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Høring av reservatforslag med frivillig skogvern i Østfold 2015 
 
I henhold til Naturmangfoldloven § 43 kunngjøres herved at Fylkesmannen i Østfold nå 
sender på høring verneforslag for 9 nye skogreservater og forslag om utvidelse av to 
naturreservater med skog i Østfold. 
 
Verneforslagene er sendt på høring til berørte grunneiere, kommuner, fylkeskommunen, 
statlige etater, næringsorganisasjoner og ideelle organisasjoner lokalt, i fylket og på sentralt 
nivå, se liste vedlagt. 
 
Høringen omfatter flg. områder, se oversiktskart vedlagt: 
Nye naturreservater             Ca dekar 
Korpeknotten            Fredrikstad              100             Barskog/edelløvskog 
Regimentsmyra         Fredrikstad              200           Edelløvskog 
Neslundene               Fredrikstad              100           Edelløvskog 
Linehøgda                   Marker                     1.015                Granskog 
Flåtten                       Trøgstad                    70            Ravine, edelløvskog/gran   
Haakaas                      Trøgstad                  110            Ravine, edelløvskog/gran 
Raknerud - Gimmingsrud    Trøgstad                  340            Ravine, edelløvskog/gran 
Brattåsen (Sæteråsen)  Rakkestad                245  Gran og furuskog 
Paulsbo                     Halden                     460  Gran og furuskog 
Utvidelser 
Vestfjella naturreservat Halden/Aremark      4.100, nytt  Furuskog, myr 
Berg naturreservat  Eidsberg                      192, nytt        Granskog/edelløvskog 
 
Offentlige føringer 
Ved behandling av St.meld. nr. 25 (2002-03) sluttet Stortinget seg til regjeringens innstilling 
om en kraftig opptrapping av skogvernet i Norge. 2,7 % av produktiv skog i Norge er vernet. 
Dette er langt mindre enn andre land i Europa. St.meld. nr.25 trakk opp viktige prinsipper og 
satsingsområder for en opptrapping av skogvernet. Det ble lagt til grunn at et utvidet skogvern 
skulle følge de faglige anbefalingene i en rapport fra Norsk Institutt For Naturforskning og 
Skogforsk – Evaluering av skogvernet i Norge. I stortingsmeldingen ble frivillig vern trukket 
frem som en viktig strategi for fremtidig skogvern i Norge. 
 
Verneverdier 
Vern av skog er en prioritert miljøvernoppgave. Målet er å bevare områder med eldre skog og 
tilhørende biologisk mangfold i form av arter, naturtyper og økosystemer. Det er en 
målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 
dem. I de fleste områdene opptrer sjeldne og truede arter. Om lag halvparten av alle arter på 
Norsk Rødsliste 2010, som nå er under revisjon, er tilknyttet skog. - Kort fagbeskrivelse er 
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vedlagt for hvert område som høringen omfatter. Ytterligere opplysninger finnes i litteratur 
nevnt i beskrivelsene. 
 
Frivillig skogvern 
Alle skogvernesaker i Østfold i nyere tid er basert på frivillige løsninger med grunneiere.  
Ved frivillig vern blir erstatningsbeløp, avgrensing og vernebestemmelser avklart før 
vernesaken vedtas. Saker med frivillig skogvern har til nå ofte tatt lang tid, da skogen må 
fagundersøkes og verdifastsettes med tanke på erstatning før en frivillig avtale kan inngåes. 
 
Fremskyndet saksbehandling 
Ved frivillig skogvern blir normalt en verneavtale inngått med grunneier før oppstart og 
høring av sakene. Slike avtaler omfatter erstatningsbeløp, områdeavgrensning og utkast til 
vernebestemmelser.  
 
For å få en raskere gjennomføring av sakene, sendes områdene nå på formell høring før 
avtaler med grunneierne er inngått. Ved at erstatningstilbud til grunneiere nå utarbeides 
parallelt med høringen spares mye tid. Målsettingen er at flest mulig av sakene skal vedtas i 
løpet av 2015. Denne fremgangsmåten er avklart med Miljødirektoratet og de berørte 
grunneierne. 
 
En fremskyndet saksbehandling vil ikke endre grunneiers mulighet til når som helst å trekke 
seg fra vernesaken. Dersom det ikke oppnås enighet om erstatning mv, vil verneforslaget ikke 
bli vedtatt. 
 
