
Utkast 
Forskrift om verneplan for skog. V em av Flåtten naturreservat i Trøgstad kommune 
i Østfold fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon .......................... med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. l 00 om forvaltning 
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og§ 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 

§l Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur, nemlig en lavereliggende og høyproduktiv 
skog på marin leire i en intakt ravine. Ra viner i leirområder under marin grense er en sårbar og truet 
naturtype. Området er viktig 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: 140/1 og 141/1 i Trøgstad kommune 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca.69 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk l: 4000 datert Kima - og 
miljødepartementet ........ De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet 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 reirplasser og hiområder, 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., opplegg av båter og framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, 
planering og lagring av masse, lagring av tømmer, utføring av kloakk: eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av Igemiske 
be~empingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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

e) Bålbrenning er forbudt. 
t) Etablering av båtplasser er forbudt. 



g) Beiting er forbudt 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Vedlikehold av drensutløp, herunder steinsetting for å hindre jorderosjon 
e) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 

§ 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. 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 
a) 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) Hogst av trær som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark. 
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b og c. 

§ 8 Generelle dispensasjonsbesternmelser 
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, jf. natunnangfoldloven 
§ 47. 

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

§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Rutenett: 200 x200 m, EUREF89 , UTM sone 32 
Kartgrunnlag: FKB @Norge digitalt 
Kartproduksjon: Fylkesmannen l Østfold 2011 
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Lokalitetsnavn: Flåtten 
Kommune: Trøgstad 
Fylke: Østfold 
Skogtype: Barskog/edelløvskog i ravine 
Kartblad: Fet 1914 I 
UTM-koordinater: PM 26 27 
V ernekategori: Naturreservat 
Areal: 65 dekar 

FormAl 
Fonnålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur, nemlig en lavereliggende og 
høyproduktiv skog på marin leire i en intakt ravine. Raviner i leirområder under marin grense er en 
sårbar og truet naturtype. Området er viktig for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde 
verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

Områdebeskrivelse 

Flåtten er en relativt liten lokalitet beliggende på østsiden av Øyeren i Trøgstad kommune, og er avgrenset av Teigsåa i 
nordvest. Dette er grenseelva til Fet i Akershus. l sørvest grenser lokaliteten mot yngre granskog og i øst mot dyrket mane 
eller ung skog. Mesteparten av lokaliteten utgjør en nord-nordvestvendt, høyproduktiv ravineskog på ca 50 høydemeter 
beliggende på marin leire. 
Lokaliteten er rik, med typisk lågurt-vegetasjon. l den sør1igste ~erdedelen av lokaliteten er det Gråor-almeskog som 
dominerer, med mye alm, hassel, spisslønn og gran. Rik blandingsskog dominert av gran forekommer i de nord- og nord
østligste partiene, med et varierende innslag av edelløvtrær og boreale treslag. Gråor-heggeskog er vanlig i de fuktigste 
partiene langs ravinebunnen, særlig i midtre del av lokaliteten. Ned mot Telgsåa er det et lite område med sumpskog. l nord 
er skogen dominert av gran på 30-40 cm i diameter og er her generelt yngre enn i sør. Også løvtrærne er generelt yngre l 
nord, selv om enkelte grovere trær forekommer. 

En del død ved av diverse treslag og av varierende dimensjoner, elementer av grove læger av flere treslag, flere gadd, 
grove edelløvtrær og et par styvede alm forekommer innenfor lokaliteten. 
Skogens kontinuitet er dårlig og området bærer preg av å ha vært mer åpent tidligere. Dette er antagelig hovedårsaken til 
at det ikke ble påvist noen signalarter aUer rødUstearter av trelevende sopp. l fuktdragene i ravinebunnen er det mye moser, 
og det er stedvis et godt potensial for at krevende mosearter knyttet til mer ener mindre bevokst leirgrunn. Almelav (Nl) ble 
påvist i store mengder på en styvet alm. l kjerneområde 2 ble det registrert en del billearter forekommende i fuktig og tørr 
eng, blant annet den ster1ct truede bladbillen Chrysolina gramlnis. Lokaliteten vurderes å ha et ganske rikt mangfold knyttet 
til det lille eng~ og tørrberg-området ved Teigsåa, mens artsmangfoldet knyttet til skogsområdet vurderes som middels til 
relativt lavt 
Området oppfyller nesten i sin helhet den generelle mangelen ved skogvernet om å være et lavereliggende og rikt skog
område. Grunnet dårlig kontinuitet, få rødlistearter og liten størrelse, vil ikke lokaliteten kunne vurderes som veldig viktig. 
Lokaliteten er derimot rik, har en god forekomst av død ved, noen viktige enkeltelementer som grove edelløvtrær, noen 
grove læger av edelløvtrær, en grov eik og et par styvede alm. 
Lokaliteten vurderes derfor som regionalt til lokalt verdifullt (-·*) og gis samlet to poeng r*). 
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