadmyra (Langemyr), Skjeberg, Sarpsborg 381 

Omtalt l ikke befart: 
l(jetangen,HaL1en 44 
Seutmosen, Hobøl 43 
Breidmosen (UTM: PM 44 05), Marker 44 
Gulltjernmosen (Myrer Lyseren Ø), Spydeberg 43 
Breidmosen l Heimyr, Spydeberg 43 
Lunderrnosen, Våler 43 



Areal 

Østfold har etter Landskogtakseringens undersøkelser {1933) bare litt 

over 4\ myr. Bare to fylker i landet har lågere myrfrekvens. Klimaet 

spiller en avgjØrende rolle for myrdannelsen, men klimatisk sett skulle for

holdene ligge bedre tilrette for myrdannelse i Østfold enn i flere andre deler 

av SØr-Norge. Det er det kuperte landskapet med sparsomm~ forekomster av 

finkornige (tungt vanngjennomtrengelige) løsavleiringer _som er hovedårsak 
til den låge myrfrekvensen. De østlige delene av fylket har vesentlig 

høgere myrfrekvens enn de vestlige. I sørøst har store arealer over 

20% myr (jfr. Næss 1969). 

Hydrotropografiske myrtyper 

De fleste myrene ligger i smale dalsøkk og danner flatmyrer. Ofte er 

disse myrene dannet ved gjenvoksning av tjern (gjenvoksningsmyr) og f~at~ 

myrer fins over hele fylket. Alle oppsøkte myrer i de ytre deler av fylket 

er flatmyrer. I humide deler av fylket der topogr~fi og 'undergrunn er 

gunstig, dannes også myrer i hellende terreng ved forsumpning. Store velut-
~ 

vikla bakkemyrkompLeks slik en finner opp mot fj~~lo~ådene i .landet vårt 
o . 

fins ikke i Østfold. Men små bakkemyrelementer med 4-5 helling forekommer 

flere steder omkring 200m o.h., bl.a. i Halden. 

·Vi skiller mellom to hovedtyper av høgmyrer i Norge: konsentrisk høgmyr 

og eksentrisk høgmyr. Begge typene fins i Østfold, men ingen av disse er 

så velutvikla som høgmyrer lenger nord på Østlandet. Mange av de største 

høgmyrene er ødelagt av tekniske inngrep, og det_haster med å få vernet noen 

av de få som fortsatt er intakt. 

Ofte er det vanskelig å gruppere hØgmyrene i fylket til en av de to hydro

topografiske hovedtypene p.g.a. at strukt~rene ofte ikke danner noe tydelig 

mønster. 

Hvelva hØgmyrer med tydelig konsentrisk utforma strukturer er det få igjen 

av, og det har ikke lyktes å finne noen intakt typisk konsentrisk hØgmyr. 
l 

{For få år tilbake var det flere å velge mellom.~ Husemosen i Halden er 

en god del påvirka av grØfter i sørlige del, men synes å være den mest 

aktuelle å bevare. 

Eksentriske hØgmyrer fins det flere av, og bl.a. Tranemosen i Halden og 

Svenken i Rakkestad har tydelige, men små eksentriske elementer. HØgmyrer 

med store og tydelige eksentriske elementer mangler. 

De største hØgmyrene mangler regelmessige strukturer på de store åpne myr

elementene. Dette gjelder flere myrer bl.a. i Marker, Rakkestad og 



TrØgstad. Små hØgmyrelementer som utgjØr egne myrer, eller som fins på· 

flatmyrer {også i de ytre deler av fylket) har oftest tuvevegetasjon med 

tett bestand av småfuru. 

Myrvegetasjon 

Både ved den hydrotopografiske inndeling og ved inndelingen i vegetasjon 

skilles det mellom ombrotrof og minerotrof myr. Den ombrotrofe vegetasjonen 

er den aller fattigste, i det vegetasjonen bare får tilfØrt næring fra ned

bØren. Den minerotrofe vegetasjonen deles videre i flere enheter etter 

næringstilgangen, fra fattig til rik vegetasjon. 

Den ombrotrofe vegetasjonen i fylket har bare totalt ca. 20 karplanter. 

Artsantallet Øker fra enhet til enhet, og den rike myrvegetasjonen har et 

stort artsantall. 

De åpne ombrotrofe partiene har vekslende tuver og hØljer. På tuvene 

inngår det spredt furu,· mens røsslyng (Calluna) og andre lyngcu:ter dominerer i felt

sjiktet, der.også torvull(Eriophorum vaginatum) inngår. DvergbjØrk(Betula 

nana) fins ofte vanlig i tuvene. I bunnen dominerer oftest rusttorvmose 

( Sphagnum fuscum) , men også la varter ( Cladonia spp. ) inngår vanlig. I s ør 

fins tuvevegetasjon der klokkelyng(Erica tetralix), gråmose(Rhacomitrium 

lanuginosum) og kysttorvmose(Sphagnum imbricatum) inngår. Bøljene domineres 

av torvull, kvitmyrak(Rhynchospora alba)og flere torvmosearter. 

De furukledde ombrotrofe partiene har felt- og bunnsjikt der de nevnte 

tuveartene inngår. Dessuten er blokkebær(Vaccinium uliginosum) og molte 

(Rubus chamaemorus) ofte vanlige arter. 

Utenfor de ombrotrofe partiene fins g~nske ofte en typisk dreneringssone, 

laggen som hindrer minerogent vann i å trenge ut på de omDrotrofe delene. 

Laggen har vanligvis fattig vegetasjon, · men også rikere partier kan fore

komme. SVartor(Alnus glutinosa) og trollhegg(Rhamnus f r angula) er to 

typiske arter som fins i rikere laggvegetasjon. 

I kanten av myrene fins i de indre delene av fylket granstarr(Carex 

globularis). 

De åpne fattigmyrene har i tillegg til de nevnte artene fra ombrotrof 

vegetasjon et rikelig innslag av minerotrofe arter som flaskestarr (Carex 

rostrata), trådstarr (C . lasiocarpa), blåtopp(Molinia caerulea), og rome 

(Narthecium ossifragum). Også pors(Myrica gale) kan dominere stor myr

partier. I bunnen dominerer torvmosene. 



Rikere myrvegetasjon fins noen få steder, og særlig i tilknytning 

til skjellsandbanker. Her inngår en rekke arter, bl.a. gulstarr(Carex 

flava), breiull(Eriophorum latifolium), stjernemose(Campylium stellatum) 

og brunklomose(Drepanocladus revolvens). Orkideartene smalmar ihand 

(Dactylorhiza traunsteineri) og myggblom(Hammarbya paludosa) krever litt 

bedre næringstilfØrsel enn det fattigmyra kan gi. Smalmarihand ble funnet 

på tre lokaliteter i 1976, og arten synes sjelden i fylket(ikke angitt av 

Rulten 1971). Myggblom fins også på noen få myrer. Den næringskrevende 

orkideen myrflangre(Epipactis palustris) er en av de vakreste av våre 

orkideer, men samtidig en av våre sjeldneste arter. Denne arten har en av 

sine få kjente lokaliteter på Hvaler. 

Plantegeografiske trekk 

Det er en markert forskjell på flora og vegetasjon på myrene ved kysten 

og myrene langt inne i fylket. En rekke suboseaniske arter er vanlige på 

myrene. Noen av disse ·mangler, eller er sjeldn~ i nord og øst. Dette 

gjelder bl.a. ~klokkelyng(Erica tetralix) og rome(Narthecium oss i f r agum) . 

Begge disse artene kan dominere myrer i den sørligste del av fylket, mens 

de unntaksViS. forekommer i nord. Tilsvarende gjelder for følgende moser : 

blåmose(Leucobryum glaucum), gråmose(Rhacomitrium lanuginosum), ~ysttorvmose 

(Sphagnum imbricatum}, flØyelstorvmose(S. molle} og taggtorvmose(S. strictum). 

Klokkesøte(Gentiana pneumonanthe) fins i sør-østlige del av landet bare i 

Østfold. 

Dikesoldogg(Drosera intermedia) og krypvier (Salix repens) er arter med 

sørlig utbredelse i landet som fins vanlig i Østfold. Av østlige arter er 

granstarr(Carex globularis) vanlig i de nordlige og østlige deler av 

fylket. Finnmarkspors(Ledum palus tre) fins.på noen få lokaliteter i Øst. 

DvergbjØrk(Betula ~ana) er en nordlig/alpin art som fins vanlig innen 

noen deler av fylket, men som mangler i andre deler. 



UTM: PL 42,33 Kbl. (M7ll): 2012 IV 

HØgde o.h.: 170-180 m 

Areal: 300-400 da. 

Flyb . 696 A 2-3 . 

Unders ./notat: OppsØkt 4. 7.-76 av G. Hardeng og A. Moen. 

Kryssliste: 4.7.-76 A. Moen. 

Litteratur: 

Vernestatus/verdi: 2 

Kompleks type/struktur: Myrlandskap som består av myrglenner som stort sett 
henger sammen. Flatmyr dominerer, men også svakt hellende forsumpnings
myrer (tendens til bakkemyrdannelse) er vanlige. Et m,indre ombrotroft 
element (ca. 15 da) inngår. 

