
Fylkesmannen i Østfold 6.5.2015 

Utkast til: Forskrift om vern av Regimetsmyra 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 (naturmangfoldloven) § 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 variert edelløvskog og eik, samt gran- og furuskog, med tilhørende flora og fauna. 
Området representerer en spesiell naturtype i lavereliggende strøk 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. 
Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til idretts- og friluftslivformål. 

§ 2 GeografiSk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 30311302, 30311820, 60316, 66911 i Fredrikstad 
kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 198 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk l :3.500 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 fonn 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) Bål brenning er forbudt. 
f) Beiting er forbudt. 

§ 4 Generelle unntak fra l'ernebestemmelsene 
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. 
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Vedlikehold av eksisterende anlegg, herunder stier, turveier l lysløype i henhold 

til tilstanden på vemetidspunktet. 
e) Bruk av området til turorientering, terrengløp på eksisterende turveier l stier 

og sykkelritt på eksisterende turveier. 



§ 5 Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal sige 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) Utenom på eksiterende turveier er bruk av sykkel samt riding 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 
øvingslgøring. 

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 Igøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltelgøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget. 

c) Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av turvei, lysløype m.v. 

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

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d, 
som orienteringsløp, samt sykling og riding på eksisterende stier. 

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 
c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter§ 7 b. 
d) Anlegg av nye og utvidelse av eksisterende stier, som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet. 
e) Anlegg og bruk av grillplass. 

§ 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. 

§ 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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Lokalitetsnavn: Regimentsmyra 
Kommune: Fredrikstad 
Fylke: Østfold 
Skogtype: Edelløvskog, eik, barskog 
Kartblad: Fredrikstad 1913 m 
UTM-koordinater: PL 13 64 
Vernekategori: Naturreservat 
Areal: 200 dekar 

Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med 
variert edelløvskog og eik, samt gran- og furuskog, med tilhørende flora og fauna. 
Området representerer en spesiell naturtype i lavereliggende strøk 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. 

Områdebeskrivelse 
Området, spilt inn til ordningen med frivillig vern, ligger l Østfold nær Fredrikstad by på østsiden ved Begby og Bjerringløk
ka. Øst for området ligger verneområdet Søndre Haugstenåsen. Området ligger en km rett nord for Gansrødbukta. l sør 
grenser området til Torsnesveien. l øst går grensen langs bergrygg ved Regimentsmyra. l nord avgrenses mot mindre vei 
på østsiden av Ulleby. Vestre grense går langseiendomsgrenser l skog sør for lilleby og langs jordekant ned mot Bjerring
løkka ved Gansrød. 

Området har to større nord-sør-gående dalganger med grunnlendte rygger i mellom. Terrenget heller generelt svakt mot 
sør fra omkring 45 moh i nord til ca 15 moh. i sør ved Torsnesveien. Berggrunnen i området består av granitt og granodio
litt, idde~ordsgranitten. Løsmassene er marine strandavsetninger i dalgangene og tynt humus torvdekke på ryggene. Det 
er mye berg i dagen i området Området ligger i boreonemoral sone og klart oseanisk seksjon. Området Jigger nær sjøen 
og heller svakt i sørlig retning. Det er god solinnstråling og mye berg i dagen i området som magasinerer vanne slik at det 
er meget varmt lokaM<Iima som gir potensial for varmekjære arter. 
Sør i området er det to grunnlendte rygger med mye berg i dagen og røsslyng-blokkebærfuruskog og knausskog. 1 en dal
gang midt i den søndre delen av området er det blåbær-eikeskog med stort Innslag gran og stedvis osp. Videre nordover i 
da !gangen er det renere blanding av eik og osp, men mer smådimensjonert skog. Langs vestvendt skrent mot jorde i sør er 
det stedvis lavurt-elkeskog og det står en del gammel eik her. Midt i området nord for turvei/lysløype er det svartorsump
skog, denne er imidlertid påvirket av grøfter i området. Den nordre utløperen av verneområdet klassifiseres til or-askeskog, 
men dette er en blandingsskog med stort innslag osp og hassel og rogn i busksjiktet og intermediært til fattig feltsjlkt. 
Store deler av området er sterkt hogstpåvirttet og det inngår en del yngre løvsuksesjoner. Et lite område med plantet 
granskog i optimalfase finnes i noret Generelt lite død ved utenfor kjerneområdene. l kjerneområdet for gammel furuskog 
er det godt med grovt dimensjonert krokvokst furu og en del gadd. Langs vestsiden l sør står en rekke med eldre eik med 
stammediametere rundt 60 an (dvs rundt inngangsverdien for utvalgt naturtype hul eik). Forøvrig finnes eik 50-60 dbh i 
hele området og spesielt tett med eik i blåbæreikeskog med stort innslag gran i dalgangen i sør. 
Det er registrert tre funn av rødlistet sopp i området. l kjerneområde 2 Bjerringløkka nord er det potensial for soppsegmen
tet knyttet tir eikelunder i ytre Østfold (Brandrud et al. 2009). Sør og øst for tilbudsområdet ved Gansrøcl og Svarteklova er 
det registrert flere truede arter av sopp. Området har et stort antall treslag representert og økologisk variasjon. l kombina
sjon med den kystnære beliggenheten i boreonemoral sone gir dette potensial for stort artsmangfold av insekter og godt 
restaureringspotensial. 

Det er registrert tre kjerneområder som alle er gitt verdien en sljeme. Totalt sett kommer tilbuddsområdetområdet lavt ut 
på enkeltparametere, men området har godt restaureringspotensial da det blant annet er en del blåbær-eikeskog utenfor 
kjerneområdene i sør-delen og det ligger nær områder med betydelige artsmangfoldverdier knyttet til eik og hassel. 
Trlbudsområdet bør ses i sammenheng med verneområdet Søndre Haugstenæen i øst og svært viktig naturtypelokalitet 
for lågurt eikeskog vad Gansrød i sør for å skape et større område som gir bedret økologisk nettvertt. l Østfold wrderes 
vemedekningen som god for gammel furuskog, men det anbefales også at videre vem av furuskog bør fokusere på kyst
distriktene og solvann lavlandsfuruskog viktig for insekter. Det er stort udekket vemebehov for eikeskog i Østfold (Blind
hem et al. 2011). En del av verneforslaget har blåbær-eikeskog. Lågurt-eikeskog i ytre Østfold er den mest interessante 
utformingen for sopp og insekter (men det bør nevnes at denne naturtypen dekker en mindre del av tit>udsarealet) 

Regimentsmyra gis en samlet verdi som regionalt viktig (**). 
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