
Utkast 
Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden 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 Klima- og 
miljødepartementet 

§l Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et naturskogpreget område som har stått uten inngrep over lengre 
tid og med et betydelig innslag av granskog på bedre mark. Området representerer en bestemt naturtype, 
nem1ig lavereliggende skog i boreonemoral vegetasjonssone. 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: 233/1 i Halden kommune 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca.459 dekar. 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk l : 5000 datert Klima - og miljødepartemenetet 

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
V emeforskriften med kart oppbevares i Halden 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: 
l. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 belgempingsmidler. Forsøpling er forbudt Opplistingen 
av tiltak er ikke uttømmende. 

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



S. Etablering av båtplasser er forbudt 

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

1. Sanking av bær og matsopp. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn 14 dager før jaktstart. Tårnene skal tas ned senest 14 

dager etter avsluttet jakt 
S. Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 
6. Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til mask:inbruk på jorder 
7. Utsetting av saltsteiner 
8. Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved og som ikke påfører fjelloverflater skade og som er i 

samsvar med gjeldende lovverk. 

§ S Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og k:ultmminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 
1. Motorisert ferdsel tillands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. 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 ambulans~, politi-, brannvern-, 
rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av slgøtsels- og forvaltningsoppgaver som er 
bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingslgøring. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 
l. 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 Jgøring. 

2. 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: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 . 
2. Istandsetting, vedlikehold og slgøtsel av kulturminner. 
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
4. Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 
5. Hogst av trær som utgjør et skyggeproblem for dyrket mark. 
6. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet Igøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i 

§6 annet ledd nr.2. 
7. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter§ 4 nr.6 og§ 7 nr. 2, 3, 4 og 5. 

§ 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 iverlcsette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i henhold til 
naturmangfoldloven § 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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Eiendomsgrense 

Rutenett 500x500m, Euref89 , UTMson3S'2 
Kartgrunnlag: FKB, @Norge digitalt 
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Lokalitetsnavn: Paulsbo 
Kommune: Halden 
Fylke: Østfold 
Skogtype: Gran og furuskog 
K.artblad: Kornsjø 2012 IV 
UTM-koordinater: PL 51 35 
V ernekategori: Naturreservat 
Areal: 450 dekar 

Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et naturskogpreget område som har stått uten inngrep over 
lengre tid og med et betydelig innslag av granskog på bedre mark. Området representerer en bestemt 
naturtype, nemlig lavereliggende skog i boreonemoral vegetasjonssone. Området er viktig for 
biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og 
eventuelt videreutvikle dem. 

Omridebeskrivelse 

Paulsbo ligger ca 1,5 km vest for Kornsjø stasjon, og utgjør et område på ca 700 mål. Området består av flere små koller 
mep et par myrer mellom, og har rolig topografi med lite høydespenn. Skogen består i hovedsak av eldre barskog av furu 
og gran, til dels på god bonitet Likevel er det begrenset med rikere vegetasjonstyper, kun rikere utforminger av biAbærskog 
og svært begrenset med småbregneskog. Det er også betydelig inslag av sumpskog og skogbevokst myr, hvorav noe kan 
sies å være av intermediær type. . 
Skogen har til stor del stått urørt over lengre tid, og det meste av skogen er i sen optimalfase. Hogstinngrepene har trolig 
vært omfattende i eldre tider, men det er få nyere inngrep i området. Et par bestand med yngre skog finnes også. Mye av 
skogen har i dag et naturskogspreg, men er fattig på nøkkelelementer som gamle trær og død ved. Enkelte læger av gran 
og bjørk og noen ansamlinger av stående og liggende død ved av furu forekommer. Det er noe grov død ved, men det 
meste er i tidige nedbrytningsstadier. Ved bekk/myr i nordøst er det ·store mengder død ved av gran og bjørk i sumpskog 
oppdemd av bever, men det er kun små dimensjoner og tidige nedbrytningsstadier. 

De biologiske verdiene i området, både i form av truede arter og prioriterte naturtyper, er relativt små. Det er ikke avgrenset 
naturtyper eller kjerneområder, da det ikke er delområder som skiller seg ut fra resten av området eller som helt oppfyller 
kriteriene for viktige naturtyper. Det må imidlertid sies at de verdier som finnes er relativt jevnt fordelt, og at det er helheten 
i et omrAde med urørt skog på relativt god bonitet som utgjør verdien. Østfold fylke er generelt veldig sterkt påvirket av hog
stinngrep, slik at litt større sammenhengende områder uten nyere inngrep allikevel har en verdi regionalt sett. Områdets 
relativt sett urørte inntrykk, gjør at potensialet på sikt er bra. 

Området dekker til en viss grad mangler ved skogvernet Av generelle mangler dekker området kriteriet gjenværende, for
holdsvis Intakte områder av lavereliggende skog l boreonemoral vegetasjonssone. Området vil også kunne bidra til å øke 
andelen vernet areal i en region av landet med veldig lite skogvem. Hele Østfold er generelt så sterkt påvirket gjennom 
hogst av artsmangfoldet er veldig utarmet. På bakgrunn av dette er det vanskelig å finne større områder som har verdier 
tilsvarende mer enn en stjerne. 
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