
Forskrift om verneplan for skog. Vern av Brattåsen ( Sæteråsen) naturreservat i 
Rakkestad kommune i Østfold fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon .......................... med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf§. 37 og§ 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

§ 1 ForrwU 
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med naturlig forekommende naturtyper, arter og 
økologiske prosesser. En stor del av området er sørboreal blandingsskog med til dels meget rike 
vegetasjonstyper som det er lite av i skogområdene i denne regionen. Det forekommer rasmark med rik 
vegetasjon. Det finnes sårbare arter knyttet til eldre skog og død ved. Området inneholder sjelden og 
sårbar natur og har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene 
i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 129/10 i Rakkestad kommune 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca.245 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk l: 5000 datert Klima- og miljødepartementet 
.......... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 
k.oordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rakkestad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i 
Miljødirektoratet og i Klima - og miljødepartementet. 

§ 3 Vernebestemmelser 
I natmreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å 

fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av 
trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reizplasser og hi områder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg. gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av 
veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking 
eller bruk av Jgemiske belqempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke 
uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er 
forbudt. 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) .Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 



c) Utsetting av saltsteiner 
d) Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 
e) S.kadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved og som ikke Påfører fjelloverllater skade i samsvar 

med gjeldende lovverk 

§ 5 Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 
a) Motorisert ferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene er i § 5 er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern~, rednings- og oppsynsvirksomhet. samt gjennomføring av skjøtsels~ og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingskjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 
terrenget. 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. d. 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til 
vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. · 

§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i henhold til 
naturmangfoldloven § 47 .. 

§ lO Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av slgøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. . 

§ 1l Ikrafttredelse 
Denne forskriften trec i kraft straks. 
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Brattisen (Sæterisen) ! 
Rakkestad kommune i Østfold ~ 
Forslag skogresevat 

Reservat grense 
Fylkesmannen i Østfold 

Mail015 



Lokalitetsnavn: Brattåsen (Sæteråsen) 
Kommune: Rakkestad 
Fylke: Østfold 
Skogtype: Gran og furuskog 
Kartblad: Øymark2013 IV 
UTM-koordinater: PL 43 79 
Vemekategori: Naturreservat 
Areal: 250 dekar 

Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med naturlig foreko~de naturtyper? arter 
og økologiske prosesser. En stor del av området ~ s~boreal bl~dingsskog med til dels meget rike 
vegetasjonstyper som det er lite av i skogområdene 1 denne reg~onen. Det fore~~er rasmark.med 
rik vegetasjon. Det finnes sårbare arter knyttet til eldre skog og død ved. Omrad~ mneholder SJelden 
og sårbar natur og har særlig betydning for biologisk ~gfold. ~et er en målsettmg å beholde 
verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt Videreutvikle dem. 

Område beskrivelse 

Omr~det er meldt inn under ordningen med frlviUig vern. Beliggenheten er helt øst i Rakkestad kommune, ca 1 km nord 
for innsjøen KJøsa og ca 2 km sørvest for fylkesvei 124. Området grenser i nordøst tlf nylig hogstpåvlrket fattig barskog. 
l sørvest nedenfor lia ligger Aseter1jernet i et langsgående myrdrag. Berggrunnen i området har rikere partier med blant 
annet gabbrolamfibolitt og hele undersøkelsesområdet ligger i boreonemoral sone. Det er avgrenset kun et kjerneområde 
som ligger i den sørvestvendte lia øst for ljernet Aseter. Kjerneområdet klassifiseres som sørboreal blandingskog i mosaikk 
med noe gammel granskog. Kjerneområdet har stedvis en meget rik vegetasjonstype med blandt annet svarterteknapp og 
blodstorkenebb. Ellers er fattigere lyngfuruskog og bær1yngskog med innslag av osp vanlig. Det er noe kontinuitet i død 
osp og ospehvltkjuke ble funnet l sørøstre del av kjerneområdet er det godt med læger av gran i gammel granskog. Her 
ble også soppen vrangstorpigg funnet. På østsiden av kjerneområdet inkluderes areal med nyere hogstinngrep i vemefor~ 
slaget av hensyn til arronderingen. l sørøst er verneforslaget redusert i fortlold til undersøkelsesområdet på grunn av større 
nyere hogstinngrep. Verneforslaget dekker behovet for å verne b~de forhodsvis inntakte forekomster av rike skogtyper og 
forholdsvis lnntakte om~der av lavereliggende skog. Området vurderes ut ifra mangelanalyse og delkriterier derfor totalt 
sett til to sijemer. 
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