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Bakgrunn for planarbeidet 
I endringer til Plan- og bygningsloven som nå legges
frem er det lagt opp til at den regionale planleg-
gingen i sterkere grad skal legge strategier for areal-
bruken i fylkene. Dette innebærer at fylkesplaner i til-
legg til en strategisk del skal inneholde en regional
arealstrategi som skal gi føringer for den overord-
nede arealbruken i fylket. Sammen med et ønske om
å styrke jordvernet og forvaltningen av kulturlandska-
pet i fylket, har dette ført til at det nå er utarbeidet en
arealstrategi til fylkesplanen for Østfold.

I fylkesplanens arealstrategi trekkes det langsiktige
grenser mellom utbygging og vern, samt legges det
rammer for arealbruk i form av retningslinjer. Mange
av utfordringene knyttet til arealforvaltningen i Øst-
fold er også knyttet til estetikk ved utbygging og
skjøtsel av kulturlandskapet, særlig for å hindre gjen-
groing. I Regional planstrategi vedtatt i Fylkestinget
20.9.2007, er det derfor angitt at fylkesplanens are-
alstrategi skal følges opp med utarbeidelsen av to
strategidokumenter; en estetikkveileder og en hand-
lingsplan for Østfolds kulturlandskap.

Det ble i Fylkesutvalget 22.11.2007 vedtatt å sette
av 1 million kroner fra regionalt utviklingsfond til å
 utarbeide Estetikkveilederen og Handlingsplanen for
Østfolds kulturlandskap, samt å sette i gang to
 forsøksprosjekter til oppfølging av handlingsplanen.

Kulturlandskapets 
samfunnsmessige betydning
Det skjer raske endringer i kulturlandskapet som
følge av endringer i landbrukets driftsformer og en-
dret arealbruk innenfor landbruksområder. Endring-
ene forårsakes av at arealer omdisponeres og byg-
ges ned, nye driftsformer, at arealer omdisponeres til
annen landbruksrelatert bruk, at små eller dårlig ar-
ronderte arealer tas ut av produksjon og av at områ-
der som tidligere ble benyttet til beite ikke lenger blir
brukt.

Kulturlandskapet har kulturhistoriske, estetiske og
biologiske verdier som kan bli skadelidende ved
gjengroing eller nedbygging. Kulturlandskapet er en
viktig bærer av identitet og stedsfølelse, og er en vik-
tig del av kulturarven. En opprettholdelse av kultur-
landskapet har samfunnsmessig betydning i at det
bidrar til å fremme trivsel og helse i befolkningen
gjennom å være en viktig arena for utøvelse av fri-
luftsliv, rekreasjon og for opplevelser. Verdiene i kul-
turlandskapet innebærer dessuten en ressurs i for-

hold til bosetting og næringsutvikling i fylket. Kultur-
landskap som er holdt i hevd byr på opplevelsesmu-
ligheter som blant annet er verdifulle for reiselivet, og
kan gi grunnlag for utvikling av nye landbruksbaserte
næringer. 

Omlegginger i landbruket resulterer i at det i økende
grad satses på tilleggsnæringer innenfor landbruket,
hvor man blant annet ser på mulighetene for produk-
sjon av biobrensel og muligheter som ligger i reise-
livssatsning innenfor næringen. Opprettholdelse og
skjøtsel av kulturlandskapet henger således nøye
sammen med andre satsningsområder i fylket og kan
knyttes til verdiskaping i landbruket, reiselivssatsing,
kulturminneforvaltning, forvaltning av verneområder
og å fremme trivsel og helse i befolkningen. Det er
hensiktsmessig å se satsningsområdene i en
sammenheng for best mulig å nyttiggjøre tilgjenge-
lige virkemidler og ressurser, og for å utpeke områ-
der i fylket som bør prioriteres. 

Handlingsplanen for Østfolds kulturlandskap må
sees i  sammenheng med Estetikkveilederen som er
utarbeidet parallelt. Estetikkveilederen omhandler
estetikk i landskapet langs hovedveiene og byenes
randsoner, hvor bl a vegetasjon i landskapet er et
tema.

Innledning

Ravinelandskap med beite ved Langholen, Trøgstad. Foto:
Vidar Asheim.
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Formål
Hovedformålet med handlingsplanen er å bidra til å
opprettholde et åpent og variert kulturlandskap med
de miljø- landskaps- og estetiske verdier dette inne-
bærer for Østfold. 

Handlingsplanen vil omhandle følgende delmål:
• Bidra til at innsatsen innen ulike områder sam ord-

nes; skjøtselstiltkak innenfor jordbruket, verdi -
skaping i landbruket, skjøtsel av verneområder,
kulturminneforvaltning og reiselivssatsing, og
dugnadsarbeid f eks skjøtsel av kulturminner i regi
av historielag 

• Begrense gjengroing av spesielt verdifulle områ-
der og sikre tilgjengelighet i kulturminneområder
og  friluftsområder

• Synliggjøre og skjøtte kulturminner og kulturmil-
jøer i landbruksområder, særlig i områder langs
hovedveinett og i prioriterte områder for reiselivs-
satsing.

• Bevare utsikten til det vakre Østfoldlandskapet og
verdsette den betydning som kulturlandskapet
har for gode levekår og folkehelse

• Opprettholde verdifull slått- og beitemark som har
stor betydning for biologisk mangfold, og beite-
landskapets estetiske og kulturhistoriske verdier

• Stimulere til pleie av kulturlandskapet, f.eks. ved at
landskapet beites når dyrka mark tas ut av produk-
sjon

Organisering
Handlingsplanen har blitt utarbeidet av en adminis-
trativ prosjektgruppe bestående av representanter
fra fylkeskommunens planseksjon, kulturminnesek-
sjon og næringsseksjon ved reiseliv, Fylkesmannen
ved miljø og landbruk og fra en innlandskommune i
Østfold ved Marker og Rømskog kommuner som har
felles landbruksadministrasjon, og en kystkommune
ved Hvaler kommune. Fylkeskommunen har hatt pro-
sjektledelsen, mens en politisk styringsgruppe opp-
nevnt av Fylkestinget har ledet arbeidet. Styrings-
gruppen har vært den samme som for fylkesplanens
arealstrategi, og har bestått av representanter fra Fyl-
kestinget, Fylkeslandbruksstyret, regionrådene og
Fylkesmannen.

Planavgrensning
Verdifulle kulturlandskap og kulturminneområder og
landskapet langs hovedvegnett, jernbane, kyst og
vassdrag har betydning for reiselivssatsingen i fylket
og det er således et siktemål å opprettholde og for-
bedre estetikken i landskapet. Handlingsplanen om-
handler landskapet mellom byene og tettstedene,
som hovedsakelig består av jordbrukslandskap. Om-
råder som prioriteres i handlingsplanen er 

• Regionalt verdifulle kulturlandskap
• Regionalt verdifulle kulturmiljøer og kulturminner
• Friluftsområder særlig nær byer og tettsteder, og

verneområder
• Landskapet langs hovedvegnettet og prioriterte

turistvegstrekninger
• Lokalt viktige områder som bør vurderes videre i

regional sammenheng

Landskapsskjøtsel berører også rydding av vegeta-
sjon langs kraftledningstraséer. Problemstillingen
knytter seg imidlertid til skjøtselsmetoder for å unngå
åpne sår i landskapet, og temaet berøres derfor ikke
her. Temaet behandles i estetikkveilederen. 

Handlingsplanen inneholder en oversikt over mulige
virkemidler og tiltak mot gjengroing. Virkemidlene
kan være juridiske, administrative og økonomiske. De
økonomiske virkemidler består av en rekke ulike til-
skuddsordninger som kort oppsummeres. Hand-
lingsplanen er til dels overlappende med Regionalt
miljøprogram (RMP). Det er imidlertid viktig å på-
peke at handlingsplanen har som hovedformål å
opprettholde et åpent og variert kulturlandskap. Mål-
setningen er at den skal gi en samlet oversikt på vir-
kemidler i Østfold som er tilgjengelige i arbeidet for å
hindre gjengroing av kulturlandskapet. Når tiltak skal
velges, er det mange interessenter som skal bidra i
prioriteringene, f eks aktører i reiselivsbransjen, kom-
munene, fylkesmannen, Statens Vegvesen og fylkes-
kommunen. RMP har derimot et bredere formulert
formål, mens virkemidlene hovedsakelig er knyttet til
jordbruksavtalen. Det er også slik at handlingsplanen
i tillegg til å kartlegge mulige virkemidler for å møte
skjøtselsutfordringene, skal angi strategier for hvor-
dan disse andre virkemidlene kan kobles til landbru-
kets virkemidler. Landbrukets virkemidler er i hoved-
sak knyttet til RMP.

Handlingsplanen inneholder videre et handlings -
program med en oversikt over en del igangsatte
skjøtselstiltak i de prioriterte områdene, og det pekes
ut noen geografiske områder hvor det er behov for å
igangsette nye tiltak for å unngå at viktige kulturland-
skapsverdier går tapt. Handlingsprogrammet legges
til grunn for videre arbeid med skjøtselstiltak i fylket. 
I utvelgelsen til handlingsprogrammet ble det lagt
vekt på tiltak som var aktuelle da informasjonen  
ble innhentet. Utvelgelsen ble gjort med et kort tids-
 perspektiv – både tilbake i tid og fram i tid. Det betyr
bl a at store og viktige tiltak som var godt i gang, ikke
er med i handlingsprogrammet. Dette er en første
generasjons plan og i det videre arbeidet med
 planen, er kanskje nettopp kriterier for utvelgelse av
tiltak ett av områdene det bør jobbes mer med. 
To forsøksprosjekter knyttet til handlingsplanen er
igangsatt. Disse beskrives i handlingsprogrammet.
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Som en del av arbeidet med ny fylkesplan for Øst-
fold, besluttet Fylkestinget å lage en egen estetikk-
veileder og en handlingsplan mot gjengroing i kultur-
landskapet for å holde særlig fokus på gjengroing og
estetikk i landskapet. Det har også blitt vedtatt at
handlingsplanen skulle følges opp med igangsetting
av to forsøksprosjekter.

Handlingsplanen slik den foreligger, må sees som en
oppstart på et arbeid som må videreutvikles gjennom
regelmessige rulleringer. Et viktig mål med hand-
lingsplanen er at den er handlingsrettet og at den
skal være koordinerende for innsatsen for skjøtsel av
kulturlandskapet. 

Prioriterte områder for 
skjøtsel i fylket 
Handlingsplanen omfatter fem prioriterte områder
for skjøtsel av kulturlandskapet. Denne hovedinnde-
lingen er knyttet til hovedtemaene i fylkesplanen fol-
kehelse og levekår, verdiskaping og miljø. Innde-

lingen knyttes blant annet til arbeidet med arealstra-
tegien for fylkesplanen og det kartmaterialet som er
utarbeidet i grunnlagsmaterialet til arealstrategien.
Videre ligger også forskriftene for tildeling av midler
til skjøtselstiltak fra fylkesmannen, samt overordnede
føringer for forvaltningen av kulturlandskap, kultur-
minneverdier, naturverdier og biologisk mangfold til
grunn for prioriteringene. 

Regionalt verdifulle kulturlandskap
Kart og informasjon i datagrunnlaget til fylkesplanens
arealstrategi er lagt til grunn for utvelgelsen av viktige
kulturlandskap. Videre legges Fylkesmannens rap-
port 9a–1996, Verdifulle kulturlandskap i Østfold, til
grunn. Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse
med nasjonalt program for å registrere verdifulle kul-
turlandskap, og omtaler 270 områder registrert som
verdifulle kulturlandskapsområder i fylket. Av disse
skal det velges ut nasjonalt viktige kulturlandskaps-
områder på fylkesnivå. Utvalget av regionalt verdi-
fulle områder bør imidlertid ikke være statisk, eller
utelukke at det settes i gang skjøtselstiltak i andre
områder. Dette fordi utvelgelsen hovedsakelig byg-
ger på tidligere kartlegginger, og viktige områder kan

Regionalt verdifulle
kulturlandskap

Kulturlandskapsområder
Verdifulle kulturlandskap

Viktige motorveilandskap

Regionalt verdifulle 
kulturlandskap

Verdifulle 
kulturlandskaps -
områder

Viktige motorvei-
landskap
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være oversett eller utelatt. De nasjonalt og regionalt
viktige kulturlandskapene i fylket omfatter bl.a. herre-
gårdslandskap, beite- og ravinelandskap, kystland-
skap og motorveilandskap.

Arbeidet med handlingsplan for Østfolds kulturland-
skap er et utviklingsarbeid, og planen bør rulleres
regelmessig. Hyppigheten på rulleringen og doku-
mentets form bør være tema for vurdering i arbeids-
gruppen som skal arbeide videre med handlingspla-
nen. Ny informasjon som fremkommer under det
videre arbeidet med handlingsplanen og annet ar-
beid med kulturlandskapspleie i fylket, må derfor leg-
ges til grunn for videre prioriteringer for skjøtsel 
av kulturlandskapet. Områder som nå klassifiseres
som lokalt viktige områder bør således kunne endre
status til regionalt verdifulle kulturlandskap.