Hva innebærer vernet? 
En fredning får konsekvenser for bruk og utnyttelse av områdene. Verneformålet er generelt 
at skogen skal gis fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende og døde trær. For enkelte 
områder med edelløvskog kan det imidlertid være aktuelt å foreta enkelte skjøtselstiltak for å 
ivareta og fremme verneformålet angitt i verneforskriften.Tiltak som medfører endringer av 
naturmiljøet vil være forbudt, så som økonomisk motivert skogskjøtsel, grøfting, anlegg av 
nye veier, kraftlinjer, bygging, nydyrking o.l. Det kan imidlertid gjøres enkelte tilpasninger 
som unntak fra vernebestemmelsene, eller det kan gis adgang til å kunne gi dispensasjon i 
spesielle tilfeller. Bruk og vedlikehold av etablerte bygninger / installasjoner kan videreføres. 
Stier/løyper kan fortsatt vedlikeholdes. Allmenn ferdsel kan fortsette som før. Eiendomsrett, 
herunder jakt- og fiskerett videreføres som nå.  
 
Saksgang til nå 
I samråd med de berørte grunneierne har Fylkesmannen i hvert tilfelle avgrenset et område 
som er fagundersøkt og funnet verneverdig av BioFokus / Norsk institutt for naturforskning. 
Fagrapporten for hvert område kan fås ved henvendelse til Miljøvernavd., se kontakter under, 
eller de kan finnes på http://www.borchbio.no/narin/ 
 
Grunneierne ble 9.3.15. forespurt om adgang til mulig fremskyndet vern, og de har i ettertid 
akseptert dette. Oppstart av vernesakene ble meldt i brev 27.3.15 til de berørte kommuner, 
med kopi til Østfold fylkeskommune og grunneierne, som også er varslet om oppstart av 
vernesakene i eget brev 16.4.15. Oppstart av sakene ble avertert i lokalavisene 17.4.15,  
jf. Naturmangfoldloven § 42. 
 
Utkast til vernebestemmelser (verneforskrift etter Naturmangfoldloven) og vernekart som nå 
høres, er utarbeidet i samråd med grunneierne. 
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Høringen  
Høringen omfatter vedlagte forslag til avgrensning og utkast til verneforskrift for hvert 
område. - For Vestfjella (opprettet 1985) og Berg (opprettet 1993) gjelder høringen de nye  
reservatene. Dersom disse to områdene blir utvidet som foreslått, vil de «gamle» reservatene 
bli opphevet og tilleggsarealene lagt til de opprinnelige reservatene. De nye verneforskriftene 
som nå høres, følger en mer tidsriktig oppbygging, men har et restriksjonsnivå som de 
«gamle» bestemmelsene. 
 
Adresseliste for høring er vedlagt. Synspunkter som fremkommer under høringen, kan 
innebære at det gjøres visse tilpasninger av forskriften. Eventuelle justeringer av 
verneforskriften må vurderes mot hensynet til verneformålet.  
 
For lokale høringsinstanser er høringsfristen  15. juli 2015. 
For sentrale instanser er fristen       1. augsust 2015. 
 
Pga videre fremdrift av sakene frem til vernevedtak i 2015, 
 er det viktig at høringsfristene overholdes. 
 
Synspunkter kan sendes til: 
Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, boks 325, 1502 Moss. 
 
Videre saksgang 
Fylkesmannen sammenfatter innkomne uttalelser og gir sin tilrådning til Miljødirektoratet, 
som gir sin anbefaling til Klima – og miljødepartementet. Parallelt med overnevnte saksgang 
pågår arbeidet med verdiberegning av skogen i det enkelte verneforslaget. Når avtaler om 
vern er undertegnet, kan departementet fremme saken for Kongen i statsråd, som vedtar 
opprettelse av naturreservatet. Erstatningsutbetaling til grunneiere følger umiddelbart etter 
vernevedtak. Dersom en verneavtale ikke inngås med grunneier, fremmes ikke vernesaken.  
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 
 
Karsten Butenschøn e.f.  
Kst. miljøverndirektør  
  Geir Hardeng 
  seniorrådgiver 
Saksbehandlere:  
Ottar Krohn, tlf. 69 24 71 18 fomsokr@fylkesmannen.no 
Neslundene, Fredrikstad 
Flåtten, Raknerud/ Gimmingsrud og Haakaas i Trøgstad,  
Brattåsen, Rakkestad,  
Paulsbo, Halden  
Vestfjella, Halden / Aremark (utvidelse) 
Berg, Eidsberg (utvidelse) 
 
Geir Hardeng, tlf. 69 24 71 22 fmosgha@fylkesmannen.no 
Korpeknotten og Regimentsmyra, Fredrikstad 
Linehøgda, Marker 
 
Vedlegg:  -Utkast til verneforskrifter (vernebestemmelser)  
-Forslag til avgrensing (vernekart)   
-Områdebeskrivelse, som kan omfatte et større areal enn verneforslaget  
Adresseliste for høring 
 
Kopi: Miljødirektoratet, boks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  
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