Flora : Betula nana som er en nordlig/alpi~art dominerer store arealer. 
uet samme gjØr de suboseaniske artene: Myrica,- Eri~a tetralix og Narthecium. 
Dessuten fins Drosera intermedia, Rhynchospora alba, R. fusca, Salix repens 
og Scirpus germanicus. Sistnevnte som har en markert vestlig utbredelse 
synes ikke å være vanlig i Østfold. De suboseaniske mosene Leucobryum 
glaucum,Sphagnum Lmbricatum, S. molle og s. strictum er vanlige og alle fins 

Vegetasjon: på myrflata. 
Fastmatter med fattigmyrvegetasjon dominerer. I kantene fins 2-5 ° 

helling og overgang mot heisamfunn der Erica, Molinia, Myrica og Narthecium 
dominerer i frodige samfunn. De åpne fastmattene har i tillegg til de nevnt( 
artene bl.a. mye Betula nana . De ombrotrofe partiene har tett med 3-5 m 
hØg furu på tuvene. Mellom de tørre partiene fins åpne løsbunnpartier. 

Inngrep: 
Ingen synlige inngrep utenom vegene som er med på kartet. 

Div •: I hØgdenivået 150-200 m o.h. i Halden er myrfrekvensen ganske hØg, og 
Langemyr synes å være et typisk myrlandskap for regionen. Myra har 
mange felles trekk med Langemyr N for Håkabyfjellet (se 
s. 1S .) som vurderes å ha hØgere verneverdi. Langemyr V for Langevann 
bØr likevel vernes. 



UTM: PL 47,43-44 Kbl. (M711): 2013 III 

HØgde o .,h.: 

Areal: 15- 20 da 

Unders./notat: 13.7.-70 av A. Moen og 4.7.-76 avG. Hardeng og A. Moen. 

Kryssliste: 

Litteratur : Moen (1970) s. 2~· 

Vernestatus/verdi: Myra vurderes tross inngrepene å være vernev erdig, 
gruppe 2. 

Halden. Steinsmosen 

UTM: PL 36-37,63-64 

HØgde o • h. : 110 m 

Areal: Knapt 100 da . 

Kb l . (M711) : 1913 Il 

F lyb. 1430 s 4-5 

Unders ./notat: OppSØkt 3. 7.-76 av G. Hardeng og A. Moen 

Kryssliste: 3.7.-76 A. Moen 

Vernestatus/verdi: 3 

Komplekstype/struktur: Flatmyr som ligger ved regulert tjern og bekk. De 
sentrale deler er for det meste svakt minerotrofe, og de synes å kunne 
vokse seg ombrotrofe etter hvert. Myra har antydn·ing til laggdannelser 
og den ··kan bli et hvelva om.brotroft kompleks • . 

F !ora Vann~ og sumpvegetasjon har et variert artsinnhold. Myra har 
triviell flora der ~seaniske arter er vanlige. · 

Vegetasjon: Hovedsakelig fattig fast:matte- og tuvevegetasjon. I sør store 
arealer med sump- og vannvegetasjon. 

Inngrep: Regulering av tjern/bekk har påvirket deler av myra. 



UTM: PL 25, 60-61. 

HØgde o . h. : 60 m 

Areal: Ca. 140 da 

Kbl. (M711) : 1913 II 

Flyb. 1430 R 4-5 . 

Unders./notat: Oppsøkt 3.7.-76 avG. Hardeng og A. Moen 

Kryssliste: 3.7.-76 A. Moen 

Litteratur: 

Vernestatus/verdi: 2 

Kompl eks type/struktur: Flatmyr med flere små ombrotrof e elementer. Myra er 
over l km lang og fyller et smalt dalsØkk. Det er stor variasjon mellom 
myr-elementene som dels danner slette partier, dels sterkt tuva partier. 

Flora; · Triviell flora der en rekke suboseaniske/sørlige arter inngår; 
Erica tetralix, Drosera intermedia, Myrica, Rhyncho spora alba , Salix 
repens, Sphagnum imbri catum, S. molle, s . strictum. Dessuten er 
Scheuc hzeri a va nlig. 

Vegetasjon: Fattig fastmatte- og tuvevegetasjon dominerer, og dessuten fins 
ombrotrof vegetasjon. Store partier har et oksydert/errodert preg og 
flekker med lØsbunn fins over hele myra. De ombrotrofe partiene har 
tett dekke av låg furu. LØsbunn/mykmattesamfunn med nrosera intermedia, 
Rhynchospora alba og Scheuchzeria er ikke uvanlig . 

Inngrep: Ei grØft som langt på veg er gjengrodd i sør . 

Div.: Langemyr synes å være den største myra utenfor Raet som er intakt . 
Alternativer synes' ikke å finnes. 



UTM: PL 07-08,52 Kbl. (M711) : 1913 III 

HØgde o . h . : 40-50 m Flyb. 1430 N l 

Areal: ca. 40 da 

Unders ./notat: Oppsøkt av G. Bardeng og A. Moen 4. 7.-76 

Kryssliste: 4. 7.-76 A. Moen 

Litteratur: 

Vernestatus/verdi: 2 

Komplekstypejstruktur: Flatmyr. Gjenvoksningsmyr som dekker bunnen av dal. 
Mykmatte- og lØsbunnvegetasjon dominerer, mens også tørrere partier fins. 
I øst fins tuvevegetasjon og et lite ombrotroft element. 

Flora. : Rynchospora fusca fins i lØsbunnsamfunn. I myrkanten fins Alnus 
glutinosa, Rhamnus frangula og· Salix arbuscula. Den suboseaniske mosen 
Sphagnum molle er svært vanlig. Av vestlige arter er mangelen av 
Narthecium og Erica tetralix påfallende. Også Betula nana mangler. 

Vegetasjon: Mylanattene med fattigmyrvegetasjon dominerer og her er Eriophorum 
angustifolium og Rynchospora alba de vanligste artene i feltsjiktet, mens 
en rekke torvmoser er vanlige i bunnen. I løsbunnsamfunn er Drosera 
intermedia vanlig. I kantene dominerer Myrica. ca. 3 m hØg furu står tett 
på det tørre myrpartiet der Sphagnum fuscum er vanligst i bunnsjiktet. 

Inngrep: Ingen tekniske inngrep på myra og de nærmeste omgivelser. 

Div.: Ilemyr er den største myra på Hvaler, og det fins ingen andre myrer i de 
ytre deler av fylket som er intakte og som i størrelse kan måle seg med 
Ilemyr. Myra gis derfor relativt hØg verneverdi til tross for at den er 
liten. 



·UTM: PL 11,69-70 

HØgde o.h.: 60 m 

Areal: Ca. 90 da 

Kbl. (M711) : 1913 IV 

Flyb. 1430 o 8-9 

Unders ./notat: Oppsøkt .av G. Bardeng og A. Moen 

Kryssliste: 4.7.-76 A. Moen 

Litteratur: 

Vernestatus/verdi: · (lb) -2 

Komplekstype/struktur: Flatmyr. Myra er ei iang, smal "dalmyr" der grunnvannet 
står høgt. Myra er ei gjenvoksningsmyr med tjern i sør. Mykmatte- og løs
bunnvegetasjon dominerer. 

Flora : Dactylorhiza traunsteineri fins ganske vanl.ig.på nordre del av myra. 
Arten er kiart sjelden i Østfold, og etter Bulten (1971) er den ny for 
fylket! Ellers nevnes at calla er vanlig både i myrkanten, og ute på myra. 
Også Cornus suecica fins utpå myra. Drosera intermedia domine~er store 
arealer. Av andre sørlige/vestlige arter nevnes: Alnus glutinosa, Peuce
danum palustre, Salix repens, Sphagnum imbricatum og s. melle. 

Vegetasjon: Fattige lØsbunn-, mykmatte- og fastmattesamfunn dominerer, men og
så intermediære mykmattesamfunn er vanlige i nordre del. 

Inngrep: Stort sett intakt, men . i N fins noen små grØfter der sti krysser 
dalen. På fastmarka i myrkanten er det hogd endel, særlig i vestkant . 

Div.: La.ngemyr ligger utenfor Raet, og det er få myrer i dette området. Myra 
er intakt og synes å være representativ fo~ dalmyrer i området. I til
legg har den innslag av rikere myrvegetasjon og sjeldne arter, noe som 
gjør at det kan bli aktuelt å plassere myra i vernegruppe lb. 



UTM: PL 4,9 Kb l. (M7ll) : 2013 IV 

HØgde o.h. : 180 m Flyb. 1775 J 9-10 

Areal: BØensmosen (V for elva) ca. 350 da 
Berbymosen (Ø for elva) ca. 200 da 

Unders ./notat: OppsØkt 3. 7. 76 av G. Hardeng og A. Moen. 

Kryssliste: 3.7.-76 A. Moen 

Litteratur: 

Vernestatus/verdi: lb-2 

41 

Komplekstype/struktur: Ombrotrofe elementer og flatmyrelementer i veksling 
innen et område med hØg myrfrekvens. Både åpne og trebevokste om.brotrofe 
elementer fins, og begge har markert skilnad mellom tuver og hØljer. Men 
strukturene danner ikke regelmessig mØnster. 