I Fredrikstad og Sarpsborg finner du eksempler på at
kommunene har utarbeidet kart med mer detaljert
framstilling av kulturlandskapet i kommunene (kartet
finner du i kommunenes landbruksplan eller ved å gå
til hhv kommunenes eller fylkeskommunens hjemme-
sider). I forbindelse med arbeidet med og rullering av

miljøprogram for Østfold har fylkesmannen lagt ut en
nettbasert kartløsning over utvalgte kulturlandskap
på nettsiden: http://kart.fmos.no/rmpkart/

Regionalt verdifulle kulturmiljøer 
og kulturminner
Disse områdene er valgt ut på bakgrunn av kart fra
datagrunnlaget til arealstrategien, supplert med in-
formasjon og kartlegginger fra fylkeskonservatoren,
samt områder som er prioritert i reiselivssatsingen i
fylket. Områder for reiselivssatsing er hovedsakelig
knyttet til Oldtidsveien formidlingsprosjekt, som om-
fatter elleve fornminneområder i Sarpsborg og Fred-
rikstad som ligger tett på E6, deriblant fornminner
langs Oldtidsveien, Rv110. Det er registrert 4839
forminnefelt i Østfold i form av bl a helleristningslo-
kaliteter, skålgropslokaliteter, gravhauger og -røyser,
bygdeborger, samt veifar/hulveier, boplasser, dyr-
kingsspor, varp og løsfunn. I tillegg kommer et stort
antall kulturminner fra nyere tid, dvs fra etter år 1537.
Det vil gjøres videre prioriteringer fremover, og utvel-
gelsen av områder vil være gjenstand for revisjon på
bakgrunn av ny informasjon og kunnskap. 

Regionalt verdifulle
kulturmiljøer

Kulturmiljøer

Landskapsområder som binder kulturmiljøer sammen

Regionalt verdifulle 
kulturmiljøer

Kulturmiljøer

Landskapsområder
som binder kultur-
miljøer sammen
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Det vil også bli gjort ytterligere prioriteringer
gjennom en egen fylkesdelplan for kulturminner som
fylkeskommunen utarbeider. Arbeidet med denne
planen er igangsatt i 2008. Mange kommuner arbei-
der også med kommunedelplaner for kulturminner.
Innspill fra kommunene vil være viktige i det videre ar-
beidet med utvelgelse av satsingsområder. 

Områdene som omtales i handlingsplanen ligger ho-
vedsakelig i jordbrukets kulturlandskap. Stier og kul-
turminner i skog, som f eks gamle husmannsplasser,
er fra tidligere av også en del av jordbrukets kultur-
landskap og innbefattes her.

Kulturminneområder som er tilrettelagt for publikum
prioriteres.

Friluftsområder særlig nær byer og tettsteder,
og verneområder
Viktige områder for rekreasjon i tilknytning til rand-
sonene rundt byer og tettsteder som områder for fri-
luftsliv baseres på kommunale arealplaner og inn-
spill fra kommunene. Kommunene har gitt innspill
om skjøtsel i friluftsområder til handlingsprogram-

met i forbindelse med utarbeidelse av handlingspla-
nen. Videre vil innspill gjennom fremtidig arbeid
med handlingsplanen innarbeides. Områder for fri-
luftsliv er ofte sammenfallende med friområder, og
større sammenhengende friluftsområder vektleg-
ges. Områder med stort biologisk mangfold og
landskapsmessige verneverdier, og områder som er
vernet etter naturvernloven er registrert i direktora-
tet for naturforvaltning sin naturdatabase. Videre er
det gjennomført kartlegginger av biologisk mang-
fold og naturtyper i kommunene. Det er spesielt de
skjøtselsavhengige verneområder som omfatter kul-
turlandskapsbaserte biotoper som f eks verdifull
beitemark som kystlynghei, kalkrike enger, fuk-
tenger, strandeng, raviner med mer som berører
handlingsplanen. Kart er sammenstilt av fylkesman-
nen på bakgrunn av data over statlig sikrede frilufts-
områder og områder vernet etter naturvernloven. 

Landskapet langs hovedvegnettet 
og prioriterte turistvegstrekninger
Områdene er valgt ut på bakgrunn av reiselivssat-
sing i fylket og informasjon gitt fra de regionsvise
reiselivsdestinasjonene. Videre legges rapporter og

Verne- og friluftsområder

Naturverneområder

Friluftsomrader

Naturvernområder og
friluftsområder

Naturverneområder

Friluftsområder
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veiledere for E6 og E18 fra Statens vegvesen sam-
men med kart for regionalt viktige kulturlandskap til
datagrunnlaget til arealstrategien til grunn.

Kart, landskap med opplevelsesverdi langs hoved-
vegnett og prioriterte turistvegstrekninger.

Lokalt viktige områder som bør vurderes videre i
regional sammenheng
Disse områdene er valgt ut på bakgrunn av innspill
fra kommunene, og fremgår av handlingsprogram-
met i del 2.

Aktører innenfor kulturlandskapsskjøtsel i fylket
Det er mange aktører i fylket som er involvert i arbei-
det med kulturlandskapsskjøtsel i Østfold. Aktø-
renes ulike roller og organisering av arbeidet med
skjøtsel i fylket fra regionalt til lokalt nivå beskrives i
det følgende. 

Fylkesmannen (FM)
Fylkesmannen har den regionale forvaltningsmyn-
dighet overfor jordbruket og de naturbaserte verne-
verdiene i fylket. 

Fylkesmannen ved område landbruk forvalter til-
skuddsordninger rettet mot tradisjonelt jordbruk og
tilleggsnæringer, og er ansvarlig for å utarbeide og
gjennomføre et regionalt miljøprogram for landbru-
ket. I tillegg har fylkesmannen en rådgivende rolle bl
a mht virkemiddelbruk overfor kommunene, forsøks-
ringer og næringsutøvere innen jord- og hagebruk.  

De regionale miljøprogramtilskuddene er spesielt
utformet for å løse konkrete miljøutfordringer i hvert
enkelt fylke, både knyttet til forurensningsbekjem-
pelse og skjøtsel av kulturlandskap. Fylkesmannen
utformer ordningene og behandler søknader om
miljøprogramtilskudd. Fylkesmannen skal vurdere
endringer i forskrift, søknadsskjema og veiledning 
bl. a. i forbindelse med rullering av miljøprogram-
met, og står for årlig beregning og fastsetting av
satser for de ulike tilskuddene. Det er årlig søknad
for tilskuddene og fylkesmannen sender ut søknads -
skjema og veiledningsmateriell. Videre har fylkes-
mannen sammen med den enkelte kommune tilsyns -
myndighet for å påse at jordbruksdriften innenfor
den enkelte driftsenhet følger opp de tilskudd som
er gitt. 

Regionalt verdifulle
kulturlandskap

Kulturlandskapsområder
Verdifulle kulturlandskap

Viktige motorveilandskap

Prioriterte turistveistrekninger

Landskapet langs 
hovedvegnettet

Verdifulle kulturland-
skap

Viktige motorvei-
landskap

Prioriterte 
turistveistrekninger
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Fylkesmannen ved område miljø har forvaltningsmyn-
dighet for statlige verneområder i fylket, dvs verneom-
råder opprettet etter naturvernloven. I kraft av sin for-
valtningsmyndighet bestemmer fylkesmannen hva
som skal gjøres av skjøtsel innenfor  etablerte verne-
områder. Fylkesmannen organiserer og ordner finan-
siering av skjøtselsarbeid, mens  Statens naturoppsyn
(SNO) fører oppsynet og gjennomfører skjøtsel i ver-
neområdene etter fylkesmannens anvisninger. Kom-
muner kan etter søknad overta forvaltningsansvaret i
naturreservater og landskapsvernområder. I Østfold
er det kun Trøgstad kommune som har dette.  

Østfold fylkeskommune(ØFK)
Fylkeskommunen ved fylkeskonservatoren har
 forvaltningsansvaret for faste kulturminner. Blant
oppgavene er tilrettelegging for publikum med stier
og skilting av automatisk fredete kulturminner, samt
iverksetting og organisering av skjøtsel i fornminne-
områder. Fylkeskommunen ved kulturminneseksjo-
nen er også ansvarlig for å lage skjøtselsplaner og
skjøtselsavtaler mellom fylkeskommunen, kommu-
nen og grunneier, og sørge for at de blir fulgt.
 Kulturminneseksjonen er også involvert i arealplan-
leggingen i fylket, og skal ivareta kulturminneinte-
ressene i den kommunale planleggingen.

Fylkeskommunen ved planseksjonen har en koor-
dinerende rolle med å koble ulike satsingsområder
som kulturminnevern, reiselivsutvikling, verdiska-
ping og kulturlandskapsforvaltningen, bl a gjennom
sin rolle som pådriver for regional utvikling og regio-
nal arealplanlegging. I den regionale arealplanleg-
gingen trekkes langsiktige grenser mellom vern og
utbygging bl a med bakgrunn i kulturlandskapsver-
diene i fylket. Fylkeskommunen har også en veiled-
ningsrolle i den kommunal planleggingen hvor hen-
syn til kulturlandskapsverdier vektlegges.

Fylkeskommunen ved næringsseksjonen driver
med strategisk planlegging for næringsutvikling i fyl-
ket i samarbeid med andre offentlige myndigheter,
næringslivets organisasjoner og kompetansemil-
jøer, som de regionale reiselivsdestinasjonene. Fyl-
keskommunen er regional pådriver for utvikling av
reiselivet i fylket, bl a gjennom et eget reiselivspro-
gram. Reiselivsprogrammet har som formål å bidra
til videreutvikling og synliggjøring av Østfold som
samlet reisemål, og det fokuseres på 5 pilotprosjek-
ter; Stoppesteder langs E6 og E18, Bronsealder-
prosjektet rundt fortidsminner i tilknytning til Rv 110
i Fredrikstad og Sarpsborg, Markedsføringspro-
sjekt i forbindelse med Moss Lufthavn Rygge,
Kystprosjekt rettet mot båt- og kystturisme og
Eventprosjekt i indre Østfold.

Kommunene
Kommunene forvalter tilskuddsordningen «Spesi-
elle miljøtiltak i landbruket» (SMIL) som erstatter

flere tidligere ordninger som Fylkesmannen hadde
ansvaret for. Kommunen avgjør nå alle søknader
om tilskudd til kulturlandskapstiltak og andre miljø-
tiltak i landbruket. Det er normalt kommunen som
forvalter og skjøtter friområder og parker i kommu-
nen.

Grunneier
Det er i hovedsak den enkelte grunneier som står
for den kontinuerlige skjøtsel og pleie av kulturland-
skapet.

Statens vegvesen(SVV)
Statens vegvesen driver skjøtsel langs veinettet ho-
vedsakelig begrenset til vegens eiendomsområde.
Skjøtsel kan også foregå utenfor dette arealet, da
gjerne gjennom egne avtaler med grunneier. Skjøt-
selen drives først og fremst ut fra sikkerhetsmes-
sige hensyn som å hindre at vegetasjon gir sikthin-
der, med hensyn til vilt, og for å hindre at vegetasjon
representerer fare ved utforkjøringer. Estetiske hen-
syn og hensyn til landskapsopplevelse blir også
vektlagt i skjøtselsarbeidet, og særlig ved planleg-
ging av nye veianlegg. Hensikten med skjøtselen
grunngis bl a med:

• å skape grønne områder eller landskapsrom
• skjule sår i landskapet eller skjemmende omgi-

velser
• bidra til å forankre vegen i det omgivende land-

skap og bedre vegens optiske linjeføring
• hindre innsyn, blending og skjemmende utsyn
• gi leskjerming
• ivareta biologisk mangfold

Det vektlegges også spesielt at klipping av vegkan-
ter som grenser opp mot landbruksarealer skal ut-
føres slik at det ikke står igjen noe uklippet areal mot
åkeren, først og fremst av estetiske hensyn. 

Andre
Andre aktører innen kulturlandskapsforvaltningen i
fylket er landbruksnæringen ved Landbruksorgani-
sasjonene, reiselivsaktører, samt lokale historielag,
friluftsorganisasjoner som Oslofjordens friluftsråd
(OF) og andre interesseorganisasjoner. Oslofjor-
dens friluftsråd er gjennom Skjærgårdstjenesten en
viktig aktør innen skjøtsel av kulturlandskapet langs
kysten bl a ved rydding, vegetasjonsskjøtsel og
transport av beitedyr ut til holmer og øyer. Arbeidet
organiseres i nært samarbeid med den enkelte
kommune.

Mulige partnerskap og finansiering 
For tiltak innenfor hovedområdene kan det søkes
ulike tilskuddsordninger og er det ulike aktører i bil-
det. Et av siktemålene med denne handlingsplanen
er å se på mulige koblinger og partnerskap mellom
aktørene og finansieringsmuligheter. En nærmere
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beskrivelse av de ulike tilskuddsordningene gis
under kapittelet om økonomiske virkemidler. Her føl-
ger en kort opplisting av aktuelle tilskuddsordninger

og samarbeidsparter innenfor hvert av de fem prio-
riterte områdene:

Regionalt verdifulle kulturlandskap

Regionalt verdifulle kulturmiljøer og kulturminner

Riksantikvaren (RA)
Fylkeskonservatoren

RA

FM RMP

ØFK RUP

Kommunene SMIL

Grunneiere Egeninnsats skjøtsel

Tilskudd til kulturminne- og reiselivsprosjekter

Verdiskapningsprogrammet for kulturminner og kulturmiljøer

Friluftsområder særlig nær byer og tettsteder, og verneområder

FM (gjennomføring)

Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) 

Statens naturoppsyn (SNO) 1 stilling i Østfold som bl a omfatter skjøtsel av verneområder

Oslofjorden friluftsråd (OF) Gjennom skjærgårdstjenesten som driver skjøtsel av friområder
langs kysten

Skjærgårdstjenesten Bl a frakt av beitedyr ut på holmebeite

Kommunene Bl a drift og vedlikehold av friområder

Ulike tilskuddsordnigner

RMP, bl a for slått og skjøtsel av småbiotoper og artsrike enger

Partner Finansiering

Fylkesmannen (FM) Regionalt miljøprogram (RMP)

Kommunene Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL); tildeles 
Fylkesmannen (FM) gjennom kommunene på bakgrunn av prioriteringer i RMP

Østfold fylkeskommune (ØFK) Regional utviklingsplan (RUP)

Grunneiere Egeninnsats skjøtsel

Partner Finansiering

Partner Finansiering
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Analyse/status i Østfold
I Østfold utgjør hele 19,6 % av det totale arealet jord-
bruksarealer i drift, noe som er høyt på landsbasis.
På 83% av jordbruksarealet dyrkes korn og oljevek-
ster og ca 13% er eng og beiter. Østfolds korn-
areal utgjør 19% av landets samlede kornareal. 900
av fylkets jordbruksbedrifter har husdyr, hvorav i
overkant av 400 har kraftforkrevende produksjon
med svin, verpehøner og slaktekylling. For øvrig har
jordbruksbedriftene i alt 4.400 vinterfora sau med
avkom og 20.000 storfe som potensielle landskaps-
pleiere.

