
Forskrift om verneplan for skog. V em av Neslundene naturreservat i Fredrikstad 
kommune, 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 flere eikelunder deriblant den største i fylket. Eikelunder er en 
sjelden naturtype med små arealer i regionen. Området er svært viktig for biologisk mangfold med rikt 
feltsjikt og forekomst av spesielle sopparter. Området har spesielle landskapskvaliteter der innslaget av 
frodige løvskoger er viktig. Eikelundene har kulturhistorisk interesse. 

§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 679 l l i Fredrikstad kommune 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 92 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk l: 4000 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, i 
Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. 

§ 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., 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 kjemiske bekjempingsmidler. 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. 

§ 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 
~) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 
e) Vedlikehold av etablerte gjerder. 
t) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 



§ S 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: 
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 markover:flaten. 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 varige spor i 
terrenget 

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

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i§ 3d. 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Vedlikehold av dammer. 
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 

6nr.b. 
f) Hogst av trær som utgjør et skyggeproblem for dyrket mark. 
g) Skjøtsel for å fremme formålet med fredningen. 
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b, c, d, f og g. 

§ 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, jf. naturmangfoldloven 
§ 47. 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan/skal 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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Lokalitetsnavn: N esiunciene 
Kartblad: Fredrikstad 1913 Ill 
Vemekategori: Naturreservat 

Kommune: Fredrikstad Skogtype: Edelløvskog 
UTM-koordinater: PL 15 61 
Areal: 100 dekar 

Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare flere eikelunder deriblant den største i fylket. 
Eikelunder er en sjelden naturtype med små arealer i regionen. Området er svært viktig for biologisk 
mangfold med rikt feltsjikt og forekomst av spesielle sopparter. Området har spesielle 
landskapskvaliteter der innslaget av frodige løvskoger er viktig. Eikelundene bar kulturhistorisk 
interesse. 

Omn\debeskrivelse 

Det tilbudte området er en "øy" med skog i åkerlandskapet sørøst for tunet på gården Nes l Fredrikstad, Østfold. Høyeste 
punkt er 19.6 moh. og terrenget heller slakt ut mot åkeren (ca 9 moh.) på alle sider. Grunnlendte bergrygger preger deler 
av området og bergrunnen består av granitt. Lokalklimaet er varmt på øst-, vest- og sørsiden hvor det er god solinnstråling 
l kantsonen mot åker. 

l en bred sone rundt den sentrale delen av området dominerer lavurteikeskog. Her er det variasjon fra grasdominerte 
lysåpne områder til svært sparsomt feltsjikt der det er tettere tresjikt av eik med hassel i underskogen. Den sentrale delen 
har mer grunnlendt knausskog og domineres av ordinært feltsjikt og boreale treslag med gran og bjørk i dominans med 
innslag osp og enkelte eiketrær. 

Hele lokaliteten er ster1<t hogstpåvir1<et, men det står Igjen noen eldre eiketrær. Det er lite død ved i grovere dimensjoner 
i lokaliteten. Et par ferske vindfall av eik og osp ble notert. Tresjiktet domineres av eik bortsett fra sentralt i området hvor 
boreale trær dominerer. Skogen er flersjiktet med stedvis tettere underskog av hassel i lågurtskogen. Enkelte mer 1ysåpne 
omnlder med åpent busksjikt finnes. Mye av lågurt-eikeskogen er relativt ung og smådimensjonert, et mindre område i 
nordøst har ren dominans av eik i tresjiktet. Forøvrig finnes osp spredt i hele området. Det er nylig foretatt skjøtsel ved å 
rydde kratt rundt eldre eiketrær på sørsiden. Det er også ryddet kratt og foretatt hogst av blandt annet hassel langs østsi
den av området 

Eikelunder på skjellsand-forekomster og annen rikere bakke l Fredrikstad er kjent for et særegent segment av jord- og 
markboende sopp. Det ble observert en del sopp i lokaliteten som ikke ble bestemt. Området bør sjekkes av ekspert på de 
spesielle soppartene som kan forekomme her. (Det er ikke kjent om det er skjellsand-forekomster her), feltsjiktet antyder at 
det ikke er det (middels rikt}, men potensialet for sopp vurderes alikevel som stort. Et stort mangfold av insekter er knyttet 
til eik og hassel og da spesielt til gamle trær som har død ved partier og andre spesielle habitater som hulrom og grov 
sprekkebark. Ingen av eikene i området er så gamle at potensialet for artsmangfold knyttet til hul eik og grov sprekkebark 
er sær1ig stort. men det er her et stort antall halvgamle eik i en naturtype-utforming med godt utviklingspotensial. Død ved 
av hassel vil øke betydelig i nær framtid. Potensialet for spennende insektfauna er til stede og vil øke betydelig i løpet av 
de neste ti-årene. 