Flora : Dactylorhiza traunsteineri fins på en lokalitet på hver side 
av elva. Arten synes sjelden i Østfold (jfr. Hulten 1971 som ikke angir den 
fra fylket). Carex globularis og Splachnum luteum er Østlige arter som inn
går, mens en rekke suboseaniske arter inngår. Erica tetralix er ~yart van
lig, og dessuten fins: Alnus glutinosa, Myrica, Succisa, Sphagnum im.bricatun 
S. molle, S. strictum .. 1 Drosera intemedia og Salix repens er vanlige.' Både 

VegetasJon: · - ~etula nana og Narthecium mangler. 
Vegetasjonen varierer sterkt innen ulike typer av myrelement. Fattige 

samfunn dominerer, men også store arealer har ombrotrof vegetasjon. Små 
myrdeler har intermediær vegetasjon. De ombrotrofe, trebevokste elementene 
har hØljer med løsbunn(oksydert torv). Fattigmyrene har i kantene frodige 
samfunn der Erica, Molinia, Myrica er vanlige arter. 

Inngrep: 
Bøensmosen har noen få gamle grØfter som nesten er gjengrodd i S. 

Berbymosen har grøfter i N. På begge sider av elva er det hogd endel i 
skogen. Krokvatnet er regulert. 

Div.: Store, varierte og så godt som intakte myrområder tilhører sjeldenhetene 
i Østfold. Myrene på begge sider av elva bØr vernes, men vestsida 
prioriteres foran østsida. 



UTM: PM 61,29 Kbl. (M7ll): 2014 I 

HØgde ·o.h.: F lyb . 1565 Q 3-4 

Areal: Grovt beregnet ca. 200 da 

Unders ./notat: Oppsøkt 2. 7.-76 avG. Hardeng og A. Moen 

Kryssliste: 

Litteratur: 

Vernestatus/verdi: 3-4 

Kompleks type/struktur: Eksentrisk hØgmyr med flere elementer med eksentriske 
strukturer. Tydelige strenger og hØljer på åpne myrelementer. 

Flora Betula nana er vanlig ute på myra. 

Ve getasjon: Vegetasjon omtrent som beskrevet på ombrotrofe parti fra Rekket i 
Aurskog-HØland. 

Inngrep: Grøfter i nord ved ny veg . Grøft tapper ut tjern i NØ. Inngrepa 
reduserer verneverdien. 



• Noen aktuelle myrer i Østfold som ikke er oppsØkt 

Flybildegjennomgåingen i 1970 resulterte i at jeg merket meg noen 

myrer med typiske eller spesielle utforminger som jeg ikke rakk å oppsØke 

den gang. En del av disse ble oppsøkt i 1976, og disse er beskrevet foran. 

Men fortsatt er det tilbake myrer som vi heller ikke rakk i 1976. Dessuten 

er det kommet til forslag fra hovedfagsstudent Geir Hardeng. 

Den nordvestlige del av fylket er dårligst dekt, og noen av de nedenfor nevnte 

myrene i Spydeberg/HobØi/våler bØr søkes vernet i tillegg til de som er vurdert 

i felt. Særlig synes myrene Ø for Lysern å være aktuelle. 

Myrer Ø for Lysern.· Spydeberg (+Enebakk i Akersh.) UTM : Ca. PL 02,84 

Kbl. 1914 II. Flyb.: 1565 H 4-5. H.o.h.: 200 m C:,uUt)~romcisQ.'f'l.. ~ .Sb-57 

Flybildene viser at det her fins ganske store myrområder som ikke var 

grøftet for få år tilbake. Et større parti synes å være ombrotroft, og ellers 

fins småmyrer i bunnen av daler. Tjern og skogholt opptrer i mosaikk med myr. 

Det er få myrer tilbake i denne del av Østfold og Akershus, og det er aktuelt 

med et verneområde som omfatter de største myrene som er intakt i området. 

· Breidmosan. Spydeoerg.~UTM 

H.o.h.: 200m 

PL 16-17,99, PM 16-17,00 Kbl. 1914 III. 

Flybilder er ikke sett, men Breidmosan og mindre myrer i nærheten er 

aktuelle. 

Seubnosan. HobØl. UTM 

H.o.h.: 180m. 

PM 11,03 Kbl. 1914 III. Flyb. 1565 G 1,2 

Flybildene viser at det fins grøfter innen myrområdet, men at det likevel 

er aktuelt å verne. Det synes som om hovedelementet er ombrotroft, og det har 

svake stukturer på tvers (svakt eksentrisk hØgmyr?). Minerotrofe partier er 

vanlige. 

Lundermosan. Våler. (navnløs på kartbl. M 711 1913 IV) UTM 

Flyb. 1430 o 15,16 H.o.h.: 70 m 

Pl 09,92-92 

..1R /.1 · SLi 
Flybildene viser et urørt myrkompleks. Ei fastmarksøy midt på myra hindrer 

ei stor myrflate. I sør endel .trebevokst myr. Myra synes å ha både ambra

trofe og minerotrofe deler. 



Breidmosen m.fl. Marker. UTM : PM 44,04-05 

Flyb. 1565 M 1,2. H.o.h.: 160m. 

Kbl. 2014 III. 

Tre små myrer som er upåvirket av tekniske inngrep etter flybilde

studiene å dømme. Den vestligste synes hovedsakelig å være minerotrof, 

mens Breidmosen og ei myr ca. 500 m SØ for denne synes ombrotrofe. De om

brotrofe myrene har svake strukturer som tyder på at de tilhører de 

eksentriske hØgmyrene. Kan være aktuelle i vernesammenheng, men andre myrer 

i samme del av Østfold prioriteres. 

Kjetangen. Halden. UTM 

H.o.h.: 110m 

PL 47,56-57 Kbl. 2013 III. Flyb. 1775 Q 1-2 

~ ~-5.3 

Myra er lita, men har fin utforming med myrflate (dels skogbevokst) og 

tydelig lagg. Nyere grøfter i kanten gjør at myra nok vil bli for sterkt 

påvirket til at den er aktuell å frede. 
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Vurdering av verneob j ekter i Østfold i forbindelse 
med myrreservatplanen i fylket 

Arbeidsrapport til Østfold fylke 1976 

Geir Hardeng 

Innledning 

Rapporten er et supplement til Moens myrundersØkelser 
i Østfold (Moen 1970 og 1976). En har lagt vekt på å 
undersØke myrer i NV-deler av fylket, siden dette var 
lite undersØkt fra fØr. Dessuten er en del objekter 
befart i SØ-Østfold. 17 lokaliteter i kommunene Halden, 
Aremark, Våler, HobØl og Spydeberg ble oppsØkt i august 
1976, i tillegg omtales en myr i Våler som ble oppsØkt 
i juni 1976 (objekt nr. 38). En henviser til kartfig. 
der vurderte objekter er innteenet. 

Myrene er grovundersØkt, og hovedinntrykk fra befar~ngene 
tas med her. Kryptogamer (f.eks. Sphagnum, torvmoser) er 
ikke artsbestemt. 

På grunn av ekstrem sommertØrke var myrene svært "unormale" 
med hensyn til tØrr-våt-gradient, en kunne blant annet uten 
vanskelighet gå der det vanli~vis er typisk lØsbunn. 

'is 

Flybilder er bare benyttet for myrer befart NV i fylket. 

Moen (1976) nevner 6 myrer i Østfold han ikke rakk å opp
sØke og som kan være aktuelle i vernesamrnenheng. 5 av disse 
er oppsØkt av meg, men Breidmosen m.fl. i Marker (UTM: p~q4-
04/05) er ikke befart. Angitte areal er grovt anslått. Kart
blad er M 711, NGO, 1:50 000 og i noen tilfeller oppgis Øko
nomisk kartverk. 

Verneskalaen er fra 0-4: 

O: Ikke verneverdig, uten lokal/kommunal verdi 
l. Lav verneverdi, av mindre/liten kommunal interesse 

2: Verneverdig, av lokal verdig og i mindre regional 
sammenheng i fylket 

3: HØy verneverdi, på fylkesplanet 

4: Særlig verneverdig, prioritert, av nasjonal inte
resse. 

I denne rapport har ingen objekter hØyere antatt verne
verdi enn 3. 

En takk rettes til AsbjØrn Moen, Trondheim, for lærerike 
feltdager på myrene i Øs tfold primo juli 1976. 

Oslo 29. september 1976 
Geir Hardenr; 



Lokaliteter 
Områder under med fet skrift er senere vernet etter naturvernloven. 

Lok.nr. Side 
12. Brattetjern (myr), Lundsneset, Aremark 51 
11. Duveløfse V, Lundsneset 50 
15. Kjetangen, Idd, Halden 53 
10. Kroktjemmyra 50 
16. Lomtjem 53 
14. Olasmyr 52 
9. Ringlundmosane 49 
7. Steinslundmosen 48 
8. Ørsmosen 48 
35. Seutmosen, Hobøl 60 
34. Stenerudmyra, Hobøl/ Spydeberg 59 
(Langrasta l Fossermyra, Marker) 63 
{Spernesmosen) 63 
(Storelimosen) 63 
(Tyvslåtta) 63 
37. Breidmosen l Heirnyra, Spydeberg 61 
31. GuUtjernmosen 56 
33. Langmosan 58 
32. Sjutjernmosen, Spydeberg + Enebakk i Akershus 57 
41. Haukelia V, Våler 55 
38. Igeltjemrnosen l Igletjem 62 
40.Lunderrnosen 54 

Finnmarkspors, en sjelden buskplante på myrer i Østfold. Arten har østlig hovedutbredelse, med 
vestgrense i fylket. Artens status og utbredelse i Østfold er omtalt i Natur i Østfold (16:34-41) og i 
Blyttia (56: 25-38). Tegning: Dagny Tande Lid, fra Lid, D.T. 1985: Forventning. Aschehoug, Oslo. 
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Nr. 7 Steinslundmosen, Halden 

UT~1 : PL 51- 4 6 Kartblad: 2013 Ill M.o.h.: 230 

Areal: 150 da Verneverdi: l Befart: 23/ B-76 

Myra ble raskt befart og partier i N er ikke oppsØkt. 
Ombrotrof myr med triviell flora, der tuvesamfunn er 
vanlig. Myh'lllatter der kvi tmyrak er vanlig sammen med 
Sphahnum- a rter, noe fastmattevebetas j on med torvull , 
b j Ønnskj egg. Klokkelyne obs. - ~yrflata er tilnærmet 
uten furutrær. 