Strukturendringen i landbruket går stadig raskere, en
tendens som også er tydelig i Østfold. Det har vært
en utvikling mot færre og mer effektive jordbruksbe-
drifter, men jordbruksarealet i drift er ikke blitt ve-
sentlig mindre. I Østfold har gjennomsnittlig antall
dekar jordbruksareal per jordbruksbedrift økt fra
139daa i 1979 til 285daa i 2007. Samtidig reduse-
res antall driftsenheter med jordbruksareal i drift,

samtidig som et økende antall driftsenhetene satser
på en eller annen form for tilleggsnæring. Man ser at
antall driftsenheter i fylket reduseres, men en del en-
heter blir større bl a gjennom bruk av leiejord, slik at
det samlede arealet dyrket jord ikke blir mye mindre.
Det registreres likevel totalt sett nedgang i arealer
dyrket mark.

Utviklingen av dyrka arealer i Østfold gir et variert
bilde. Det er viktig å differensiere ulike deler av fylket
med ulike utfordringer; i noen områder er det en ten-
dens med større og mer rasjonell drift, mens det i
andre deler av fylket er et problem at jordbruksarea-
ler tas ut av produksjon og gror igjen. I innlandet og
langs kysten legges arealer brakk. Det har vært minst
avgang av dyrket mark i indre deler av fylket med lav
befolkningstetthet og tilvekst. Avgang av dyrket mark
har vært størst i områder i fylket med høy befolk-
ningstetthet og vekst, langs kysten og i Askim og
Eidsberg, bla som følge av nedbygging. I andre deler
av fylket er det en tendens med nydyrking av store ra-
sjonelle arealer. 

Landskapet langs hovedvegnettet og prioriterte turistvegstrekninger

Statens vegvesen (SVV)

De regionsvise 
Reiselivsdestinasjonene

FM RMP

ØFK RUP( Reiselivsprogrammet )

Kommunene SMIL

Grunneiere Egeninnsats skjøtsel

Reiselivsprogrammet

Egne finansieringsordninger og skjøtselsprogram

Lokalt viktige områder som bør vurderes videre i regional
sammenheng

FM

ØFK

Kommunene SMIL

Grunneiere Egeninnsats skjøtsel

RMP

RUP

Partner Finansiering

Partner Finansiering

22753 Ostf.fylke handl.plan:Layout 1  29-05-09  08:58  Side 11



Noen nøkkeltall fra Østfold analyse:

2002 2007

Totalt jordbruksareal har i perioden blitt redusert. Ta-
bellen viser at beite og engarealer har økt. Dette kan
tolkes som et resultat av at det de senere år har vært
en målrettet innsats og bevisst politikk innenfor land-
bruksforvaltningen for å få flere dyr på beite. Øk-
ningen kan også skyldes at flere arealer er omlagt fra
kornproduksjon til beite og eng, og således være et
uttrykk for at jordbruksproduksjon trappes ned. Om-
legging fra fulldyrka mark til beitemark kan være et
første steg i opphør av drift, og det er en tendens at
slike arealer etter noen år gror igjen. 

Begrepsavklaring
Det kan være hensiktsmessig med en kort redegjø-
relse for enkelte grunnbegreper som brukes i forbin-
delse med forvaltningen av landskapet, og hvordan
de brukes i handlingsplanen. Særlig landskapsbe-
grepet kan inneholde mange ulike fortolkninger. 

Landskap
Landskapet er helheten som favner både det kultur-
skapte landskapet, og det naturgitte.

Kulturlandskap
Kulturlandskap omfatter i videste forstand alle land-
skap som er påvirket av menneskelig virksomhet

gjennom landbruk, bebyggelse og tekniske anlegg.
Begrepet omfatter bl a jordbrukslandskap, kystland-
skap, bylandskap osv. I snevrere forstand brukes det
ofte om de åpne arealene mellom byer og tettsteder
som utgjør landbrukets kulturlandskap og som er en
viktig bærer av kulturhistoriske, estetiske, landskaps-
og naturverdier, i tillegg til økonomiske verdier. I
handlingsplanen brukes begrepet kulturlandskap
spesifikt om jordbruksarealene innenfor landbrukets
kulturlandskap.

Kulturminner
Kulturminner er alle spor etter tidligere tiders men-
neskeaktivitet i landskapet. Mange av disse ligger
under bakkenivå. Handlingsplanen omhandler kun
de synlige kulturminnene over bakken, dvs kultur-
minner som er synlige i landskapet, både automatisk
freda kulturminner som er kulturminner eldre enn
1537, og nyere tids kulturminner. 

Biologisk mangfold
Begrepet er alminnelig brukt om artene og deres livs-
miljø (habitater). I forvaltningen fokuseres det på å
forvalte artene som bestander eller biosamfunn av
mange arter, i tillegg til at det er viktig å sikre spesi-
elle arters livsmiljø og leveområder. 
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Særegent for Østfolds kulturlandskap er antallet her-
regårder i forhold til landet for øvrig. Herregårdsland-
skapene er en viktig del av Østfolds kulturlandskap,
og disse inngår i registreringen av de regionalt vik-
tige kulturlandskapene. Det er andre problemstil-
linger enn gjengroing knyttet til forvaltningen av
disse landskapene, og de omhandles derfor ikke vi-

dere i handlingsplanen. En annen særlig karakteris-
tisk landskapstype i Østfold er evje- og ravineland-
skapene i indre Østfold. Østfold har også et stort
mangfold av ulike kulturminnetyper fra forhistorisk tid
og frem til nyere tid, deriblant helleristninger, grav-
hauger, herregårder og et stort antall festningsverk.
Mange av disse kulturminnene ligger langs raet. 

Fulldyrka areal

Åker og hage

Korn

Potet

Eng til slått og beite

hvorav fulldyrka eng

hvorav annen eng og innmarksbeite

741 900

664 000

600 400

8 100

99 700

77 900

21 800 22 933

86 907

109 840

6 596

585 004

733 642

Jordbruksareal i da 736 700 756 575

646 735
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Gjengroing
Med gjengroing mener vi her uønsket gjengroing av
tidligere jordbruksarealer. Kulturlandskapet er i konti-
nuerlig utvikling som følge av endringer i den gene-
relle samfunnsstrukturen og endringer i landbruket
spesielt. Det er derfor hensiktsmessig å tidfeste hvor
i den historiske utviklingen av landskapet man ønsker
å ta utgangspunkt for planleggingen av skjøtsel av
kulturlandskapet. Det er ikke et mål at landskapet
skal se ut som for et par hundre år siden da beitedrift
var på sitt mest intensive, og alle tilgjengelige arealer
ble utnyttet. Dette er ikke ønskelig verken ut fra et es-
tetisk, biologisk eller samfunnsøkonomisk perspek-
tiv. Tidligere beitearealer utgjør i dag bl a viktige rand-
soner og ulike områder for biologisk mangfold som
bør opprettholdes, i tillegg til arealer for kornproduk-
sjon som er viktig i et langsiktig perspektiv sett i for-
hold til Østfolds betydning som «kornkammer».
Innenfor kulturlandskapsforvaltningen i Østfold
synes det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i land-
skapsbildet noen tiår tilbake, fra etter at man i fylket
la om fra dyrehold til produksjon av korn. 

Grønnstruktur
Grønnstrukturen i og mellom byer og tettsteder be-
står bl a av skog og jordbrukslandskap, arealer ved
sjø og vassdrag, friområder, randsoner, parker og pri-
vate hager. Den utgjør et nettverk av arealer med ve-
getasjon, men også andre bilfrie arealer som turveier
og gamle ferdselsveier. Turveier, gang- og sykkelv-
eier og vegetasjonskorridorer knytter de ulike områ-
dene med grønne lunger i byene til omkringliggende
skog og  utmarksområder, deriblant markaområder.
Grønnstrukturen er også viktig for det biologiske
mangfoldet i forhold til leveområder, trekkveier og
spredningskorridorer.

Utfordringer 
• endret bruk av jordbruksarealene, med opphør av

skjøtsel, endret arealbruk, oppdyrking og lignende
• tilgang til økonomiske virkemidler for å gjennom-

føre kulturlandskapstiltak; hoveddelen av RMP-
midlene går til forurensningstiltak ut fra føringer i
den nasjonale miljøpolitikken. Det bør på regionalt
nivå arbeides for at kulturlandskapstiltak også gis
høyere prioritet

• nok ressurser til kommunene slik at de kan priori-
tere skjøtsel av spesielle områder for kulturland-
skap og kulturminner

• ressurser knyttet til økonomi og tilgjengelige ar-
beidsressurser for gjennomføring av skjøtsel av
verneområder for å opprettholde biotoper og hin-
dre tap av biologisk mangfold

• mangel på beitedyr og endret husdyrhold hvor bl a
utmarksbeite benyttes mindre

• tap av biologisk mangfold ved at kulturlandskaps-
baserte biotoper som f eks gammel kulturmark er i
ferd med å gro igjen

• landskapets estiske og kulturhistoriske verdier for-
ringes pga endringer i jordbruket som endret areal-
bruk og gjengroing av tidligere beitearealer og
gammel kulturmark 

• opprettholde kystlandskapet; kystlandskapet en-
drer karakter ved at tidligere åpne kystlandskap
gror igjen siden arealene ikke lenger brukes til jord-
bruk og beiting

• opprettholde et åpent og variert landskap langs
veier og jernbane; utsikt til landskapet forsvinner, f
eks i kantsonene mot vassdrag og jordbruksland-
skap. Dette er viktig å se i sammenheng med reise-
liv og forringelse av landskapsopplevelsen for de
reisende 

Beitelandskap i Eidsberg hvor det i 1998 er åpen beitemark med urterik vegetasjon. I 2008 er det samme beitelandskapet tilplantet
og utsynet redusert. Foto: Oskar Puschmann, Skog og landskap.
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• mangel på økonomiske og arbeidsressurser til for-
flytting av beitedyr

• rovdyrproblematikk med hensyn til dyr på beite, bl a
sett i forhold til kostnader ved inngjerding og/eller
tilsyn av dyrene

• kostnader i forbindelse med innhegning av beitedyr
ved bruk av beiting for å hindre gjengroing i utpekte
områder, f eks ved kulturminnelokaliteter og ved fri-
områder i skjærgården

• det knytter seg flere utfordringer til å få økonomi i
biobrenselproduksjon mht transport, mangel på
mottaksapparat, arbeidskraft og å kunne levere
brensel jevnt og i stor nok mengde til brenselanlegg

• jevnlig skjøtsel av kulturminner er nødvendig for be-
varing; gjengroing skader kulturminner som f eks
gravminner og husmannsplasser i skog 

• Bekjempelse av fremmede arter som kjempebjørne-
kjeks, lupiner og rynkerose, som særlig er en trussel
i kystlandskapet. Slike arter har sterk spredning på
bekostning av stedegne mindre hissige arter som
dermed står i fare for å forsvinne fra landskapet. Er-
faringer viser at en tidlig innsats mot disse frem-
mede artene er avgjørende for å begrense skade-
virkningene, kommer spredningen for langt er det
vanskelig å få bukt med problemet. 

Føringer
Kapitlet gir en oversikt over noen sentrale mål og fø-
ringer for kulturlandskapet som ligger til grunn for ar-
beidet med handlingsplanen. 

Nasjonale føringer
Den europeiske landskapskonvensjonen
Målene med konvensjonen er å fremme vern, forvalt-
ning og planlegging av landskap og organisere euro-
peisk samarbeid på disse områdene. Det er et mål at
det utvikles nasjonale landskapspolitikker med tyde-
lige politiske prioriteringer, mål og virkemidler for en
langsiktig og verdibevisst landskapsforvaltning.

Soria Moria erklæringen
Sørge for at kulturlandskap ikke gror igjen og forfal-
ler. Satse på en bærekraftig bruk som er viktig for
landskapsvern og biologisk mangfold. Virkemiddel-
bruken må stimulere til økt beiting med husdyr for å
kunne opprettholde et åpent kulturlandskap.

Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtil-
stand, St.meld.nr.26 (2006–2007)
Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes
gjennom økt kunnskap om verdier og bevisst plan-
legging og arealpolitikk. Landskapspolitikk og poli-
tikk for arealbruk utenfor byer og tettsteder er et del-
tema, med føringer om å målrette bruken av
regionale miljøprogram for å sikre viktige natur og
kulturverdier i landbrukets kulturlandskap. Kultur-
landskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og
estetiske verdier, biologisk mangfold og tilgjengelig-
het opprettholdes. 

Nasjonalt miljøprogram
Hovedmålene for nasjonalt miljøprogram er å sikre et
åpent og variert jordbruks- og kulturlandskap, sikre

Gjengroing langs kysten. Hvaler. Foto: Laila Kjølbo Rød.

22753 Ostf.fylke handl.plan:Layout 1  29-05-09  08:58  Side 14



15

D
el

 • 
S

ta
tu

s,
 u

tfr
od

rin
ge

r o
g 

vi
rk

em
id

le
r

at et bredt utvalg av landskapstyper, særlige verdi-
fulle biotoper og kulturmiljøer ivaretas og skjøttes, og
å redusere forurensing fra jordbruksproduksjon. 

