
Fylkesmannen i Østfold 9.5.2015 

Utkast til: Forskrift om vern av Korpeknotten naturreservat i Fredrikstad kommune i 
Østfold fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ........ med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 
av naturens mangfold (natunnangfoldloven} § 34 jf. § 37 og§ 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 

§l Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, 
med edelløvskog, store eiker, samt gran- og furuskog, med et tilhørende rikt dyreliv. 
Området representerer en spesiell naturtype i lavereliggende trakter under marin grense i 
Sørøst-Norge. Området har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å 
beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografrsk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 228/1, 239/1 og 23917 i Fredrikstad kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca l 00 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:4.500 datert Klima- og 
miljødepartementet ...... . 

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

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

For 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, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av tg emiske 
belgempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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

e) Bål brenning er forbudt. 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
V emebestemmelsene 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) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Vedlikehold av eksisterende tekniske anlegg, herunder jakttårn og drenskum på 

gnr./bnr. 228/1, som er angitt på vernekartet. 
e} Fjerning av vegetasjon inntiljordekanter av hensyn til dyrket mark. 
f) Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 
g) Vedlikehold av grøft i reservatgrensen i eiendomsdelet mellom gnr./bnr. 239/1 og 

23917. 



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

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 
F erdselsbestemmelsene 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 motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 

Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding 
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varigesporiterrenget. 

c) Nødvendig motorferdsel med landbruksmaskiner til snuplass angitt på vernekartet. 
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av drenskum på gnr./bnr. 

228/1 og vedlikehold av grøft i eiendomsdelet mellom gnr./bnr. 239/1 og 239/7. 
e) Bruk av sykkel og ridehest på tursti langs reservatets østgrense på gnr./bnr. 239/7. 

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

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i§ 3d. 
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 
c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b og c. 
e) Rydding langs jordekanter. 

§ 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. 

§ 9Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 4 7. 

§ l OF orvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 
av skjøtsel. 

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

§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 



Korpeknotten 
Fredrikstad kommune i Østfold 

FORSLAG Skogreservat 

- Vernegrense forslag 

-.. 



Lokalitetsnavn: :::(oi"peknotten 
Kommune: Fredrikstad 
Fylke: Østfold 
Skogtype: Barskog/edelløvskog 
Kartblad: Fredrikstad 1913 Ill 
UTM-koordinater: PL 09 69 
V ernekategori: Naturreservat 
Areal: l 00 dekar 

FormAl 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med 
edelløvskog, store eiker, samt gran- og furuskog, med et tilhørende rikt dyreliv. 
Området representerer en spesiell naturtype i lavereliggende trakter under marin grense i 
Sørøst-Norge. Området har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å 
beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

Område beskrivelse 

Korpeknotten er en liten nord-sør-gående, ganske markert og småkupet åsrygg som strekker seg ut i kuHurlandskapet sør 
for gården Strand og sørvest for Krabberød, like nord for Fredrikstad by. Avgrenset område består av vestsiden av åsen 
(østsiden er ikke med i tilbudsområdet). 

Skogsamfunnene er varie$. På den grunnlenctte ryggen er det halvgammel fu~ og eikedominert knausskog og fattig 
lyngskog, hellinger og sØkk har mye lauv-blandingsskog av svak til intermediær lågurttype (mye eik, samt hassel, osp, 
litt bjørk, i bergskrenter og blokkmark noe lind), i jevne hellinger godt utviklet lågurt-eikeskog (gammel hagemarksskog l 
eikelund), og det er også et par felt med svartorsumpskog. 

Mens nordre del er mye tett, yngre lauvskog med enkelte eldre trær (gjengroende suksesjonsskog), har midtre-søndre 
del eldre til nokså gammel skog. Her er gammel hagemarksskog med ganske mange halvgrove til grove eiketrær (50-60 
cm dbm vanlig, flere opptil 70-80 cm) og gamle hasselkratt. Det er lenge siden skogen ble beitet, og gjengroing med tette 
hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind Inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen 
i sør har relativt gamle trær og litt sokkeldannelse. Det er genereH relativt lite død ved i området, men noe finnes, bl.a. av 
grove hasselstammer og nedfalte grove eikegreiner. 
Korpeknotten er i klassisk skogvemsammenheng arealmessig svært lite. Det har imidlertid spesielle og i norsk sammen
heng sjeldne kvaliteter i form av godt utviklet eikelund-Jågurtskog med ganske mange temmelig gamle, grove og halvgrove 
eiketrær, samt tllleggskvalrteter i form av svartorsumpskog og furu-eik-blandingsskog på ryggen (men denne er ikke verken 
rik eller spesielt gammel, og representerer vanlig skog i distriktet). Fredrikstad-distriktet utgjør kjemeregion for eikelunder i 
Norge, med en varmekjær soppfunga inkludert et stort antall rødlistearter, og det kan være at dette også er representert i 
Korpeknotten. Området mangler likevel kvaliteter som finnes i de mest verdifulle eikelund-miljøene i distriktet (svært gamle 
og svært grove eik, og den rikeste skjeHsand-lågurtmarka). Det er vernet svært lite slik eikelund-skog tidligere, og samlet 
sett vurderes området tross lite areal derfor å oppfylle viktige mangler ved skogvernet ganske godt. Avgrensningen er 
uheldig lom. at kun vestsiden av åsryggen er inkludert. 
Korpeknotten vurderes som regionaH verdifuiH (-). 
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