StØrre områder i N er grØftet i senere år, få grØfter i 
~ og mot vei som fØlger myrkanten i S. 
Selv om en stØrre del av myrflata fortsatt er ugrØftet 
er myra ikke særlig interessant fra vernesynspunkt. ' 

Nr. 8 Ørsmosen, Halden 

Kartblad: 2013 Ill M.o.h.: 190 

Areal: 300-400 da Verneverdi: (1)-2 Befart: 28/8-76 

Myrkomplekset er et av de stØrste innen et meget myrrikt 
område mellom ØrsjØen og svenskegrensen, og de sentrale 
og S deler ble oppsØkt. 

Ombrotrof myrvegetasjon ser ut til å dominere og tuesamf. 
med rØsslyng, molte , ~avvokst nors, krekling , torvull og 
Cladonia sp. veksler med kvitmyrak vanlig i hØljene (myk
matter vanlig). LØsbunn-partier uten hØyere vegetasjon 
(svartmyr) finnes og her og der. Spredt lavvokst (2-3 m) furu 
på myrflata; enkelte steder danner den suboceaniske arten 
klokkelyng sa~~enhengende tepper. DvergbjØrk (nordlig/alpin 
art) danner tette kjerr i utkantene, f.eks. i de S deler. 

Langs kantene i Ø og S-over inngår et stØrre minerotroft 
parti med fattigmyrsvegetasjon, der takrØr, blåtopp, 
trådstarr og bj Ørk er vanlig. 

StØrre felter i N og ca. midtveis N-S er grØftet og nå 
skogbevokst. Noen få grØfter Ø-V i S deler, men et be
tydelig areal er fortsatt inntakt, og mulig er dette av 
verdi ornitologisk sett, en henviser til objekt nr. 9, 
Ringlundmosen. 
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Nr. 9 Ringlundmosane, Halden 

UTM: PL 50-48/49 Kartblad: 2013 III M.o.h.: 220 

Areal: 350-400 da.Verneverdi: 2 Befart: 28/B-76 

Stort minerotroft myrkompleks, topoeen, med elementer av 
bakkemyr/fukthei flere steder. Tallrike fastmarksholmer og 
odder splitter opp myra, et par små myrpytter. 

Fattigmyrsvegetasjon som viser et sterkt suboceanisk preg 
med klokkelyng og ~ som karakteristiske arter foruten 
pors. Blå topp dominerer synsinntrykket og danner "enger" 
der og Quskull, bukkeblad finnes i noe våtere partier. 

Partier av rent ombrotrof karakter ble ikke sett, men felter 
med svak min. vegetasjon finnes. Fastmattedominans, noe 
mykmatter særlig ved myrpyttene, men også småtuver med · 
rØsslyng, torvull ble notert. En tue med storbjØnnskjegg, 
som vi ser en markert vestlig utbredelse, ble funnet. Innen 
et lite område finnes dve r gbj erk. I sentrale deler inngår 
hØyvokst bjØrkeskog (lO m) med blåtopp/klokkelyng-dominans 
i feltskiktet, ellers finnes noe lavvokst furu spredt. -
Området viser likhetstrekk i vegetasjon med Langemyr V for 
Langevann, Idd. (lek. nr. l på kart). 

Dessverre finnes en del grØfter, langs kantene mot fastmarka, 
noen krysser myrflata iS og et feltS for myrtj. er grØftet 
og skogbevokst. Store felter er fortsatt ugrØftet, men neppe 
særlig aktuelle i vernesarnmeneheng i dag. 

Stokkand, kvinand, orrfuel, heipiplerke ble notert, foruten 
at 2 spissnutet frosk ble funnet. En usikker observasjon 
av 2 liryper ble gj ort i myrbjØrkeskoeen son virket ganske 
særegen. - Li rypa er bundet til subalpine områder med bjØrke
skog, arten forekom sparsomt på store myrer i litt hØyere
liggende strØk i SØ-Nor~e fØr i tiden. 

I upåvirket tilstand hadde Ringlundmosen vært et meget 
aktuelt verneobjekt, den bØr undersØkes mer med hensyn 
på fuglelivet. 

Mye tyder på at hei l o (sØrlig rase) hekker meget sparsomt 
Ø for ØrsjØen, den er blant annet observert p& Ringlund
mosen, og en kan ikke utelukke at 1-2 par kan hekke i disse 
traktene. Innen fylkets grenser finnes neppe mer enn 5 par 
av arten. På svensk side var den vanligere fØr, men er nå 
gått sterkt tilbake på grunr. av intensiv myrgrØfting. 
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Nr. 10 Myr ved Kroktjern, Halden 

UTM: PL 51/52-~8 Kartblad: 2013 III M.o.h .: 230 

Areal: 150 da Verneverdi: 2-(l) Befart: 28/8-76 

Partiene V for Kroktjern ble oppsØkt. 

Minerotrof fattigmyr som brytes flere steder av fast
marksodder. Fastmatter der rome er vanlig, i tuvene inn-
sår torvull, pors, klokkelynG, noe rØsslyng. - Vegeta
sjonen vis er suboceaniske trekk oe likheten med Ringlund
mosen ca. l km V i samme hØyderegion er slående. - Elementer 
av bakkemyr finnes. Myrvegetasjon går frem til tjernet der 
elvesnelle3 takrØr, flaskestarr og bukkeblad finnes vanlig. 
l\1ykmattepartier med kvitmyraksamfurin forekommer, ellers 
dominerer blåtopp myrflata sammen med pors og klokkelyng . 

GrØfter langs veien i myrkanten i N o~ V. 

Dersomnnyrene Ø for Kroktjern er intakte, kan myrene sammen 
med vannet (humus, dystroft) være av verneverdi lokalt sett. 
- På grunn av den hØye myrfrekvensen i disse traktene, burde 
et myrareal kunne forbli uten inngrep. Myrlandskapet mot 
svenskegrensen tilhØrer de myrrikeste områdene på Østlandet 
og myrene Qed sitt sterke suboceaniske trekk, er et typisk 
og interessant innslag i naturen. - Området Ø for ØrsjØen 
bØr undersØkes mer, særlig med henblikk på faunaen på 
myrene (se obj. nr. 9, Ringlundmosen ) . 

Nr. 11 Myr DuvleØTse· V; Aremark 

UTM: PL 55-49/50 Kartblad: 2013 III M.o.h.: 190-200 

Areal: 100 da Verneverdi: 2 Befart: 28/8-76 

Myra er mer enn l km lang og meget smal (50-75 m), beliggende i 
NNV-SSØ-gående forsenkning med markert bratt Ø-side og slak 
V-side. - Furuskog og en del granskog omgir myra. 

Minerogen flatmyr, fattigmyrsvegetasjon dominerer. Vegetasjonen 
er overveiende mykmatte-preget der torvmoser dominerer. Av 
karplanter finnes: kvitmyrak 1 dystarr, sivblom, duskmyrull, 
rundsoldogg, flaskestarr og bukkeblad i mykmattene. Noe fast
matter med .småtranebær og kvitbladlyng, i kantene mot fastmark e 
blåtopp, skinntryte foruten de kystnære plantene klokkelyng og 
pors nokså vanlig. (Rome ble merkelig nok ikke regist:ert). Noen 
små myrpytter med mykmatter og lØsbunnsamfunn, drener1ng mot S. 

I partier i N finnes mer intermediær vegetasjon og trollhegg, 
svartor dominerer sammen med bjØrk, gran, pors og litt furu. I 
feltskiktet ble myrkongle, stjernestarr , knappsiv, flaskestarr, 
trådstarr og slåttestarr no'tert med .skrubbær 1 tuvene ( suboc. 
trekk). - I V-kant inngar små partier med fukthei-preg i skrå
ningen mot myra, der klokkelyng og blåtopp er vanligst. 

Myra er u/inngrep, bare noen traktorspor ble notert. Objektet 
ansees å ha lokal interesse da den er intakt og er typisk 
for topogene dalmyrer i grunnfjellets sprekkesystemer i 
kystnære strØk. - Myra inngår i et foreslått s ikret 

vernområde på Lundsneset. 



Nr. 12 Myrer i Brattetjern skogsreservat, Lundsneset, 
Aremark 

UTM: PL 560-505 Kartblad: 2013 III M.o.h.: 220 

Areal: ca. 40 da Verneverdi: (er fredet) Befart: 28/8-76 

I Østfold er ingen myr fredet, men små myrdrag inngår i 
Brattetjern skogsreservat som ble fredet i 1969 (ca. 650 da). 
Innen reservatet finner en rnyrvegetasjon særlig i de SV 
partiene mellom Brattetjern og Øretjern. 