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk
mangfold (Naturmangfoldloven)
Loven har til formål å sikre ved vern og bærekraftig
bruk, at naturen med dens biologiske, landskaps-
messige og geologiske mangfold og økologiske
 prosesser tas vare på for fremtiden. Regjeringen har
ambisjoner om å legge frem et forslag til ny natur-
mangfoldlov i løpet av 2008.

Forvaltning av verneområder og biologisk mangfold
TE1126: Plattform for Direktoratet for naturforvalt-
ning sine føringer for kulturlandskapet
Nasjonalt program for biologisk mangfold gir føringer
for å stoppe gjengroing. Når det gjelder friluftsområ-
der, gir direktoratet føringer for at man skal prioritere
områder hvor det er laget plan og at det jobbes for at
midler til friluftsområder rettes mer mot skjøtsel.

Forvaltning av friluftsområder
St.meld. 39 (2000–2001): Friluftsliv – Ein veg til
høgare livskvalitet. 
Stortingsmeldingen omhandler bl a planlegging og
forvaltning av naturområder i og ved byer og tettste-
der, og angir nasjonale mål for friluftslivet. Disse er bl
a at områder av verdi for friluftslivet skal sikres, slik at
det fremmer miljøvennlig ferdsel, opphold og høs-
ting, og at naturgrunnlaget blir tatt vare på. Det er et
mål at rammer og tilskuddsordninger i landbruket
medvirker til å ta vare på og utvikle muligheter for
ferdsel og andre hensyn i landskapet som er viktige
for friluftsliv. Videre å sikre en målrettet satsing på til-
rettelegging gjennom utarbeiding av planer, og god
forvaltning av de sikra friluftsområdene, slik at de skal
kunne brukes til beste for allmennheten i fremtiden.

TE888 – Direktoratet for naturforvaltning: 
Friluftsområder – offentlig sikring og forvaltning.
Håndboka omhandler sikringen og forvaltningen av
offentlige friluftslivsområder. Den gir bl. a. en kort
oversikt over nasjonale mål for friluftslivspolitikken. Et
kapittel vies forvaltningen av de sikrede friluftslivs-
områdene, gjennom konkrete forslag om tiltak, bl. a.
at Skjærgårdstjenesten involveres mht skjøtsel av fri-
luftsområdene.

Kulturminneforvaltning: St. meld. Nr. 16 
(2004–2005) Leve med kulturminner
I St. meld. Nr. 16 (2004–2005) Leve med kultur-
minner fokuseres det på de store utfordringene knyt-
tet til videreføringen av landbrukets kulturarv og kul-
turlandskap. Tiltak for å komme disse utfordringene i
møte har resultert i et verdiskapningsprogram for å
medvirke til at kulturarven brukes som ressurs i sam-
funnsutviklingen. Elleve pilotprosjekter er valgt ut
som del av programmet, men ingen av disse ligger i

Østfold. St. meld. Nr. 16 viser ellers til de regionale
miljøprogrammene, midler til spesielle miljøtiltak i
landbruket, nærings- og miljøtiltak i skog og byg-
deutviklingsmidler som drahjelp til gode prosjekter
for å sette i stand og bruke kulturminner i ny næ-
ringsvirksomhet og verdiskapning. 

Forvaltning av kystsonen
Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden, RPR-O 
Delmål i de rikspolitiske retningslinjene for Oslofjor-
den for kulturminner og kulturmiljøer:
Det må legges vekt på å bevare karakteristiske kul-
turlandskap, kulturminner, kulturmiljøer og enkelt-
stående eksempler på den særegne kystkulturen.

Regionale føringer
• Regionalt miljøprogram. Regionalt miljøprogram

for perioden 2009–2012 vil vedtas i 2008.
• Fylkesmannens strategi- og virksomhetsplan
• Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050, 

Fylkesplanperioden 2009-2012
• Regional Utviklingsplan 2007–2010 (RUP)
• Verdifulle kulturlandskap i Østfold. Rapport 9a,

1996. fylkesmannen i Østfold. Denne rapporten
gir en oversikt over prioriterte kulturlandskapsom-
råder i fylket.

• Datagrunnlag utarbeidet til den nye fylkesplanens
arealstrategi; Fagrapport/datagrunnlag om jordres-
surser, verdifulle kulturlandskap, kulturminner og
kulturmiljøer, grøntområder, friluftsliv og biomang-
fold, utarbeidet av Fylkesmannens grønne blokk og
Østfold fylkeskommunes seksjon for kulturminner.

• Fylkesdelplan Kystsoneplanen for Østfold, vedtatt
av Fylkestinget 27. april 2006. 

• Fylkeslandbruksstyrets «Strategiplan for arealfor-
valtning og kulturlandskap i Østfold»

• Østfoldlandskap av regional betydning. Rapport
1–1993 v/Fylkesmannen i Østfold

I planstrategien for rullering av fylkesplanen, vedtatt
20.9.2007, er det angitt at handlingsplanen skal gi
retningslinjer for skjøtsel av kulturlandskap og strate-
gier for kobling av landbrukets virkemidler til skjøt-
selsutfordringene og kartlegging av andre mulige vir-
kemidler som kan tas i bruk. Landbrukets virkemidler
er i hovedsak knyttet til regionalt miljøprogram med
fastsatte regler for tildeling av midler som forvaltes av
fylkesmannen.

Lokale føringer 
Det legges lokale føringer for forvaltning av kultur-
landskapet i kommuneplanleggingen, og gjennom
kommunale tiltaksstrategier for å prioritere virkemid-
ler. Mulige styringsdokumenter på området er kom-
munedelplaner som landbruksplan, plan for kultur-
landskap og kulturminneplan. Det er imidlertid store
forskjeller kommunene imellom med hensyn til vekt-
legging av forvaltning av kulturlandskapet, og hvor-
vidt det utarbeides slike planer.
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I kommuneplanleggingen vedtas det lokale forskrifter
og regler.

Informasjon og administrative virkemidler
• Informasjon, veiledning og rådgivning på regionalt

nivå og gjennom kommunene rettet mot landbruket
og kulturlandskapsarbeidet; informasjon om juri-
diske og økonomiske virkemidler og hvem som har
ansvar for hva, bl a gjennomføring. Det er hensikts-
messig med målrettet rådgivning til utvalgte grup-
per, spesielt grunneiere. 

• bevisstgjøring omkring kulturminner og områder
som er verdifulle for biologisk mangfold på jord-
brukseiendommer, og skjøtselsmetoder; i Vestfold
har man gjennomført et prosjekt spesielt rettet mot
grunneiere hvor man har formidlet informasjon om
kulturminneverdier og naturverdier på den enkelte
eiendom 

• kompetanse og motivasjon f eks gjennom kurs, er
et viktig virkemiddel i forvaltningen av landskapet; f
eks Kvalitetssikring i landbruket (KSL) og Levende
skogprosjekt i regi av bøndenes organisasjoner, og
utarbeiding av miljø- og ressursplaner

• synliggjøring av eksempler på tiltak f eks Skjær-

gårdstjenesten, eller ASVO
• beitebørsen opprettet av fylkesmannen kobler til-

gjengelige beitearealer med beitedyr
• Etablere ryddebørs på linje med beitebørs for å

koble sammen arealer som ønskes ryddet med pro-
dusenter av biobrensel, f eks ASVO

Økonomiske virkemidler
• Tilskuddsordninger
• Mislighold kan medføre at tilskudd blir inndratt.

Kulturlandskapsskjøtsel i fylket bør i første omgang
gjennomføres innenfor de fem prioriterte områdene.
Forvaltningen stimuleres gjennom aktivt bruk av til-
gjengelige virkemidler bl a i form av ulike tilskuddsord-
ninger til tiltak og driftsmetoder som opprettholder
kvalitetene i kulturlandskapet.

Regionalt miljøprogram (RMP) 
Regionalt miljøprogram for Østfold er utarbeidet i et
samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen,
næringsorganisasjonene og Fylkesmannen. De  regio -
nale miljøtilskuddene skal gi Østfolds bønder støtte til
å sette i gang tiltak mot forurensing og til å bevare kul-
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Juridiske virkemidler

Naturvernloven

Kulturminnevernloven

Plan- og bygningsloven

Jordloven

Fylkesmannen

Fylkeskommunen ved
fylkeskonservatoren

Fylkeskommunen
Kommunen

Fylkesmannen I nytt lovforslag til jordlov foreslås det en inn-
stramming i driveplikten

Skogloven Fylkesmannen

Sikre verdifulle kulturlandskap og kulturmiljører
gjennom regulering til spesialområde bevaring 
Sikre kulturlandskapet mot utbygging gjennom
bruk av LNF-formål i kommuneplan og gjennom
utarbeidelse av landbruksplan og kommune-
delplan for kulturminner 

Kulturminnelovens § 11 gir vedkommende
myndighet tillatelse til å holde i stand, restau-
rere, bygge opp igjen, skjøtte og anskueliggjøre
fornminner når grunneier/bruker er varslet.
Kulturmiljøfredning. 
Fredning rundt fredet kulturminne.

Sikring av spesielt verneverdige kulturland-
skaps områder med kulturhistorisk og estetisk
verdi, og verdi for friluftsliv og biologisk mang-
fold gjennom vern: landskapsvernområde, na-
turvernområde 

Lovverk Forvaltningsmyndighet Virkemidler gjennom lovverket

Virkemidler
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turlandskapet. Informasjon om de ulike tilskuddsord-
ningene innenfor Regionalt miljøprogram sendes ut til
alle som søker produksjonstilskudd. Det gis generelle
tilskudd gjennom Miljøprogrammet til en del tiltak som
krever ekstra innsats eller begrensinger i drifta på det
enkelte gårdsbruk. 

I miljøprogrammene er miljøutfordringene i fylket iden-
tifisert og det er gjort en prioritering av hvilke utfor-
dringer virkemiddelbruken skal rettes inn mot. Miljø-
programmet gir også føringer for investeringsmidler til
spesielle miljøtiltak som kommunene disponerer
(SMIL). I regionalt miljøprogram er det fylket som på
basis av miljøutfordringene utformer økonomiske vir-
kemidler knyttet til utvalgte geografiske områder, eller
knyttet til særskilte ufordringer i fylket generelt. Mid-
lene som fordeles gjennom RMP bevilges over jord-
bruksoppgjøret. Nasjonalt miljøprogram, som er god-
kjent av Landbruks- og matdepartementet, gir
overordnete føringer for prioriteringer i RMP.

I Østfold kan det bl.a. gis tilskudd til organisert beite-
bruk med sau, geit, hest og storfe. Videre kan det gis
tilskudd til ugjødslet innmarksbeite, verdifull beite-
mark, holmebeite, verdifull slåttemark og slått og
skjøtsel av særegne elementer i landskapet (f.eks.
dammer, steingjerder og åkerholmer). Det kan gis et
eget tilskudd til årlig vedlikehold av ferdselsårer.
Gjennom RMP i Østfold kan det også gis tilskudd
slått og skjøtsel av automatisk fredete kulturminner og
nyere tids kulturminner.  

Tilskudd kan gis til foretak som mottar produksjonstil-
skudd og organiserte beitelag med organisasjons-
nummer. Alle søkere som oppfyller kriteriene mottar
støtte. Ordningene er begrenset til driftsstøtte og det
kan dermed ikke gis tilskudd til investeringer. Det er
årlig søknad, og Fylkesmannen sender ut søknads-
skjema og veiledningsmateriell. Søknadsfrist er 1. ok-
tober unntatt for tilskudd til beitelag der søknadsfris-
ten er 1. november. 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Tilskudd til spesielle miljøtiltak kan søkes gjennom
den enkelte kommune. Målet med ordningen er å få til
en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale
behov, utfordringer og målsettinger. Det er kommu-
nene som prioriterer og innvilger tilskuddene, med ut-
gangspunkt i kommunens tiltaksstrategi og retnings-
linjer for prioritering av søknader som er utarbeidet i
dialog med fylkesmannen og næringsorganisasjo-
nene i jordbruket. 

Tilskudd kan gis til gårdbrukere som gjør en innsats ut
over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruks-
drift. Det kan gis til foretak eller eiere som driver
og/eller eier en landbrukseiendom, eller til enhver som
er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tilla-
telse av landbrukseiendommens eier til å gjennomføre

et tiltak. Det kan gis tilskudd til to typer prosjekter eller
tilak; planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, og
kulturlandskaps- og forurensingstiltak. Tilskudd kan
gis til kulturlandskapstiltak hvor formålet er å ivareta
natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet. Ek-
sempler på tiltak innen kulturlandskap kan være ivare-
takelse av biologisk mangfold, gammel kulturmark,
kulturminner og kulturmiljøer, blant annet fredede og
verneverdige bygninger. For eksempel kan støtte til
inngjerding søkes via SMIL – midlene. Videre kan ak-
tuelle tiltak være tilrettelegging for større tilgjengelig-
het og opplevelser i landskapet. Investeringstilskudd
søkes gjennom SMIL, mens ordningen ikke kan gå til
årlig skjøtsel. For langsiktig skjøtsel søkes midler
gjennom RMP. 

Kulturmiljøer/ kulturminner
Verdiskapningsprogrammet for kulturminner og kul-
turmiljøer:
Fylkeskonservatoren forvalter årlige statlige midler fra
Riksantikvaren til fredete bygninger og anlegg, skjøt-
sel av fornminner samt kystkultur. Riksantikvaren tref-
fer vedtak om fordeling etter innstilling fra fylkeskon-
servatoren. Det er en forutsetning for tilskuddet at
fylkeskommunen bidrar økonomisk på lik linje med
Riksantikvaren. Private eiere (herunder private stif-
telser) kan søke, og årlig søknadsfrist er 15. novem-
ber. Det er også mulig å søke Riksantikvaren om til-
skudd til Kulturminne- og reiselivsprosjekter.