Verneforslaget er identisk med tilbudt areal, Det er avgrenset et kjemområde, verdisatt til viktig, som inkluderer den sørlige 
delen av lokaliteten hvor naturtypekvaliteten knyttet til eik og hassel er størst. Nord i verneforslaget står også ung lågurt 
eikeskog med godt restaureringspotensial. Langs østsiden kan man restaurere med utgangspunkt i unge hasselrønner. 
lokaliteten er vurdert som et spesialomrAde.Området er representativt for eikelunder i Fredrikstad og Østfold. En del eldre 
eik finnes først og fremst sør i kjerneområdet og med tiden vil hele verneområdet få et relativt stort antal gamle eiketrær. 
Gamle edelløvtrær gis derfor en sterk to-s~emes-verdl med vekt på utviklingspotensialet i lokaliteten. Potensialet for arts
mangfold er allerede betydelig innenfor spesielt gruppene sopp og insekter og gis derfor to stjerner. Selv om det foreløpig 
mangler spesielle artsfunn vurderes artsmangfoldet til å være stort fordelt på flere grupper. Naturtypen lågurteikeskog er 
vurdert til nær truet og hul eik er utvalgt naturtype. På sikt vil lokaliteten gi et bidrag til å ivareta den utvalgte naturtypen. 
Det er større forekomst av gammel og halvgammel eik i Nes øst en i nabo-området Roppestad, samt renere utforming av 
lågurteikeskog. Nes øst gis derfor en sterf( regional verdi (**}. Det ble vurdert å gi området en svaf< trestjernes verdi med 
vekt på utviklingspotensial. 

Vernebehovet for hagemark vurderes til middels stort l Østfold {Biindheim et al. 2011 ). Det pekes også på at lokaliteter i 
boreonemoral og nemoral sone bør prioriteres. Vemebehovet for Jågurteikeskog og gammel eikeskog vurderes som meget 
stort og også i Østfold. Anslagsvis 2-3% av forekomstene i Norge er vernet i dag.Framstad et al. (2010} konkluderer med 
at hagemark er dår1ig fanget opp og at vemebehovet er stort over hele Sør-Norge. Lågurt-eikeskog og hagemark wrderes 
også til å ha mangelfull dekning for å ivareta prioriterte arter og viktige artsgrupper, spesielt sopp og terrestriske Insekter. 



Lokaliteten ligger omkranset av dyrket mark vest for tunet på Nes. Dette er en eikehage med 
stort antall eik av varierende stammeomkrets opptil 220 cm. Enkelte ask, furu, osp og bjørk i 
tresjiktet, samt gran i nord. Åpent til tettere (gjengroing) busksjikt av hassel, rose, einer, 
slåpetom og trollhegg. Lokaliteten har finest utforming i den søndre halvdelen. I feltsjiktet 
finnes liljekonvall, markjordbær, knollerteknapp og rød jonsokblom. Engridderhatt Lepista 
/uscina (''Nær truet'', NT) og grønn sotnål (en lavart). Lokaliteter som denne har generelt et 
stort potensiale for jordboende sopp knyttet til eik. 

Dødved~elementet er ikke særlig utviklet og potensialet for vedlevende insekter er foreløpig 
moderat, men kan økes de nærmeste tiArene ved riktig skjøtsel Nordre del er gjengrodd med 
mer sluttet skog. Noe av arealet bør vurderes åpnet noe. Ved åpning av gjengrodde områder, 
bør enkelte store hasselbukser spares, som over tid kan fl utviklet dødved i kjernen. En del 
slåpetom bør også spares. Sen slått eller meget moderat beite av hagemarka er aktuelle 
skjøtselstiltak. Grov dødved i trekronene eller på bakken bør ikke fjernes, da dette er et viktig 
levested for mange arter. Det er flere lokaliteter i nærheten med store gamle trær og lågurt
eikeskog. Vest for lokaliteten ligger åkerholmer, avgrenset som eikehage. Eikehager i Østfold 
har et spesielt sopp-element. Lokaliteten har middels gamle trær uten velutviklede strukturer, 
typisk for gamle trær, og det finnes her et sjeldent stort antall trær. Tilstanden i sørlig del ut 
fra skjøtselssynspunkt er god. Det er et potensiale for restaurering også nordover i lokaliteten. 
Lokaliteten anses svært viktig (A). 

' . 

Litteratur 
-Laugsand, A. 2012: Beskrivelse av en del lokaliteter med edelløvslog i Østfold. Fylkesmannnen i Østfold, 
Miljøvemavd., rapp. l, 2013:155-157. 
-Laugsand, A. 2015: Naturverdier for lokalitet Nes øst, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 
2010.NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. 6 s. 
http:/ llagcr.biofo1ws.no/omraadebeskrivelsq/Frivilligvern20 14 Nesoest.pdf 
-Bolghaug 1995: Dammer og småtjern i Østfold, med vekt på amfibier. 
Rapp. til Fylkesmannen i Østfold. Nes (vollgrav) s.182. Spissnutefrosk. 

Fylkesmannen, Østfold, miljøvernavd., rapp. 
-Kulturlandskap: nr.l-1993:44; nr.9a -1996:138-139,149; nr.7- 2014:9-10. 
-Botaniske registeringcr: nr. 4-1997:18-19. 
-Sommerfugler: nr.4-1999:288 (7 sjeldne). 
-Eiker: nr.lB-2000:243; nr.1-2013:18: 69 store reg., 12 innhule, 7 stk.> 2m i BHO. Beitehager, åkerholmer, 
jordekanl 

-WergelandKrog, O.M. 1997: Biologisk mangfold. Kartlegging avnøkkelbiotoper, tiltak for bevaring av 
artsmangfoldet Fredrikstad kommune, Plan- og miljøseksjonen. Rapport l -1997: 1-79 + vedlegg + kart. 
(flg. lok i området: Lok.nr. 30-32,66,197: Dammer, 185 Neslunden, beite l hagcmarlc 196, edelløvskog 367) . 
.:Hekkende hauksanger (1980. Østfold-Ornitologen 7:94). 