Myrene er små minerogene flatmyrer i NV-SØ-gående grunn
fjellssprekker og partier med antydning til bakkemyr er 
forholdsvis vanlig. - Skogen omkring domineres av karrig 
furuskog (lav-lyngfuruskog). 

Fattigmyrsvegetasjon dominerer helt, men små arealer med litt 
rikere vegetasjon forekommer der trollhe~g er vanlig foruten 
litt svartor. - Vegetasjonen viser tydel1g suboceanisk trekk 
der .~lokke~YE~z ~ og pors er vanlig, foruten at blåmose 
(Leucobryum sp.) ble sett i skogen. I bakkemyr/fukthe1-
vegetasjon er og litt krypvier, Ørevier, skinntryte og 
v.bj~rk som alle og finnes i myrkantene. - Blåtopp er 

51 

meget vanlig og dominerer ofte i myrvegetasjonen. - Fastmatte
dominans, enkelte steder mykmatter, der og den sØrlige 
arten, ,dikesoldoggA ble notert. Mykmatter er vanligere 
ved småtjern i omr det der artene kvitmyrak, .sivblom, 
smalsoldogg, duskrnyrull, takr~r og dystarr finnes foruten 
torvmoser. Bukkeblad, gul nØkkerose og flaskestarr ved og i 
smatjern. - Dvergbjerk finnes ikke på Lundsneset. 

Myrene er i seg selv ikke av særlig verneverdi da de er meget 
små . - Det mest interessante er myrvegetasjonens kyst-preg. 
med innslag av suboc. arter og fukthei-bakkemyr-elementer. 

Reservatet er velegnet som et typeområde for fylkets sØr
ligere deler der furukoller veksler med tjern, myrdrag 
og noe granskog i forsenkningene. Reservatet b~r utvides 
betydelig V-over, samt litt sydover, der det finnes skog 
av urskogskarakter. Verneforslag ble fremmet til MiljØ
verndepartementet i januar 1972. 

Spissnutet frosk og firfisle ble registret ved myrtjern 
og i blåtoppvegetasjon på myr. 



Nr. 14 Olasmyr, Halden 

UTM: PL 43-51/52 Kartblad: 2013 III M.o.h.: 170 

Areal: 250-300 da Verneverdi: (2)-3 Befart: 30/8-76 

Myra nevnes av Moen (1970, s. 26) som bare rakk å oppsØke 
Gullundmosen like S for 01asmyr. 

Gullundmosen-Olasrnyr-komplekse~ er det stØrste sammenhengende 
myrområdet i Østfold (ca. 2 km ) og myrsystemet fortsetter og 
S for Folkevannet. - Det meste av disse store myrarealene har 
vært utnyttet til brenntorv-produksjon, og i dag er bare Olas
myr i nord intakt. Påvirkningen stanser ca. rett V for Gullund 
og systemet drenerer S-over mot Folkevann. 

Minerotrof fattigmyrsvegetasjon dominerer, helt i NØ et areal 
med mer intermediær (mellom-myr) vegetasjon, ombrotrofe element 
finnes innen et felt i NV og N samt i de Østre deler. Sentralt 
N i myra er arealer som synes svakt minerogene (få min. indika
torplanter). 

I S partier (ca. rett V for Gullund gård) er min. mykmatte
dominert fattigmyrsvegetasjon vanlig der duskmyrull, takrØr, 
kvitmyrak, rundsoldogg og smalsoldogg er vanlige; mer spredt 
inngår pors, dvergbjerk og klokkelyng. I V-kant S for ombrotrof 
vegetasjon er blåtopp, skinntryte, torvull og noe starr utbredt 
i tillegg; mer fastmatte/tue-preget enn lenger s. 

I V og NV er antydning til bakkemyrelementer (blåtopp, rome, 
pors, litt dvergbjerk). · 
Ombrotroft element i NV m/triviell tuveveg og kvitmyrak i 
hØljene. Tuver veksler med lØsbunn (svartmyr), spredt furu 
og dvergbjerk i tette kjerr finnes. 

Skogbevokste partier i de SØ og Ø delene med furu (5-8 m), 
bjØrk, gran, dvergbjerk-kjerr, skinntryte, pors, dels tuve
dominert, - klokkelyng meget vanlig. -

Et rikere element helt i NØ mot overgangen til myra Ø for Olas
myr. Her er småvokst svartor, bjØrk, trollhegg og Ørevier i 
buskskikt, mens elvesnelle, myrfiol og starr dominerer felt
skiktet (stjernestarr, trådstarr, flaskestarr, slåttestarr 
blant annet) foruten at skrubbær inngår på myra (i tuver). 

Smal lagg mot fastmarka i Ø ved et ombrotroft område med furu
myrskog. 

Olasmyr er verneverdig. Den er stor og forholdsvis variert med 
rninerotrof (flatmyr og bakkemyr/fukthei) og ombrotrof vegeta
sjon, samtidig er litt rikere vegetasjon og representert; 
skogbevokste partier og åpne myrflater, noe lagg-dannelse 
o.s.v •• 

Flere plantegeografisk sett interessante arter som dikesoldogg, 
klokke lyng, dvergbjerk, .r..2!!!§, storbj Ønnsk,j egg ( 1 tue), pors 
og skrubbær (på myra). At dvergb,jerk (nordlig/alpin) og pors 
(suboc. /lavlandsart) opptrer side om side er ikke vanlig på 
grunn av vikarierende utbredelsesmØnster og antatt interspesi
fikk konkurranse på voksestedet. - Inngrep: En gammel grØft, 
noen traktorspor. Myra likE Ø for Olasmyr er grØftet. 



Nr. 15 Myr på Kjetangen, Halden 

UTM: PL 476-569 

Areal: 50 da 

Kartblad: 2013 Ill M.o.h.: 110 

Verneverdi: (1)-2 Befart: 23/8-76 

Myra omtales litt av Moen (1976, s. Ll4) på grunnla'g av 
flybildestudier. 

Ombrotrof, liten hØgmyr ned til Store Erte, tuvevegetasjon do
minerer helt med molte, torvull, kreklin~, r Øsslyng i feltskikt 
Cladonia sp. (reinlav), ·Polytrlc~um sp.bjØrnemoser) og Spagnu 
sp. (torvmoser) i bunnsklkt. s t ørre partier furuvokst (opp tll 
ca. 8 m), noe skinntryte. 

Markert laggsone med ,v. bj Ørk 1 pors, takrØr, e l vesnel l e, 
blåtopp , dystarr, slåttestarr, flaskestarr, bukkeblad, 
duskrnyrull m.fl. - Enkelte steder litt mer krevende ar
ter i l aggen, som myrhatt og trollhegg samt hengeaks og 
s kogrØrkvein på fas t mar ka like ved . Likeså var myrfiol 
vanlig i Ø, der og klokkelyng ble registrert. I overgang 
lagg/fastmark ogs å krypvier (sØrlig utbr.) og Ørevier . 
Minerotrof myrvegetasjon er vanligere i Ø der starrsumper 
(mye flaskestarr) inngår ved vannet. I overgang lagg
ombrotrof vegetasjon: kvitmyrak, sivblom reg., ellers er 
pors vanlig ut mot Stor'e Erte. 

Flere grØfter i de V deler forringer verneverdien, uten 
grØfter hadde myra vært aktuell å frede, da hØgmyrer er 
sjeldne i intakt tilstand i fylket. I vernesammenheng må 
Husemosen ca. 13 km S for Kjetangen sikres. Store Erte 
er regulert, med nokså stor forskjell i vannstanden gjen
nom året. 

Nr. 16 Myr v/Lomtjern, Halden 

UTM: PL 452-577 Kartblad: 2013 III M.o.h.: 110m 

Areal: 25 da Verneverdi: l Befart: 25/8-76 

Lokaliteten ble oppsØkt da jeg i annet ærend var i om
rådet. Lite dystroft tjern nær riksvei 21. 

Et lite ombrotroft parti med furu S for tjernet. Minero-
troft dominerer mykmatter der starr (flaske-, tråd-, ~ !åt t e
starr) duskmyrull og t orvmoser er vanl 1ge. I kantene noe r i ker e 
partier med myrhatt, svartor, trollhegg foruten .pors, skinn
tryte, Ørevier. I og ved tJernet , .gul nØkkerose, sivblom, 
.dy starr, gull ris. 

Klokkelyng , rome, dvergbjerk ble ikke notert. 

Objektet er uten verdi i fylkessammenheng, men kan eksempel
vis tjene som ekskursjons-objekt, lett adkomst, kort vei til 
Halden med lærerskole, gymnas (naturfaglinje) og planlagt 
D-hØgskole (med miljØvernlinje). 

Få dystrofe tjern inngår i foreslått fredete og vurderte myr
objekter i fy lket, disse er fØrst og fremst av limnologi sk 
og ornitologisk interesse. 



Langs Ø-kanten S for tjernet er minerotrofe starrbjØrke
dominerte samfunn med drenering fra Igletjern S-over. Litt 
rikere samfunn med fredlØs, myrfiol, m~rhatt inngår sammen 
med torvmoser, bukkeblad, pors. - MyrbJØrksamf. fortsetter 
i smal myrarm S-over mot TØmmermosen, stedvis svært våtlent 
med mykmatter. - Slike våte myrbjØrkstarrsamf. er lite ut
bredt i fylket og elementet burde absolutt vært representert 
i vernet tilstand, noe liknende forekommer på Ishavet 
(Moss-Vestby) som er foreslått sikret, men her på svært 
små areal. 