Østfold fylkeskommune har satt av 1. mill kroner til
oppgradering av skilt og øvrig tilretteleggelse av el-
leve fornminneområder i Sarpsborg og Fredrikstad
kommuner, gjennom Oldtidsveien Formidlingspro-
sjekt. Arbeidet må sees i sammenheng med den nye
rasteplassen med kulturminneinformasjon, Solberg-
tårnet, som er under planlegging ved E6 i Skjeberg.
Både Solbergtårnet og tilretteleggelsen av fornmin-
neområdene har sitt utspring i Nedre Glomma Regi-
onråd og Østfold fylkeskommune sin store satsning
på fornminner som ressurs i opplevelsesbasert næ-
ring. I den forbindelse jobber Fylkeskonservatoren ak-
tivt for å få kommunene med i et forpliktende samar-
beid om årlig skjøtsel og vedlikehold av de tilrettelagte
områdene med tilhørende fasiliteter. Sarpsborg kom-
mune har i 2008 satt i gang et prøveprosjekt der
Sarpsborg ASVO utfører skjøtselstjenester for kom-
munen etter skjøtselsplaner utarbeidet av Fylkeskon-
servatoren. 

Ut over dette gjennomfører Østfold fylkeskommune
årlig skjøtsel av tilrettelagte fornminneområder i sam-
arbeid med Riksantikvaren.

Videre er det i Østfold satt i gang et Herregårdspro-
sjekt, og har Østfold nylig blitt innlemmet i Riksanti-
kvarens Ruinprosjekt med to lokaliteter, bl a Værne
kloster.

22753 Ostf.fylke handl.plan:Layout 1  29-05-09  08:58  Side 17



18

D
el

 • 
S

ta
tu

s,
 u

tfr
od

rin
ge

r o
g 

vi
rk

em
id

le
r

Tilskudd til skjøtsel av kulturminner kan også tildeles
gjennom RMP og SMIL som beskrevet over. Grun-
neiere kan søke om tilskudd til skjøtsel av nyere tids
kulturminner gjennom Spesielle miljøtiltak i Landbru-
ket (SMIL), som søkes gjennom den enkelte kom-
mune.

Naturvernområder og friluftsliv
Fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) kan det
søkes om midler til skjøtsel i spesielle områder:
• Midler til forvaltning av naturvernområder
• Midler til forvaltning av friluftsområder
• Midler til skjøtsel av nasjonalt viktige kulturland-

skap

DN krever at tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv skal
ha grunnlag i forvaltningsplaner.

Midler til skjøtsel av verneområder kan også søkes
gjennom verdiskapingsprogrammet for naturområder:
Det er en politisk målsetting på nasjonalt nivå at ver-
net natur skal bli en ressurs for lokalsamfunn og lokal
verdiskaping. Det er en stadig økende interesse for
bruk av verneområder i Norge. I de siste årene har en
rekke bedrifter etablert hele eller deler av sin virksom-
het i tilknytning til verneområder. Økt turistmessig
bruk av verneområder er en utvikling man ser i mange
andre land.
• Midler søkes Direktoratet for naturforvaltnig
• Egne midler til drift av friluftsområder
• Statens naturoppsyn (1 stilling i Østfold) til stil-

lingen knytter det seg skjøtselsoppgaver og orga-
nisering av skjøtsel i prioriterte områder

Regional utviklingsplan (RUP)
Regional utviklingsplan er fylkesplanens handlings-
program. Fylkesplanen har valgt partnerskap som ar-
beidsform i det regionale utviklingsarbeidet, slik at
ulike instanser danner partnerskap for å jobbe mot fel-
les mål i samsvar med strategier i fylkesplanen. RUP
danner grunnlag for fordeling av midler avsatt til regi-
onal utvikling, dvs fylkeskommunale midler og midler
fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det er lagt
opp til et samarbeid med statlige myndigheter ved Fyl-
kesmannen for å få gjennomført viktige tiltak i fylket.
Tiltak i RUP skal være basert på partnerskapsarbeid
mellom 2 eller flere parter f eks offentlige myndigheter,
næringslivet og organisasjonene i Østfold. Midler fra
statsbudsjettet overføres til fylkeskommunen for regi-
onal utvikling. Andre bidragsytere er fylkeskommunen,
fylkesmannen, Innovasjon Norge, kommunene, private
aktører m.fl.

Forslag om nye tiltak som ønskes igangsatt kan spil-
les inn til RUP, hvor det kan forslås satt av midler fra
regionalt utviklingsfond sammen med at det søkes
midler fra f eks RMP og midler som kommunene dis-
ponerer(SMIL). Midler fordelt fra RUP kan ikke brukes
til løpende drift.

Tiltak i gjeldende RUP relatert til Handlingsplan for
Østfolds kulturlandskap: 
• Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold
• Reiselivsprogrammet (Samarbeidspartnere i reise-

livsprogrammet er Innovasjon Norge, Opplev Fred-
rikstad, Halden Turist, Moss og Omegn TuristSen-
ter, Reiseliv Indre Østfold og Sarpsborg turist AS.)

• Regionalt miljøprogram, eksempelvis prosjektet
Bedre organisering og styring av beiting i Østfold.
Prosjektet er ikke igangsatt, og det bør jobbes vi-
dere for at dette blir lagt frem som nytt forslag til
RUP 

Regional utviklingsplan rulleres årlig.

Annet
Skjøtselstiltak langs infrastruktur; vegnett, jernbane
og kraftledninger
• Statens vegvesen driver skjøtsel langs veiene

gjennom drift- og vedlikeholdskontrakter med egne
og eksterne leverandører, og er hovedsakelig be-
grenset til vegens eiendomsområde. I den grad det
skal ryddes ut over eiendomsgrensene krever dette
avtaler med grunneier.

• Friluftsmidler, som i Østfold hovedsakelig går til
Oslofjordens friluftsråd og den skjøtsel de organi-
serer langs kysten gjennom Skjærgårdstjenesten

• Regional næringsutvikling, knyttet til f eks biobren-
sel og opplevelsesbasert næring. 

Aktuelle skjøtselstiltak 
Beiting
Beitedyr gir effektiv skjøtsel av landskapet, i tillegg til
at de er med på å berike opplevelsen av landskapet.
Beite kan organiseres som innmarksbeite, holme-
beite, og gjennom organisert beitebruk ved at det eta-
bleres lokale beitelag. Regionalt miljøprogram har til-
skuddsordninger for beitebruk.

«Beitebørsen» er en nettside som er igangsatt av
 fylkes mannen. På nettsiden kan man legge ut hvor
mange beitedyr man trenger beite til, og beitearealer
som er tilgjengelige og som ønskes beitet. Det 
bør vurderes å kartfeste aktuelle beiteområder 
i fylket.

Tilskudd til beiting i utvalgte områder kan kobles til
 reiselivssatsning, f eks gis det slike tilskudd i Sverige
for beiting langs utvalgte veistrekninger.

Beiting må vurderes kombinert med hogst der hvor
gjengroingen har kommet for langt. Hogstmaterialet
bør fortrinnsvis benyttes som biobrensel, men dersom
dette ikke er hensiktsmessig bør det vurderes å bruke
enkle, praktiske løsninger for å fjerne kvist som f eks at
kvisten brennes på stedet, bl a der hvor man vil unngå
kostnader i forbindelse med transport. Brenning av
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kvist må imidlertid ikke gjøres ved skjøtsel av fornmin-
neområder da dette kan skade fornminnene. 

Det er mulig å bruke flere ulike typer beitedyr som sau,
geit, storfe og hest, gjerne i kombinasjon. Dyrene bei-
ter forskjellig og bruk bør vurderes i forhold til arealet
og vegetasjon som skal beites. Bruk av flere ulike bei-
tedyr sammen kan ha fordeler; i Kurefjorden er det
gjort gode erfaringer med kombinert beite med hest,
ku og sau, hvor f eks sauen spiser mjødurt, mens kua
kan spise takrør som er i tidlig utviklingsstadium. Kas-
trater (kastrerte oksekalver) blir i andre land brukt som
beitedyr spesielt med henblikk på å pleie kulturland-
skapet. Kastrater kan beite sammen med andre beite-
dyr, og kan gå på beite i skrinne områder. Kastratene
skal gå på beite i 2–2,5 år og kan utnyttes til eksten-
sivt beite i to til tre sesonger. Det ligger et stort poten-
siale for beitedyr i denne type kjøttproduksjon, som
egner seg til satsning innenfor økologisk landbruks-
produksjon. Ved økologisk drift med husdyr på beite,
kan man få økologisk husdyrtilskudd i tillegg til andre
beitetilskudd.

Kyr og andre store beitedyr egner seg ikke til beite ved
kulturminner, da de kan skade kulturminnene.

Biobrenselproduksjon 
Økt produksjon og bruk av bioenergi er et prioritert
område for Landbruks- og matdepartementet. Bio-
energi er en fornybar og CO2-nøytral energibærer
som bidrar til å dekke opp landets energibehov, og til
sysselsetting og økt verdiskaping i distriktene. Pro-
duksjon av biobrensel må vurderes i forhold til øko-
nomi og transportbehov. Videre bør slik produksjon
vurderes i forhold til landskapsvirkning, f eks ved at
det raskt kan oppstå ny krattskog etter hogst dersom
det ikke igangsettes andre skjøtselstiltak som f eks
beiting.

Hogst 
Dette er aktuelt langs kraftledningstraseer og i forbin-
delse med skjøtselstiltak langs hovedvegnett og jern-
bane. Hogst benyttes ved skjøtsel av kulturminner
som står i fare for å bli ødelagt av vegetasjonen. Hogst
er aktuelt som første steg ved skjøtsel av kulturminner

og andre arealer der en ønsker framtidig beiting, ma-
nuell vegetasjonsskjøtsel, eller en kombinasjon av
disse. 

Bråtebrann 
Dette er et nyttig virkemiddel i forhold til ressursfor-
bruk. Det må vurderes i sammenheng med generelle
bålforbud som gjelder, en del kommuner har innført
forbud mot bråtebrann. Bråtebrann kan ikke benyttes
i fornminneområder. 

Slått 
Slått benyttes i forbindelse med skjøtsel av verneom-
råder, spesielt som et virkemiddel for å opprettholde
småbiotoper, som artsrike enger som er betinget av
denne skjøtselsformen. I nasjonalt miljøprogram er
det satt av midler til skjøtsel av slike småbiotoper.
Denne formen for skjøtsel er også aktuell ved kultur-
minner i landskapet og langs veinettet. Bevisst bruk
av beiting eller slått i skjøtsel av spesielle naturtyper
krever lokale vurderinger og god fagkunnskap.

Gressproduksjon 
Gratis leie eller tilskudd kan være et virkemiddel for å
stimulere til gressproduksjon på små ulendte eller
dårlig arronderte jordlapper.

ASVO
ASVO står for Arbeidssamvirke innen offentlig virk-
somhet, og tilbyr ulike tjenester i form av tilrettelagte
arbeidsplasser på grunnlag av produksjon og salg av
varer og tjenester på det ordinære marked. Arbeids-
området omfatter biobrenselproduksjon og grøntan-
leggservice. ASVO kan brukes som leverandør av ar-
beidskraft til ulike skjøtselsoppgaver.

Sauebeite på Randholmen, Fredrikstad. Foto: Gunnar Bjar.

Rydding av kratt. Jeløy, Moss. Foto: Gunnar Bjar.
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Regionalt verdifulle kulturlandskap

Område/tiltak med
status

Avsluttet/avsluttes i 2008A

I handlingsprogrammet foreslås 5 satsingsområder
som bør prioriteres med hensyn til å gjennomføre
skjøtselstiltak for å hindre at verdifulle kulturland-
skapsverdier går tapt. Innenfor de prioriterte sat-
sings områdene, er det valgt ut noen større geogra-
fiske områder som representerer spesielle verdier i
fylket. Tiltakene som foreslås igangsatt knyttet til
disse geografiske områdene fremmes av prosjekt-
gruppa, bl.a. på bakgrunn av innspill fra kommunene
og reiselivsdestinasjonsselskapene i regionene. Pro-
grammet angir mulige samarbeidsparter og aktuelle
virkemidler. Handlingsprogrammet anslår så langt
som mulig ressursbehov, ansvar for gjennomføring,
gjennomføringstidspunkt og prioritet for de ulike til-
takene.

Handlingsprogrammet angir videre et bredt spekter
av skjøtselstiltak som er igangsatt og under planleg-
ging, satt sammen med bakgrunn i innspill gitt fra
kommunene, Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkes-
kommune ved kulturminneseksjonen og næringssek-
sjonen/reiseliv Handlingsprogrammet er ikke uttøm-
mende. Tiltak igangsatt i siste fireårsperiode siden
SMIL-ordningen ble innført er tatt med, mens tiltak
igangsatt før dette ikke nødvendigvis er med. Dette
skyldes manglende kartlegging og at det har vært
 variasjon i materialet som er levert fra kommunene.
Utvelgelse av tiltak til handlingsprogrammet er dermed
gjort med en relativ kort tidshorisont. I arbeidet med
revidering av planen, bør både kriterier for utvelgelse
og form på dokumentet være gjenstand for  vurdering.
Programmet gir likevel et overordnet bilde på aktivite-
ten innenfor kulturlandskapsskjøtsel i fylket.