Minerotrof vegetasjon finnes og helt i N (med starr/bjØrk) og 
som lagg i SV mot fastmarka. 

Av myrfugl hekker skogsnipe (l par), strandsnipe (2 par), 
videre ruger stokkand og sporadisk kvinand ved tjernet. 

Få dystrofe myrtjern er representert innen prioriterte 
verneverdige myrer i fylket, noe som og tilsier at Igletjern/ 
Igletjernmosen er aktuell i vernesammenheng. 

Myra er tilnærmet helt upåvirket, rester av et par gamle 
grØfter kan anes i SV delen. 

Et vernet myrareal ved Igletjern må også omfatte det 
minerotrofe myrdraget S til TØmmermosen SSØ for 
Igletjernmosen. 

Nr. 40 Lundermosen, Våler 

UTM: PL 09-92/93 Kartblad: 1913 IV 

Flyfoto: 1565 O 15-16 

Areal: 150 da. Verneverdi : 2-3 

M.o.h.: 70 

Befart: 31/8-76 

Myra ble overfladisk inventert om kvelden. Lundermosen 
(ikke navngitt på kart) omtales kort av Moen (1976, s. ~3) 
som ikke rakk å undersØke myra nærmere. 

Dette er et ombrotroft myrkompleks der og et stØrre minero
troft element finnes i N halvdel; rninerotrof vegetasjon 
forekommer og mot fastmarka uten at egentlig tydelig lagg 
er utviklet. 

Noen fastmarksholmer/Øyer finnes. 

Hele SV del er ombrotrof der en del furu inngår foruten 
at pors, skinntryte er vanlig særlig S for fastmarksØya 
sentralt 1 myra. Furumyrskog er og vanlig i kantene i 
N halvdel. I åpen ornbrotrof vegetasjon dominerer tuesamf. 
med . torvull, pors, krekling, rØsslyng og molte, i hØljene 
inngår kvitmyrak, men mykmattesamf. dekker mest små areal. 



I rninerotrofe fattigrnyrssarnfunn i N halvdel av myra domi
nerer mykmatter og foruten torvrnosene, er takrØr, duskmyr
ull vanlig,foruten starr sp., soldogg sp., bukkeblad, arna
tranebær og ~måbjØrk (vanlig bjØrk). Liten myrpytt med 
takrØr-bestand og mye kv~tmyrak omkring finnes i N samt 
mindre felt med lØsbunn (svartmyr). Mot fastmark er pors, 
Ørevier flere steder foruten noen typiske min. arter, blant 
annet trådstarr, takrØr. 

Ved fastmark i V ble noen gamle grØfter observert, uten at 
disse forringer verneverdien særlig. Myra er en av få myrer 
i traktene som er tilnærmet urØrt samtidig som den er av en 
viss stØrrelse. Myra er absolutt av lokal interesse, men 
myrer ved Igletjern ca. 7 km Ø prioriteres litt hØyere i 
vernesammenheng. 

Nr. ~l Myr V for Haukelia, Våler 

UTM: PL 10-86 Kartblad: 1913 IV M.o.h.: 90 

Flybilde: 1~30 0-15 (berØrer) 

Areal: 150 da Verneverdi: l Befart: 31/8-76 

Langt minerotroft myrdrag, dalmyr (topogen) i N-S retning. 
De S deler v/Haukelia ble befart. - Området her utgjØres 
av flere myrarmer i grunnfjellets sprekkesystern (S-N og 
SV-NØ). Fattigmyrsveg., mykmatter m/starr (Carex sp.), 
kvitmyrak, duskmyrull, bukkeblad foruten torvmoser (Sphag
num spp.), rund og smal soldogg, dystarr, elvesnelle inngår 
og forholdsvis vanlig. Noe fastmatter finnes her og der. 

I kantene rik buskvegetasjon av pors, skinntryte, v.bjØrk, 
Ørevier, ~rypvier (sØrlig utbredelse) der og skrubbær 
(suboceanisk) finnes i tuene (i Øst), ellers partier med 
amyle. 

Ombrotrofe felter med småfuru og tuvesamf •• GrØft N-S i 
myrdraget (iflg. flybildet), der S deler er ennå intakte, 
men grØfter og småskog i myrarmen Ø-over N for Haukelia. 

Myra uaktuell i vernesamrnenheng, - om mulig bØr dalmyra V 
for Danserfjella ca. l km lenger S vurderes. Den er ca. 
1! km lang og er av verdi om den er intakt (verneverdi 
2 antas da). 

ss 



Nr. 31 Myr Ø for VØ entangen 
GulltJernmosen lflg. 

UTM: PM 2o-18 Kartblad: (M 711): 1914 II Askim 
Kartblad: Økon.kart: Lysefjell CR-040-5-4 

Areal: 280 da 

Flybilde: 1565 H 4-5 

Verneverdi: 3 
for nr. 31 + 32 
sammen 

Befart: 22/8-76 

I hØyderegionen 200 m.o.h. mellom Lyseren og Øyeren i 
Spydeberg/Enebakk finnes myrrike områder. Moen, som ikke 
rakk å undersØke området, omtaler det kort (Moen 1976, 
s. ~3). -IfØlge flybilder (fra 1964) er mange av myrene 
i området grØftet, men Ø for VØyentangen finnes ennå noen 
stØrre ugrØftede. 

Myra ca. 3/4 km Ø for VØyentangen er et ombrotroft myr
kompleks, men minerotrofe partier finnes og noen steder. 

I ombrotrof vegetasjon er skinntryte og dvergbjerk vanlige, 
flere steder danner de tette kjerr. - Ombrot rof tresatt 
tuedominert myr i V deler. I tuesamf. er bjØnnskjegg, torv
ull, rØsslyng vanlig sammen med dvergbjerk, foruten noe molte, 
~ranebær, Cladonia sp. (reinlav-arter) o.l •• Furu finnes 
spredt over det meste, men særlig i utkantene (skinntryte -
furuskog). -Sentralt veksler fastmatte/tuvesamf. med myk
matter i hØljer, også S for tj. i V inngår torvmosedo~inerte 
mykmatter med kvitmyrak, soldogg (Drosera sp.), ellers siv
blom og dystarr ved tjernet. Lite lØsbunnsamfunn på myra. 

Det sterke suboceaniske innslag i myrvegetasjonen som er 
typisk på myrene i sØndre deler av fylket, mangler i området. 
Gråmoser (Rhacomitrium sp.) fantes på fastmarka, men ikke i 
myrvegetasjon (tuvesamf. m.v.). Arter av plantegeografisk 
interesse er den nordlige/alpine dvergbjerken og den Østlige/
kontinentale arten, granstarr, som ble notert i myrkanten mot 
fastmark SV i området. Pors (svakt suboceanisk) finnes helt 
SØ i overgang mot myra Ø for Langtjern. 

Myra ligger forholdsvis hØyt og kan mulig være noe hvelvet, 
noen myrstrukturer (eksentrisk/konsentriske) fremgår ikke 
klart på flybildet, fall N-over mot tjern i V-kant og Ø-over 
mot dalmyra like Ø. (Se objekt nr. 32). 

Fattig til svak intermediær vegetasjon i Ø ved fastmarksholme 
der trådstarr, stjernestarr, blåtopp, takrØr og trollhegg 
finnes. - I Ø er det en del mykmattesamf. - Litt rikere 
min. vegetasjon i myrtarm i SØ, der svartor, v.bjØrk, troll
hegg, Ørevier, takrØr m.fl. er representert. - Myra Ø for 
Langtjern (UTM: PM 215-177) er minerotrof og pors er vanlig 
(dvergbjerk finnes ikke her, på grunn av interspesifikk kon
kurranse?). Myra er uaktuell i vernesammenheng, da den er 
grØftet. 
SØ for tjernet/pytten i V (Gulltjern på Øk-kart) finnes 
flere grØfter N-S, men de er smale, gamle og forringer 
ikke verneverdien nevneverdig ser det ut til. Like V for 
myra er det flere hytter. Helt i Ø rester av et gammelt 
trådgjerde. 



Myra er absolutt aktuell i vernesammenheng og bØr even
tuelt sikres sammen med dalmyra V for Hauglandsfjellet. 
(se obj. nr. 32), som den danner naturlig forbindelse med 
helt i Ø. 

UTM: PM 21-18 

Areal: 250 da 

Kartblad: 1914 II 
Økonomisk kart: Lysefjell 

Hjertum 
Flybilde: 1565 H 4-5 

CR-040-4 
CR-039-2 

M.o.h.: 200 

Verneverdi: 3 
for nr. 31 + 32 
sanunen 

Befart: 22/8-76 

Myra er ca. 2 km lang, smal, ligger i NNV-SSØ retning 
i grunnfjellsforsenkning like V for Hauglandsfjellet 
(244m o.h.). -Dette er en typisk minerogen (topogen) 
fattigmyr (dalmyr) og ca. 7 småtjern/myrpytter inngår, 
drenering s-over. 