Ravinebeite 
ved Øyern 
(Trøgstad)

Ravinebeite ved
Glomma
(Askim/ Eidsberg/ 
Spydeberg/ 
Rakkestad/ 
Skiptvet)

Bøenssætre

Beiteområder
Glomvik 

Onstadsund

Holterenga

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltak

Aremark

Askim

I kartlegging av nasjonale kul-
turlandskap er ravinelandska-
pene og herregårdslandska-
pene i Østfold spesielle i
nasjonal sammenheng. Herre-
gårdslandskapene er gjenstand
for andre problemstillinger enn
gjengroing, og omandles ikke
spesielt i handlingsplanen.

Foreslått som nasjonalt 
verdifullt kulturlandskap
Regionalt verdifullt kulturmiljø
Reiseliv

Kulturlandskap, kulturminne,
kulturmiljø

Kommune / 
grunneiere

Kommune / 
grunneiere

Kommune / 
grunneiere

Grunneiere
20.000

Grunneiere

Fylkesmannen (RMP) Fylkes-
kommunen (RUP) 
Kommune (SMIL) grun-
neiere (egeninnsats)

Fylkesmannen (RMP) Fylkes-
kommunen (RUP) 
Kommune (SMIL) grun-
neiere (egeninnsats)

Fylkesmannen (RMP) 
Kommune (SMIL) 
grunneiere (egeninnsats)

Kommune (SMIL)
Grunneiere(dugnad)

Kommune (SMIL)

Kommune (SMIL)
Grunneiere (dugnad)

Høy prioritet

Høy prioritet

Høy prioritet
Langsiktig/Årlig

Langsiktig/Årlig

Høy/Langsiktig/
Årlig

Langsiktig

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)

I

I

Romsåsen/ 
Kykkelsrud

Kommunen Langsiktig
I

Kulturlandskap, kulturminne,
kulturmiljø

Rudsmosen Kommunen
I

I

F

F

F

I Under forberedelseU F
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Lekumelva-
Grønsund

Dynjan/ Lunde

Sletta 113/15

Kulturminneområde/
Kulturmiljø
Biologisk mangfold

Biologisk mangfold

Grunneier,
kommunen

Grunneier,
leietager,
kommunen

Grunneier/
leietager
20.000

SMIL
eget arbeid
RMP
RUP 

SMIL/ eget arbeid/ 
RMP/ RUP 

SMIL/ eget arbeid

Langsiktig

Langsiktig
(stimulere til
 ytterligere beite-
bruk, området
beites/slås i
dag)

A

I

U

F

F

Ultvetskogen
3/1,2

Grunneier/
leietager
59.000

SMIL Avsluttet 2007
videreføres

A

Brattefoss 148/4 Grunneier SMIL/ eget arbeid Avsluttet 2007
videreføres

A

Elingård Grunneier
70.000

SMIL

Eidsberg

Ringstad gård
712/1

Regionalt verdifullt kulturmiljø

Regionalt verdifullt kulturmiljø

Regionalt verdifullt kulturmiljø

Biologisk mangfold

Grunneier
90.000

SMIL

Fredrikstad

A Aanerød 103/12 Regionalt verdifullt kulturmiljø

Landskapsvernområde/ 
Våtmark

Grunneier SMIL Avsluttet 2007
Langsiktig
videreføres

Halden

F Gretnesdalen Grunneier
300.000

F Hankø gård Grunneier
100.000

I Søsterøyene Bjørn Klingvall
m.fl

I Strand 111/2 Grunneier/ 
kommunen v
miljø/ FM

SMIL/ FM 
DN

Langsiktig
Gjennomført
Videreutvikles?

Regionalt verdifullt kulturmiljøI Herrebrøden
103/1

Grunneier/ FM SMIL 
ØFK/ vern

Avsluttet 2007
Langsiktig

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F

Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)
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A

U Beiteprosjekt på
Hvaler

Resultater og erfaringer fra
dette prøveprosjektet vil kunne
videreføres i arbeid med 
skjøtsel langs østfoldkysten.

Kommunen
FM
ØFK

Høy prioritet

Hvaler

U Hobøl Prestegård,
se kulturmiljø

Kulturminnevern, reiseliv Opplysnings -
vesenets fond

Høy prioritet

Hobøl

Regionalt verdifullt kulturmiljø I Nordby 80/1 Grunneier SMIL Langsiktig
Avsluttet 2005
videreføres

Regionalt verdifullt kulturmiljø
Biologisk mangfold

I Iddebekkene Grunneier SMIL Langsiktig
vsluttet 2005
videreføres

Regionalt verdifullt kulturmiljøF Storøen og Lille-
øen 91/14, 72/1

Grunneier/ 
leietager

Langsiktig

I Stafsengen Grunneiere RMP Høy/Langsiktig

I Nedre Utgård og
Sauholmen

Grunneiere RMP Høy/Langsiktig

Verneområde: Del av 
nasjonalparken

Huserbeite Hvaler beitelag
Ca. 500.000

SMIL/dugnad/beitelag

Reiseliv/friluftsliv/biologisk
mangfold

Seilø

Reiseliv/friluftsliv/biologisk
mangfold

Salta Søndre
Sandøy

Reiseliv/friluftsliv/biologisk
mangfold

Salta Herføll

U

Botnekilen Grunneiere RMP Høy/LangsiktigI

Holtekilen 6/1 Grunneier RPM/ SMIL/ egeninnsats
Lokal tiltaksstrategi

2008–2009

Regionalt verdifullt kulturmiljøI Berby 258/1 Grunneiere SMIL Langsiktig

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F

Gjernes 77/1 Regionalt verdifullt kulturmiljø Grunneier SMIL Langsiktig 
Avsluttet 2007
videreføres

F

Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)
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Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)

I Vestgård 3005/2 Kulturminnevern, reiseliv Grunneier
Ulike tiltak:
17.500
29.000
92.500

SMIL/egeninnsats/andel Igangsatt: 
2005–2008
2006–2009
2007–2010

Sarpsborg

Rakkestad

I Eidet: Børsta /
Ryen 2042/1,
2043/1, 2040/2

Grunneiere
Ulike tiltak:
107.500
26.000
9.750

SMIL/egeninnsats/andel gangsatt:
2004–2008
2007–2010

Regionalt verdifullt kulturland-
skap

A Suteren
218/6

Grunneier SMIL 2006
videreføres?

Regionalt verdifullt kulturland-
skap

I Høitomt
45/4

Grunneier SMIL 2008 

Regionalt verdifullt kulturland-
skap

A Sæves
205/9

Grunneier SMIL 2004
videreføres?

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F

Regionalt verdifullt kulturland-
skap

A Gjølstad
1/1

Grunneier SMIL 2005
videreføres?

Regionalt verdifullt kulturland-
skap

I Kilebu
128/1,23

Grunneier SMIL 2005–2008
2007–2010

Regionalt verdifullt kulturland-
skap

A Sagbakken
80/30

Grunneier SMIL 2007
videreføres?

Regionalt verdifullt kulturland-
skap

I Morthaugen
253/3

Grunneier SMIL 2008

Regionalt verdifullt kulturland-
skap, kulturminne

I Eng
174/1

Grunneier SMIL 2007
videreføres?

Regionalt verdifullt kulturland-
skap

A Brekke
214/5

Grunneier SMIL 2007
videreføres?

Regionalt verdifullt kulturland-
skap

A Haugen
251/1

Grunneier SMIL 2007
videreføres?

Regionalt verdifullt kulturland-
skap

F Langs Glomma
Ved Os

Grunneiere/
kommunen

SMIL 
RMP
RUP

Regionalt verdifullt kulturland-
skap, kulturmiljø

F Roligheta ved
Svenken

kommunen RMP
RUP
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Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)

Regionalt viktig kulturlandskapI Rogndalen
3028/3.

Grunneier
36.225

SMIL/egeninnsats/andel 2007-2010

I Snoppestad
3042/2

Grunneier
12.500

SMIL/egeninnsats/andel 2006-2009

I Kongsrud 
v. Glomma
3010/1,4,6

Grunneiere
19.000

SMIL/egeninnsats/andel 2006-2009

I Kokkim
v.Glomma
3015/5,9

Grunneiere
11.500

SMIL/egeninnsats/andel 2006-2009

Biologisk mangfoldI Melleby 1110/1
Ingedalsbekken

Grunneier
70.000

SMIL/egeninnsats/andel 2006-2009

Friluftsliv/ kyststiI Hornneskilen
1004/1, 1006/1

Grunneiere
46.000
30.500

SMIL/egeninnsats/andel/
ØFK

2006-2009

A Hauger 3010/1 Grunneier
26.000

SMIL/egeninnsats/andel/ 2005-2008

A Ingdalsbekken:
Syverstad/
Kleven 1104/1,6

Grunneiere
Ulike tiltak:
96.000
19.500

SMIL/egeninnsats/andel 2005-2008

A Åserød 2007/1 Grunneier
28.000

SMIL/egeninnsats/andel 2005-2008

A Suteren 2010/3 Grunneier
23.450

SMIL/egeninnsats/andel 2005-2008

Økt fokus gjennom SMIL-midler
og som prøvekommune for bei-
tebørs

A Beiting i utvalgte
kulturlandskap 

Seksjon miljø,
landbruk og fri-
luftsliv, Sarps-
borg kommune

Beitebørs:
FM/ kommunen

2008 og 
fremover

Regionalt verdifullt kulturmiljø A Beiteprosjekt for
området langs
Skjeberg-bekken

Seksjon miljø,
landbruk og
 friluftsliv, Sarps-
borg kommune

Langsiktig
2008/2009

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F

Langs Glomma
Fossevja, 
Runebukta,
Skausevja og
Vidnesåa

Skiptvet

Grunneiere/
Skiptvet 
kommune

SMIL / RUPF
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Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)
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Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F

F Beiteareal Kjos Grunneier SMIL Høy prioritet

Spydeberg

I Slåttemyr 81/ Kommunen
(Grunneier)
3 dagsverk

RMP Høy/middels
Langsiktig
Årlig 

Våler

F Beiteareal 
Tonnerud

Grunneier SMIL Høy prioritet

Regionalt verdifullt kulturmiljøI Kjos/Våler 
prestegård 76/1

Grunneier SMIL Høy / Langsiktig  

I Keiserdalen
85/4

Grunneier SMIL Høy/middels
Langsiktig

I Fjellet 106/8 Grunneier SMIL Høy/middels
Langsiktig

I Høyås 11/1 m.fl.
(Såstad-
Kurefossen)

Grunneier SMIL Langsiktig
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Regionalt verdifulle kulturmiljøer og kulturminner

Område/tiltak med
status

Bøenssætre,
se under
kulturlandskap

Aremark

Askim

Regionalt verdifullt
kulturlandskap
Reiseliv

Kommune/ 
grunneiere

Fylkesmannen (RMP)
Kommune (SMIL)
grunneiere (egeninnsats)

Høy prioritet
Langsiktig/ Årlig

Høy prioritet
Langsiktig

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f.eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, 
programmer e.l.)

I

Husmanns-
plasser mellom
Bøensætre og
Hallesby

Husmannsplasser i et større 
tradisjonslandskap i tilknytning
til Bøensætre, langs Halden-
vassdraget og inn mot
Hallesby. 
Regionalt verdifullt 
kulturlandskap 
Reiseliv

Kommune/ 
grunneiere

Fylkesmannen (RMP)
Kommune (SMIL)
grunneiere (egeninnsats)

U

F

LangsiktigFossum bru/ 
brogalleriet

Kulturminne/ Reiseliv/
Friluftsliv

Eidsberg

U Kolshus,
 Trømborg kirke
163/1,2

Kulturminne, Gravfelt
Reiseliv 

Kommunen og
skole, grunneier

F Folkeparken
99/1

Kulturminne, gravfelt
Reiseliv/ Friluftsliv

Kommune/
Fylkeskonserva-
toren

U Høy prioritet.
Langsiktig

Romsåsen Kulturminne, Bygdeborg Kommune/
historielag

Grunneier
Askim speidergruppe

F Askim kirke med
tilgrensende 
gravfelt

Kulturminne, Kirke og 
forhistorisk gravfelt

Kommune

F Kongeveien Kulturminne, skjøtsel av 
gammel ferdselsvei

Kommune

F Gamle 
jernbanelinjer 
(Solbergfosslinna,
Vammalinna og
Schukertlinna)

Nyere tids kulturminne som bør
tilrettelegges for tur/sykkelsti
Reiseliv / Friluftsliv

Kommune Historielag, 
Kommune, Idrettsrådet, DNT

U Offeret/ Soluret Kulturminne, Gravfelt
Reiseliv 

Kommune /
grunneier

Historielag

U Tenor
14/1, 17/1

Kulturminne, Kirkeruin, 
Reiseliv

Kommunen RA ruinprosjekt
Fylkesmannen (RMP)

U Valdisholm Kulturminne, Borgruin
Reiseliv

Grunneier RA ruinprosjekt
Fylkesmannen (RMP)

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F
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Fredrikstad

Høy prioritet
Langsiktig
Igangsatt 2008

Skjærviken/
Hunnfeltet
658/1

Kulturminne, gravhaugfelt og
steinringfelt
Regionalt verdifullt 
kulturlandskap/ Reiseliv
Oldtidsveien 
formidlingsprosjekt

Kommune Kommune  
ØFK
RA

Hobøl

Høy prioritetHobøl
Prestegård

Regionalt verdifullt 
kulturlandskap / 
Reiseliv

Opplysnings-
vesenets fond

U

I Høy prioritetBegby, Gullskår
601/1

Kulturminne, gravhauger og hel-
leristninger
Regionalt verdifullt kulturland-
skap/ Reiseliv
Oldtidsveien formidlings -
prosjekt

Kommune/
Grunneier/ 

ØFK
RA
Kommune
Fylkesmannen (RMP)

I Høy prioritet
Igangsatt 2008

Begby skole
601/5

Kulturminne, helleristning
Reiseliv
Oldtidsveien formidlingspro-
sjekt

Kommune/ØFK/
RA

ØFK
RA
Kommune, egne midler

U Høy prioritetTuneskipets
 funnsted

Kulturminne, gravhaug (fjernet)
Reiseliv

Kommune
Rolvsøy Rotary

Kommune
ØFK

I Ula i Glemmen
2/div.