Mykmatter er meget vanlig særlig i forbindelse med myr
pyttene i flytetorvvegetasjon. Her er for uten torvmoser 
(Sphagnum spp.), sivblom-dystarr-samfunn m/kvitmyrak. Gul 
nØkkerose, takrØr (dels i tettere bestand) og flaskestarr 
er vanl~g v/tjerna. 

Utenom pyttene er fastmatter vanlig og ombrotrofe partier 
med bjØnnskjegg-torvull finnes. Skinntrytefuruskog flere 
steder mellom tjerna og flere fastmarksholmer/Øyer inn
går Cm/furuskog). Litt dvergbjerk og spredt furu regi-
strert i ombrotrof vegetasjon. - Den Østlige starrarten, gran
starr var vanlig ved små fastmarksØyer flere steder. Litt 
pors i N del. 

I N og NV ombrotrof vegetasjon med triviell flora. De helt 
S deler ble ikke befart, noen grØfter finnes her ifØlge 
flybilde (fra 1964), det samme er tilfelle helt iN, 
·ellers upåvirket. 

Myrdraget kan med fordel vernes sammen med myra Ø for 
VØyentangen (se omtale obj. nr. 31). Disse to myrarealene 
er ulike som myrer betraktet og danner en naturlig for
bindelse ved fylkesgrensen. - .Skal noe utelates i et even
tuelt verneforslag, bØr det bli de ombrotrofe arealene helt 
i N og NV, vegetasjonen her viser likhetstrekk med myra Ø for 
VØyentangen. 

Forutsetningen må være om de nordre partier (f.eks. N for 
pytt v/UTM:PM 215-186) utelates, at ikke arealene S for 
vil påvirkes nevneverdig ved eventuell grØfting helt i N 
og NV. 



For å sikre et myrområde i denne myrrike del av Akershus/ 
Østfold bØr objekt 31 og 32 vernes sammen, dette gir 
stØrre variasjonsbredde enn om bare et av dem sikres, sam
tidig som de er blant de siste intakte i disse traktene. 
IfØlge flybilde (fra 1964), er Ø. Tjernsmyra ( UTM:PM:23-
17/18) intakt. - Myra er ikke befart, og kan være e t a l 
ternativ i vernesamrnenheng om den fortsatt er ugrØftet. 

Myrdraget V for Hauglandsfjellet antas å være av ornito
logisk verdi på grunn av vekslingen mellom myrflate, skog 
og tjern med flytetorvØyer og sivvegetasjon. Området er 
ikke befart i hekkesesongen, en kan ikke se bort fra at 
alpine faunaelementer som f.eks. grØnnstilk finner egnet 
hekkehabitat her, ca. 200 m o.h. bare. - Under befaringen 
ble 15 stokkand samt _orrfugl og.spissnutet frosk notert. 

Nr. 33 Langmosan, Spydeberg 

UTM: PM 12-05 

Areal: 200 da 

Kartblad: 1914 III M.o.h.: 200 

Flybilde: 1565, G 1-3 

Verneverdi: 1-2 Befart: 22/ B-76 

Ca. l! km lang, 100 m bred topogen dalmyr med fattig
myrsvegetasjon omgitt av furuskog mest. 

Ombrotrofe (svak min.?) partier finnes med torvull, 
bjØnnskjegg og kvitmyrak. 

I minerotrof vegetasjon er blåtopp, duskmyrull og lavvokst 
pors vanlig, med kvitmyrak og rund soldogg l våtere 
partier. I S del er takrØr vanlig og den suboceaniske 
klokkelyngen finnes sparsomt i S. Fastmatter/mykmatter 
mest. 

Litt rikere samfunn noen steder mot fastmarka med troll
hegg, svartor foruten Ørevier, bjØrk, skinntryte og trad
starr. 

En fastmarksholme inngår, drenering mot S. Hele nordre 
tredjedel av myra er helt grØftet. Selv om ca. 2/3 fort
satt er inntakt, og myra for så vidt er et type-objekt for 
dalmyrer i grunnfjellets NNV-SSØ-sprekkesystemer, ansees 
ikke myra i vernesammenheng å ha noen særlig verdi. 



Nr. 34 Myr ved Stenerudtj ern/Sloreb·råten, HobØl/ Spydeberg; 
Stenerudtjernmyra 

UTM: PM 12-03/0~ Kartblad: 1914 III M.o.h.: 150 

Flybilde: 1565 G 1-3 

Areal: 350 da Verneverdi: 3 Befart: 22/8-76 

Øk. kart: Seut, CQ 037-5-3, Krokstjern CQ 037-5-1, 
Lomrnetjernsåsen CR-036-5-3 

Myra ble oppsØkt, men ble forholdsvis overfladisk berart 

5q 

på grunn av tidsnØd. Partier mellom Slorebråten og Stenerud
tjern ble gått over. 

Hele myrdraget er ca. 3l km langt, ligger i en grunnrjells
forsenkning i NNV-SSØ-retning. 

Dette er en (minerogen) flatmyr, "dalmyr" med drenering S
over. 2 myrtjern med mye flytetorv inngår, og bekkedraget 
går for det meste åpent, men forsvinner her og der f.eks. 
innen et lengre parti mellom Slorebråten og Stenerud. 

Myra er meget våt, selv i en tØrkesommer som i 1976 noe 
som skyldes rikelig tilfØrsel av limnogent vann. Mulig 
kan myra betegnes som 11 flommyr" med både topogen og lim
nogen markfuktighet (elvemyr). 

Delene av myra som ble befart består hovedsakelig av inter
mediær vegetasjon~ noe som blant annet skyldes marine leir
avsetninger S for Stenerud (iflg. kvartærgeol. kart, NGU), 
en må og anta at en del næring tilfØres via flomvann/over
flatevann og i rorm av sig fra dyrket mark. 

I intermediær veg. er myrfiol og myrhatt vanlige og den 
lille orkideen, myggblomst, ble flere steder funnet i myk
mattesamr. (Sphagnum-dom~nert), innen enkelte flater var 
den tallrik. N for Slorebråten vokste tette bestand med 
takrØr. - Starr og gress er meget vanlig og en kan ikke 
utelukke myrslåtter i eldre tid~ gamle staurer i myra 
kunne og tyde på dette. 

Floristisk ble myra mangelfullt undersØkt, men arter som 
el vesnelle, bukkeblad, )cvi tmyrak, duskmyrull, .soldogg 
(Drosera sp.), blåtopp forekom vanlig på myrflata sammen 
med flaskestarr, dystarr, stjernestarr, trådstarr, mjØlke
~' trads~v m.fl •. 

I kantene mot fastmarka finnes vier (Salix sp.), trollhegg, 
pors og svartor. 

Ved Stenerudtjernet finnes store flytetorvmatter, og tak
~' gul nØkkerose, kvitmyrak, starr (flaskestarr vanlig) 
og piggknopp (Sparaganium sp.) inngår foruten at torvmoser 
dominerer. 



Mot kulturmark S for Stenerud finnes overgangsarnfunn 
mellom myr og fastmark i form av fuktengvegetasjon 
som og har noe rikere preg enkelte steder. (Kulturpåvirket 
ved gammel beite og slått). I det hele er gressdominert 
11 fukteng" flere steder vanlig i kantene mot fastmarka. 

Kraftlinje krysser myra, noe er dyrket/kultivert ved 
Stenerud og Slorebråten, et par små gangbruer krysser, 
og telefonlinje går nær myra like V for veien til Stene
rud, en grØft mot kulturmark v/Stenerud. Flatehogst i V
kanten. 

Selv om noe av det opprinnelige myrareal er kultivert, 
er myra med tjern verneverdig i fylkessammenheng, nØyere 
botaniske reg. vil trolig vise flere interessante trekk. 

Rikere myrvegetasjon er lite utbredt i fylket og ingen 
"limnogen" myr er foreslått sikret; ingen andre aktuelle 
obj. er heller lokalisert. 

Området antas å være av ornitologisk verdi, trane (ca. 
5 par i Østfold) hekker i trakten her, likeså ender og 
enkeltbekkasin. Området bØr undersØkes i hekketiden. 

Nr. 35 ~e~tmosen, HobØl 

UTM: PM 11-03 Kartblad: 1914 III M.o.h.: 180 

Flybilde: 1565 Gl-3 

Areal: 300 da Verneverdi: 2 Befart: 22/8-76 

Myra omtales kort av Moen (1976 s. ~3), men er ikke 
befart av ham. 

Myra er forholdsvis stor og ombrotrof og minerotrof vege
tasjon dekker ca. halvdelen hver grovt sett. (Ombro
minerotrof myr). Minerotrof veg. iN og mye iS deler av 
myra, mens et stort ombrotroft element med antydning til 
strukturer finnes sentralt. 

I minerotrof vegetasjon i N er blant annet takrØr, pors og 
blå topp vanlig, og fattigmyrsvegetasjon er · dom~nere.nde på 
myra. I V-kant forekommer noe rikere samfunn med svartor, 
trollhegg, lyssiv, gran, Ørevier og trådstarr. Biåtopp er 
vanlig i minerotrof vegetaSJOn og i S danner .pors, dels i 
tuer, tette bestand. S partier har dels et errodert/oksydert 
preg. Helt i S finnes den suboceoniske arten klokkelyng, men 
rome ble ikke sett. 

I ombrotrof vegetasjon veksler småtuer (torvull, rØsslyng , 
Cladonia sp.) med mykmatte (kvitmyrak) og l Øsbunn (svartmyr) i 
hØljene, og vegetasjonsdekket er svært mosaikkpreget. Spredt 
lavvokst furu og småbjØrk (svakt minerotroft?) finnes. 

I myrkant er skinntryte-furuskog vanlig. 



Dessverre er det en del inngrep på myra: kraftlinje 
krysser i N der og et par gamle grØfter finnes, likeså 3 
store grØfter (5-7 m hØy furuskog mellom) Ø-V og langs 
V-kant samt en mindre N-S i N halvdel. Hele S halvdel er 
tilnærmet intakt. - Seutmosen kan mulig ennå være aktuell 
i vernesammenheng, men Breidmosen/Heimyra ca. 6 km SØ må 
prioriteres foran. (Myrer ved Stenerud-Slorebråten er en 
helt annen myrtype og kan derfor vanskelig sammenliknes 
med Seutmosen). 

Storflyplassen i HobØl er planlagt nettopp i dette om
rådet og vil tilintetgjØre Seutmosen om prosjektet reali
seres. Planene synes i dag forelØpig skrinlagt. 

Nr. 37 Breidmosen/Heimyra, Spydeberg 

UTM: PM 00-16/17 Kartblad: 1914 III M.o.h.: 200 

Øk.kart: RØysås, CR-036-5-3 

Areal: 350 da Verneverdi: 3-(2) Befart: 31/B-76 

Flybilde: 1565-G-2 (ufullstendig dekning) 

Moen (1976, s. ~3) nevner at Breidmosen og mindre myrer i 
nærheten kan være aktuelle i fredningssammenheng. 

I hØyderegionen 150-200 m o.h. finner en i grensetraktene 
mellom Våler, Spydeberg og HobØl forholdsvis hØy andel myr, 
og Breidmosen/Heimyra er blant de stØrste myrkompleksene i 
dette området. 

Breidmosen/Heimyra brytes av flere fastmarksØyer og odder 
som særlig finnes i de midtre partiene. Myrene kan mulig 
oppfattes som to separate myrer, men synes å tilhØre samme 
komplekset og behandles derfor sammen. 

Heimyra er overveiende minerotrof med et ombrotroft element 
i SØ. Omkring fastmarksholmene V for Mulerud dominerer fattig 
minerotrof vegetasjon. På selve Breidmosen synes hovedele
mentet å være ombrotroft, og her r~nner en en rorholdsvis 
stor ubrutt myrflate N for den stØrste fastmarksØya. Struk
turer anes på flybildet (ufullstendig dekning, myra helt i 
utkanten, noe diffus på bildet) og mulig er myra svak eksen
trisk (?) med strukturer ordnet på tvers av fallretn~ngen. 
Foruten mellom fastmarksholmene finnes rattig minerotrof 
vegetasjon mot fastmarka Ø og V, og det minerotrofe element 
må oppfattes som "lagg". - Like V for Breidmosen er en lang 
dalmyr (fattig, topogen), men denne er uaktuell i vernesam
menheng da S halvdel er grØftet. 

Ombrotrofe tresatte tuvesamfunn inngår SØ i Heimyra og S i 
Breldmosen, der arter som furu (4-7 m hØy), rØsslyng, molte, 
krekli ng , småtranebær, skinntryte er vanlige, sammen med 
den suboceon~ske klokkelyngen. - Svakt minerotrofe arealer 
er vanlig på Heimyra og S i Breidmosen, der minerotrofe indi
katorer finnes, men opptrer svært sparsomt, f.eks. ,duskmyrull. 



I minerotrof vegetasjon på Heimyra opptrer særlig pors, dusk-b~ 
myrull (spredt), noe takrØr og blåtopp (vanlig langs V-kant, 
svak antydning til fukthei mot/på fastmarka), ellers veksler 
tuvesamfunn (pors, turvull, r Øsslyng ) med .kvitmyra k i myk
matter mellom. 

I overgangen myr/fastmark er Ørevier, pors, skinntryte, små
bjØrk, krypvier (sØrlig art), foruten minerotrofe arter nevnt 
over. I 11 laggsonen" omkring Breidrnyra, som særlig i Ø består 
av et bredt minerotroft parti er mykrnatter vanlig og foruten 
torvmoser inngår duskmyrull, takrØr, 91åtopp, starr (Car ex 
sp.). 
Ornbrotrof vegetasjon utgjØr arealmessig den stØrste delen på 
Breidmosen, V og Ø samt N for stØrre fastmarksØy. Tuvesamfunn 
med triviell flora (med klokkelyng) veksler med stØrre arealer 
med mykmatter i hØljene der kvitmyrak er meget vanlig 

sammen med torvrnoser og soldogg (Drosera sp.), samt at 
lØsbunn (svartmyr) fattig på hØgere vegetasjon er relativt 
vanlig. 

Helt S (SV) i Heimyra finnes noen grØfter, ellers er det 
langs Ø-kant av Breidmosen Ø for stØrre fastmarksholme tatt 
en del torv, flere gamle torvhytter her, men verneverdien 
reduseres ikke vesentlig. 

Det er orrfuglleik på myra, videre typiske myrarter som 
heipiplerke, vipe m.fl., men dyrelivet er lite undersØkt. 
-Myra bØr absolutt vernes (Breidmosen med Heimyra); myr
komplekset er stort, forholdsvis lite påvirket og relativt 
variert. Vil en tilfØre objektet ytterligere et element, 
bØr intakt del av dalmyra i V, S for HØymyrtjern med. 

Nr. 38 I g letjernmosen/ Iglet j ern, Våler 

UTM: PL 15-95 Kartblad: 1913 IV 

Øk.kart: PelsrØd, . CQ-035-5-4 

Areal: 150-
200 da 

Verneverdi: 3 

M.o.h.: 160 

Befart: l/6-76 

Myra er noe overfladisk undersØkt. Moen undersØkte 
Breidmosen (UTM:PL 160-945) like S for Igletjernrnosen 
(Moen 197~, s. 28). 

Igletjernmosen er et ombrotroft rnyrkompleks der rninero
trof vegetasjon finnes som lagg SV i området og langs 
Ø-kanten fra Igletjern og S-over mot TØmmerrnosen, dess
uten litt helt i N. 

Ombrotrof furuskog er vanlig i SV og N. I SV dominerer 
triviell rØSSiyngdominerte tuvesarnfunn, i N er_skinn
tryte svært vanlig , furu inngår og i brem langs Ø og V
kant mot fastmarka, samt en del S for t j ernet. 

Sentralt SV i myra og N for tjern, -tuve -fastmatter med 
bj Ønnskj egg, torvull m.v .. - Mykmatter og flytetorv ved 
Igletj ern. 

Suboceoniske innslag i myrveget asjon uten om pors ble ikke 
notert. 



Se /.1· ego . 

Tillegg. 

Etter at manus til denne rapport forelå ferdig~ ble en gjort 
kjent med at stud. real. Rune Halvorsen, Oslo, på eget initia
tiv i 1976 undersØkte 36 myrer ~Marker (26)~ Aremark {5)~ 
Rakkestad {4) og RØmskog (l). 

UndersØkelsene er omfattende og viser en rekke interessante 
trekk vedrØrende myrvegetasjonen i indre Østfold, og 
problemene omkring den bio~eografiske grenselinjen "limes 
norrlandicus" (norrlandsgransen) behandles bl.a. - Registre
ringene er et verdifullt bidrag til arbeidet med myrreservat
planen i fylket. 

FØlgende 4 myrer er av stØrst interesse i vernesaJTUTlenheng: 
alle i Marker kommune: 

Langrasta/Fossermyra. Kart 2014 III, UTM: PM 456 -
140. - Langrasta er skjellsandpåvirket og rikmyrvege
tasjon med en rekke krevende og flere sjeldne plante
arter finnes på myra. - Myra prioriteres i vernesammen
heng hØyest av de få registrerte rikmyr-feltene i 
fylket, se Moen (1970). I det endelige utkast til verne
plan for myrer i Østfold (Fylkesmannen i Østfold 1977), 
må Langrasta gis reservatstatus fremfor Lerviksmosen i 
Aremark. - Fossermyra like ved Langrasta er en liten 
hvelva hØgmyr som bØr innlemmes i reservatet. 

Tyvslåtta. Kart 2013 IV~ UTM: PL 47-91. Et variert 
myrkompleks (ca. 2~5 m.o.h.)~ noe over marin grense 
der det i Øst finnes rikmyrvegetasjon. - Rimyrvegeta
sjon over marin grense i et grunnfjellsområde (gneis) 
er sjeldent. !flg. geologisk kart finnes innslag av 
hyperitt/noritt i området. 

Storelimosen. (Deleputten). Kart 2013 IV, UTM:PL 45-
95. I myrområdet (minerotroft) finnes elementer av 

· flarkgjØl- strengmyrkompleks innen et part~ der ca. 
5 gjØler veksler med fastmattestrenger (med~, blå
topp) orientert på tvers av myras helning. 

S ernesmosen. Kart 2014 III~ UTM: PM 503-020. 
Upav~rket h gmyr, trolig konsentrisk~ med lagg og 
kantskog. - Konsentriske hØgmyrer finnes her til lands 
overveiende i Akershus og Østfold under ca. 200 m.o.h. 
I dag finnes meget få intakte slike myrer i Norge. 
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