Kulturminne, gravfelt Kommune
Frivillig organi-
sert skjøtsel 

I Onsøy Prestegård Kulturminner, 
Helleristning og gravfelt
Reiseliv; Helleristningsreisen

ØFK/RA Kommune/ØFK/RA

I Skårsnes Kulturminner, Hvalertufter
Reiseliv/ friluftsliv; rasteplass
under planlegging

Skjøtsel i sam-
arb.komm, 4H
og frivillige

Kommune

I

Halden

Jellhaug Kulturminne, gravhaug Kommune SVV/ØFK/FrivilligeU

Hvaler

Gildbo / 
Gilbergodden
5/31

Kulturminner, Hvalertufter Skjøtsel i sam-
arb.komm, 4H
og frivillige

KommuneI

Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F
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Høy prioritet 
2007–2010

Opstadfeltet
2071/1

Kulturminner, gravfelt
Regionalt verdifullt kulturland-
skap/Reiseliv
Oldtidsveien 
formidlingsprosjekt

Kommune/
Grunneier
188.000

Kommunen 
(SMIL, egne midler)
ØFK
RA

Sarpsborg

I

Rakkestad

Bjørnestad
65/1

Kulturminne, Helleristning Fylkeskonservato-
ren/ RA

F

Rygge

Værne kloster Kulturminne, klosterruin
Regionalt verdifullt kulturland-
skap/friluftsliv

Kommune/ 
grunneier 
RA ruinprosjekt

RA ruineprosjektI

Råde

Lundeby Ø.
64/2

Kulturminne, Steinringer Grunneier Kommune (SMIL)F

F Rydding gamle 
eikelunder

Kulturlandskap
Kulturminner
friluftsliv

Kommune/
Grunneier

SMIL
FM, RMP

I Strømshaug-feltet Kulturminne, Steinringer Grunneier 
Strømshaug vel

Kommune (SMIL)

F Lunder Kulturminner, gravfelt Grunneier

F Rydding av forn-
minneområder

Kulturminner Kommune/
Grunneier

SMIL
FM

I Høy prioritetGunnarstorp/
Skinne 
14/1,2 og 15/1

Kulturminner, gravfelt
Reiseliv/
Oldtidsveien formidlingspro-
sjekt

Kommune/
Grunneier

Kommunen
ØFK
RA
FM (RMP)

I Høy prioritet 
2008

Bjørnstadskipet
1038/1

Kulturminne, Helleristning
Reiseliv/
Oldtidsveien formidlingspro-
sjekt

Kommune/
Grunneier
ØFK/RA

Kommunen
ØFK
RA
FM (RMP)

I Høy prioritet 
2008

Solberg Kulturminne, Helleristning
Reiseliv/
Oldtidsveien formidlingspro-
sjekt

Kommune/
ØFK
RA

Kommunen
ØFK
RA

I Høy prioritet 
2008

Hafslund Kulturminne, Helleristning
Reiseliv/
Oldtidsveien formidlingspro-
sjekt

ØFK/RA
Hafslund 
Hovedgård 

ØFK/RA
Hafslund hovedgård,
egeninnsats

Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F
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Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F

Spydeberg

Onstadsund – 
gammelt 
ferjested

Friluftsliv Grunneier

Våler

LangsiktigLøken 1/1 Grunneier
Nærmiljøutvalg,
kommunen

SMIL
ØFK,

Kjos, se
kulturlandskap

Grunneier

F

Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)

I Langsiktig
avtale 
videreføres

Trinborg (slott),
Buer 1070/1

Kulturminne, Bygdeborg Skjeberg 
Historielag

I Langsiktig
Avtale 
videreføres

Lilleby søndre  
Lilleby mellom
1095/6 og 7

Kulturminne, Lilleby hulvei Amatørarkeolo-
gisk kontor og
Hafslund skole

Kommunen
ØFK,kulturminneforvaltnig

I Langsiktig
avtale 
videreføres

Rønneld vestre
1082/1

Kulturminne, Steinsetting Amatørarkeolo-
gisk kontor

Borgarsyssel Kulturminne, St. Nikolas 
Kirkeruin

ØFK/ 
Kommunen

RA ruinprosjekt 

U Høy prioritet Trompeten Kulturminne Kommune Kommunen, egne midler
ØFK

I Høy prioritet 
2008

Kalnes
2045

Kulturminne, Helleristning
Reiseliv/
Oldtidsveien formidlingspro-
sjekt

ØFK/RA
Kommune

ØFK/RA
Kommunen, egne midler

I Høy prioritet 
2008

Hornnes Kulturminne, Helleristning
Reiseliv/
Oldtidsveien formidlingspro-
sjekt

ØFK/RA
Kommune/
Grunneier

ØFK/RA
Kommunen, egne midler +
SMIL
FM (RMP)

Sperrebunn, 
Bergerås
37286

Kulturminne, Bygdeborg Grunneier Kommune
ØFK

I 
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F

Landskapet langs hovedvegnettet og prioriterte turistvegstrekninger

Område/tiltak med
status

Oldtidsruta
(Fredrikstad og 
Sarpsborg), 
se også under 
kulturmiljø

Askim

Halden

Hvaler

Bronsealderprosjektet:
Rv114, fra E6 ved Grålum og
forbi Opstadfeltet, samt Rv110,
Oldtidsveien, fra E6 til 
Fredrikstad

Kommunene
ØFK ved Fylkes-
konservatoren og 
Reiselivs-
programmet

Kommunene, SMIL
ØFK, RUP/RMP

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f.eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, 
programmer e.l.)

I

U

Solbergfosslinna 
til Solbergfoss 
kraftstasjon

Skjøtsel langs kraftlinje

Vammalinna fra 
Askim sentrum til 
Vamma-
kraftstasjon

Skjøtsel langs kraftlinje

Rv 22, «Den blå-
grønne veien»
fra Holtet og 
nordover

Reiseliv
Regionalt verdifulle kulturland-
skap og kulturmiljø ved Idde-
sletta, Berby og Enningdalen.
Holde åpen utsikt mot 
Iddefjorden

Kommunen Kommunen
ØFK
SVV

F Rv 21, 
«Villmarksveien»
Halden og nord-
over, (Halden og
Aremark)

Reiseliv
Regionalt verdifulle kulturland-
skap og kulturmiljø
Utsikt mot Haldenvassdraget

Kommunen Kommunen
ØFK
SVV

Veikanter 
fylkesveier

Reiseliv
Åpne utsikt

Kommunen, SVV Kommunen, SVV

Fv108, se Fredrik-
stad

Reiseliv
Regionalt verdifullt kulturland-
skap /kulturmiljø

Kommunene
ØFK ved 
Fylkeskonserva-
toren 
og Reiselivs-
programmet

Kommunene, SMIL
ØFK, RUP/RMP

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F

F

F

Romsåsen 
nikkelgruve

Kulturminne
Reiseliv

F

Sarpsborg

Hauge nordre Regionalt verdifullt 
kulturlandskap

Grunneier
12.500

SMIL/egeninnsats/andel

Kykle/ Ringstad Regionalt verdifult 
kulturlandskap

Grunneier
109.500

SMIL/egeninnsats/andel

I

A
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Område/tiltak med
status

Fredrikstad

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f.eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, 
programmer e.l.)

2008/2009Tunevannet sør Reiseliv
Regionalt verdifullt kulturland-
skap/kulturmiljø
Hindre gjengroing av gammelt
beiteområde ved beiting eller 
slått.

Seksjon miljø,  
landbruk og 
friluftsliv, 
Sarpsborg 
kommune

Rv 110, mellom
Gamlebyen og
Fredrikstad 
Sentrum

Reiseliv
Regionalt verdifulle kulturmiljø 

Kommunene
ØFK ved Fylkes-
konservatoren og
Reiselivs-
programmet

Kommunene, SMIL
ØFK, RUP/RMP
Reiselivsdestinasjonene

F Rv 108, fra 
Fredrikstad 
sentrum til Hvaler

Reiseliv
Regionalt verdifullt kultur-
landskap /kulturmiljø

Kommunene
ØFK ved Fylkes-
konservatoren og
Reiselivs-
programmet

Kommunene, SMIL
ØFK, RUP/RMP

U

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F
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I

I

I

A

U

F

Friluftsområder særlig nær byer og tettsteder, og verneområder

Område/tiltak med
status

Askim

Eidsberg

Fredrikstad

Hobøl

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f.eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, 
programmer e.l.)

Sti fra Fossum 
Bru til Langnes
Batteri

SMIL/dugnad

Åsemarka Skjøtsel langs kraftlinje og av
turstier/ turnett i Åsemarka og
barskogsverneområder

Langsiktig

Langsiktig

SMIL/ dugnad

F Romsåsen Kulturminne, kulturmiljø, 
bygdeborg

Kommunen

Langsiktig 
Gjennomført
2006/2007
Videre 
vedlikehold

Hærland;
Kongevei

Kulturminne Grunneiere, 
historielaget m.fl
215.000

SMIL/dugnad/eget arbeid

LangsiktigKvilleråsen

Sameia i 
Eidsberg

Kommunen

Grunneiere/
Kommunen

Kommunen
SMIL/dugnad/eget arbeid

F

F

Høy / langsiktig
1990–nytt tiltak
i 2008

Øra Naturreservat/friluftsliv FM/ grunneier/
kommunen

Direktoratet for naturforvalt-
ning(DN), tilskudd / kommu-
nen / grunneier

Høy / langsiktig
2005–

Randholmen Verneområde FM DN, tilskudd

I

I

Høy / langsiktig
2006–

Enghaugberget Verneområde FM DN, tilskudd

Mjuke bru Friluftsliv/ Kulturminnevern Hobøl Lions Dugnad

Hobøl varde Friluftsliv/ Kulturminnevern Grunneier

Haugane Utsiktspunkt, tidligere 
Skogbrannvakttårn
Friluftsliv/ Kulturminnevern

Grunneier

Hvaler

Høy / langsiktig
ca. 2002–

SV Asmaløy (Huserbeite; kulturlandskap)
friluftsliv, nasjonalpark, truede
arter

Kommunen/ FM DN, tilskudd / SMIL

I

Moss

Høy/ langsiktig
ca. 1990–

Søndre Jeløy Verneområde/ Friluftsliv/ 
Regionalt verdifullt kulturland-
skap og kulturmiljø

Grunneiere/ 
kommunen/ FM

DN, tilskudd
FM/ Kommunen/
SMIL/ RMP

F

F

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F
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I Høy/ langsiktig
2008/2009

Rambergbukta Verneområde
Regionalt verdifullt 
kulturlandskap

Grunneiere /FM DN, tilskudd
FM

Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)

I Sletter Verneområde/ Regionalt verdi-
fullt kulturlandskap

FM DN, tilskudd, FM, RMP Høy/ langsiktig
2004–

Råde

I Hansemaker-
kilen

Verneområde/ Regionalt 
verdifullt kulturlandskap 

Dyreeier, 
grunneier, FM

DN, tilskudd, FM Høy/ langsiktig
2004–

Sarprborg

F Spydeberg
Varde

Utsiktspunkt, skogbrannvakt-
tårn og forsvarsanlegg 
Kulturminneforvaltning/
Friluftsliv

grunneier

Spydeberg

F Trollerudåsen Utsiktspunkt og skogbrannvakt-
tårn Kulturminneforvaltning/
Friluftsliv

grunneier

F Slottsåsen Utsiktspunkt og skogbrannvakt-
tårn Kulturminneforvaltning/
Friluftsliv

grunneier

Rygge

Eldøya Verneområde
Friluftsliv/ Regionalt verdifullt
kulturlandskap

FM DN, tilskudd
FM/ RMP?

Høy/ langsiktig
1993–

Kurefjorden Verneområde
Regionalt verdifullt
kulturlandskap

Grunneiere DN, tilskudd
FM

I

I

Høy/ langsiktigÅven Verneområde/ Regionalt verdi-
fullt kulturlandskap

FM, andre? DN, tilskudd
FM

F

Høy/ langsiktig
2005–

Skinnerflo Verneområde/ Regionalt 
verdifullt kulturlandskap/
kulturminneområde

FM DN, tilskudd
FM

I

Høy/ langsiktig
2007–

Kråkstadfjorden Verneområde/ Regionalt 
verdifullt kulturlandskap/
kulturminneområde

FM DN, tilskudd
FM

I

Høy/ langsiktig
2007–

Skjebergkilen Verneområde/ Regionalt verdi-
fullt kulturlandskap/ kulturmin-
neområde/ Motorveilandskap
Reiseliv

Dyreeier DN, tilskudd
FM

I

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F
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Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)

Avsluttet/avsluttes i 2008A

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F

F Lyseren Friluftslivsområde m/øyer grunneier

F Stenerudmyra
naturreservat

Forvaltning av verneområder og
friluftsliv

DN, tilskudd
FM

F Gulltjernmosen
naturreservat

Forvaltning av verneområder og
friluftsliv

DN, tilskudd
FM

I Gudøya 37/7 Kommunen
1månedsverk

SMIL/ Kommunen/ 
Skjærgårdstjenesten/ RMP?

Høy(?) 
Langsiktig 

Våler
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Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU F

Lokalt viktig områder som bør vurderes videre i regional sammenheng

Område/tiltak med
status

Ved Dynjan
157/1

Eidsberg

Fredrikstad

Halden

Hvaler

Kulturlandskap Grunneier/
leietager
Årlig tilskudd
5000 i 5 år

SMIL/ eget arbeid Langsiktig
2002–2007
foreslås
videreført

Langsiktig
1999–2000
foreslås
videreført

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f.eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, 
programmer e.l.)

A

Romsåsen

Askim

Kulturmiljø/ kulturminne Kommunen LangsiktigI

A

A

Trømborg kirke Kulturminner Trømborg skole
34.000

STILK / forvaltning av
kulturminner

U

F

F

F

Glosli gård Grunneier
100.000

Kommunen (SMIL)

Nøsterød

Ødegård

Rød

Oreid gård

Brække

Haglund

225/1:
Kasekollene

251/1: Røssen/
Trolldalsvannet

Ulveholtet

Biologisk mangfold; våtmark

Friluftsliv

Friluftsliv

Grunneier

Grunneier

Grunneier

Leietaker

Grunneier

Grunneier

Grunneier

Grunneier

Grunneier

SMIL

SMIL

SMIL

SMIL

SMIL

SMIL

SMIL

SMIL

2007Korshavnkilen

Helleskilen

Grunneier
57.000

SMIL/ egeninnsats
Lokal tiltaksstrategi

Avsluttet/avsluttes i 2008A
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Hobøl

Rakkestad

U

U

Langsiktig og
strakstiltak
2009–2010

2008–2009

Nordalen sag

Tomter
Jernstøperi

Bygdetunet
Vestre Bråte

Sulebru
hvilestasjon

Hobøl museum
ca. 15.000

Eier

Stiftelsen Vestre
Bråte

Hobøl museum
1000

Kommunale midler/
Kulturminneforvaltning/
Reiseliv/ dugnad

Kulturminneforvaltning

Kulturminneforvaltning/
Reiseliv/ friluftsliv

Kommunale midler/ Kultur-
minneforvaltning/ dugnad

F

F

A

A

A

I

I

I

2007

2006

2008

2008

2008

2007–2010

Lundsæter
78/6

Ådalen
84/7

Haugsæter
146/8

Østreng
29/3

Greaker
160/8

Klever
167/1

Grunneier

Grunneier

Degernes
bondelag

Grunneier

Grunneier

Grunneier

SMIL

SMIL

SMIL

SMIL

SMIL

SMIL

Fargekoder som angir status for skjøtselstiltakene:

Igangsatt Forslag til nytt tiltakI Under forberedelseU FAvsluttet/avsluttes i 2008A

Område/tiltak med
status

Ansvar/ 
Ressursbehov

Samarbeidsparter/
finansiering

Prioritet/
Langsiktig tiltak/
strakstiltak / 
Tidspunkt for
gjennomføring

Kommentarer (f eks grunnlag
for utvelgelse og koblinger til
andre prioriterte områder, pro-
grammer e.l.)

F Dalen

Mattisbråten/
Holt

Kantterudmosen

Grinerød

Utnebråten

Helle

Lillengåsen v.
Tosekilen

Skarpnord

Børrehytta
2013/16

Sarpsborg

Våler

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv

I LangsiktigBergeråsen Kommunen/
Nærmiljøutvalg

SMIL
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Oppfølging av handlingsplanen
Det må jobbes videre med å få et bedre samarbeid
mellom de ulike aktørene som er involvert i skjøtsel av
kulturlandskapet og som har interesse av at land-
skapsverdiene opprettholdes, utover arbeidet som
gjøres i regi av fylkesmannen. Organisering og styring
av skjøtselstiltakene mot gjengroing i Østfold må gis
prioritet på regionalt og kommunalt nivå. Denne hand-
lingsplanen er en oppstart på et slikt arbeid. Det leg-
ges opp til en regelmessig rullering av handlingspla-
nen, slik at en stadig utvikler organiseringen og
samarbeidet om skjøtselstiltakene for å fokusere
handling. På den måten kan man lykkes med et målret-
tet arbeid mot gjengroing av Østfoldlandskapet.

Regionalt samarbeidsorgan for skjøtsel 
av kulturlandskapet
Gjennom arbeidet med handlingsplanen har man sett
nytten ved å møtes jevnlig for å diskutere og utveksle
informasjon og erfaringer om ulike tema innenfor skjøt-
sel av kulturlandskapet. Til oppfølging av handlings-
planen foreslås det å opprette et regionalt samarbeid-
sorgan for skjøtsel av kulturlandskapet.  Fylkesmannen
har mandat fra landbruks og matdepartementet for å
følge opp kulturlandskapsarbeidet i fylket, noe som
tidligere ble organisert gjennom Kulturlandskaps-
gruppa i Østfold. For å møte bredden av muligheter
og utfordringer, er det viktig i den videre oppfølgingen
av handlingsplanen å ivareta interessene til ulike aktø-
rer som er aktive innen skjøtsel av kulturlandskap. Det
nye regionale samarbeidsorganet bør derfor represen-
tere for eksempel aktører innen landbruk, reiseliv, miljø,
og forvaltning. Det regionale samarbeidsorganet vil bl
a ha ansvar for den videre oppfølgingen av Handlings-
planen, samt  rulleringen av planen. Videre vil det være
en målsetting å kartlegge skjøtselstiltak i fylket for å
danne grunnlag for videre prioriteringer innenfor områ-
det. En viktig oppgave vil også være å sammenstille in-
formasjon om kulturlandskapsverdier, kulturminnever-
dier, biologisk mangfold og reiselivssatsing, og å
samordne formidlingen av denne informasjonen ut til
grunneierne, kommunene og de andre aktørene i kul-
turlandskapsskøtsel

Forsøksprosjekter
Det er foreslått satt i gang to prosjekter til oppfølging
av handlingsplanen. 

Beiteprosjekt Hvaler
Målsettingen for prosjektet er å begrense/hindre gjen-
groing av friluftsområder og opprettholde kulturland-
skapet i skjærgården, gjennom målrettet bruk av beite-
dyr. Områdene som bør beites er holmer og utpekte
områder på de større bebygde øyene i Hvaler. Pro-
sjektets mål er å lage en handlingsplan over hvilke om-
råder som skal prioriteres og hvordan gjennomføring

av beiting må være for å nå de ønskede mål. Prosjektet
ble satt i gang i løpet av 2008. Bøndene i Hvaler Bei-
telag er interessert i et utvidet samarbeid med Skjær-
gårdstjenesten som er etablert på Hvaler. Bønder be-
nytter seg av Skjærgårdstjenesten til å frakte dyr ut på
beite. Per i dag er det sauer som fraktes ut av skjær-
gårdstjenesten, men andre bønder frakter storfe ut til
enkelte holmer. Fra og med sesongen 2007 vil Skjær-
gårdstjenesten påta seg å frakte dyr gratis. I prosjektet
vil man også se på om det er andre områder enn hol-
mer som kan beites mot gjengroing, f eks verdifulle
områder på de større øyene i Hvaler eller fastlandet i
nabokommuner. Videre skal det vurderes om det er
andre dyrearter som for eksempel geit, storfe og lig-
nende som kan benyttes. Opprettholdelse av det
gamle kulturlandskapet er viktig også i forhold til at det
satses på Ytre Hvaler Nasjonalpark. 

Prosjektet forankres hos Hvaler kommune som har det
administrative ansvaret for Skjærgårdstjenesten. Sam-
arbeidsparter er Beitelaget på Hvaler, kommunens av-
deling for naturforvaltning, Fylkesmannen ved områ-
dene miljø og landbruk, Oslofjorden friluftsråd og
Østfold fylkeskommune. 

Milepæler for prosjektet:
1. Kartlegge tidligere beiting 

• kartlegger områder hvor det har vært 
beiting etter 2. verdenskrig

• definere/finne bønder som vil kunne stille
dyr til rådighet

• definere aktuelle samarbeidsparter

2. Kompetanseheving
Bl a opplæring av Skjærgårdstjenesten for
gjennomføring av handlingsplan:

• opplæring i flora og faunas rødlistearter i 
området

• opplæring i skjøtselstiltak
• bevaring av kulturlandskap
• bevare kunnskap for framtiden

3. Kriterier for utvelgelse av områder for beiting
• tilgjengelig for fritidsbrukere
• bonitet
• kulturminner
• estetikk

4. Flere dyrearter i beiteprosjekt
Forskjellige dyr har forskjellig bruk av beiter:

• Se på områdenes bærekraft
• Behov for differensiere mellom bruk av for 

eksempel storfe, geit og sau

5. Nye finansieringsmetoder av beiting
• Kartlegging av økonomiske insentiver 

for brukerne 
• Utarbeide forslag om nye 

finansieringsmåter for beiting
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6. Kartlegging av roller ved gjennomføring av
handlingsplan

• Hvordan sikre dyrehelse og andre 
grunneieres rettigheter: 

• Kartlegge rollefordeling mellom aktørene 
ved gjennomføring,

• Hvem skal gjennomføre gjerding dersom 
det er nødvendig

• Innhenting av grunneiers tillatelse til beiting

Prosjekt for å knytte skjøtsel av 
kulturlandskapet til bioenergiproduksjon 
Målsettingen for et slikt prosjekt vil være å knytte
 kulturlandskapspleie til verdiskaping i landbruket
gjennom satsing på biobrenselproduksjon. Utvikling
av biobrenselproduksjon og produksjon av bioenergi
kan knyttes til skjøtselstiltak mot gjengroing ved at det
organiseres gode forbindelser mellom ulike aktører
som arbeider med skjøtsel av kulturlandskapet og pro-
dusenter av biobrensel og bioenergi. Systematisk
skjøtsel og rydding av biobrensel i form av krattskog
og trær er en viktig premiss for å opprettholde et åpent
kulturlandskap. 

Prosjektet knyttes an til det pågående biobrense l -
prosjektet i Akershus og Østfold i regi av Fylkesman-
nen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune,
 Fylkesmannen i Østfold, Østold fylkeskommune,
 Innovasjon Norge og skogeierorganisasjonene repre-
sentert ved Havass skog ba (Skogeierne langs
 Haldenvassdraget) og Viken skog ba. Bio prosjektet
hovedmål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og
økt verdiskaping for landbruket gjennom å stimulere til
etablering og bygging av bioenergibaserte varmean-
legg gjennom informasjonsvirksomhet, kompetanse-
oppbygging, kartlegging av potensielle  prosjekter og
etablering av nettverk for aktører innen produksjon av
brensel og varmesalg. Biobrenselprosjektet i Akers-
hus og Østfold er knyttet opp mot det nasjonale bio-
energiprogrammet. Bioenergiprogrammet er et pro-
gram for økt verdiskaping innen bioenergi i landbruket
som skal stimulere til økt bruk av fornybare energikil-
der. Et av målene er at programmet skal ha synlig virk-
ning i kulturlandskapet, og det legges vekt på at det
bygges varmeproduksjonsanlegg som kan utnytte
 lokalt produsert brensel både fra skog og kulturland-
skap. 

Det andre forsøksprosjektet som er vedtatt igangsatt i
forbindelse med Handlingsplan for Østfolds kulturland-
skap, er et forprosjekt der man spesielt vil se på hvor-
dan man kan organisere skjøtselsarbeidet. Hensikten
er å finne frem til gode løsninger for bearbeiding, trans-
port og levering av kvist og hogstavfall, og hvordan
man kan opprette forbindelser til et mottakssystem. I til-
knytning til skjøtselstiltak og rydding av kulturlandska-
pet, har det hittil vært et problem hva man skal gjøre
med kvist og hogstavfall. Gjennom å bidra til organise-

ring og opprettelsen av et system for levering av hog-
stavfall fra skjøtselstiltak til f eks biovarmeanlegg, kan
man nyttiggjøre seg dette som en ressurs. Det skal vi-
dere sees på muligheten for å opprette og systemati-
sere et samarbeid med ASVO som en viktig leverandør
av arbeidskraft til denne type skjøtselsarbeid. 

ASVO står for arbeidssamvirke i offentlig virksomhet,
og er etablert for å skape varige arbeidsplasser for yr-
keshemmede gjennom tilrettelagte arbeidsplasser, gi
arbeidspraksis til personer som er falt ut av arbeidsli-
vet, og bidra til rekruttering til det øvrige arbeidsmar-
kedet. Bedriftene representerer et mangeartet yrkestil-
bud med viktigste mål å gi mennesker som har en
kortvarig eller langvarig begrensing i jobbvalg, mulig-
het til å leve et aktivt yrkesliv. Formålet er å skape va-
rige arbeidsplasser på grunnlag av produksjon og salg
av tjenester på det ordinære marked. ASVO Østfold
tilbyr grøntanleggsservice og produksjon og levering
av fyringsved og biobrensel og har allerede god kom-
petanse innenfor denne type arbeid. ASVO Østfold
omfatter ti bedrifter spredt over fylket, og kan således
tilby arbeidskraft i store deler av fylket.

Sarpsborg kommune har satt i gang et prøveprosjekt
der Sarpsborg ASVO har fått i oppdrag å gjennomføre
vegetasjonsskjøtsel i 6 fornminneområder i kommu-
nen. Det er allerede gjort gode erfaringer med rydding
og skjøtsel av kulturminner på Opstadfeltet i Sarps-
borg. Det er et stort potensial for å benytte denne
typen samarbeid videre og i større omfang. Opp-
dragsgivere kan være kommune, grunneiere som øn-
sker å skjøtte eiendommen men ikke har kapasitet osv.

I prosjektet prioriteres områder som kan kobles til rei-
selivssatsing i fylket. I første omgang vil dette være kul-
turminneområder med fornminner som er tilrettelagt
for publikum, og veikanter og kulturlandskap langs pri-
oriterte turistveistrekninger. Gjennom prosjektet vil en
få erfaring om hvordan dette arbeidet kan organiseres,
og på sikt vil disse erfaringene kunne brukes til å utvide
ordningen til å omfatte alle de områdene, som i hen-
hold til handlingsplanen krever skjøtsel. 

Det vil således på sikt være en målsetting å videreføre
produksjon av biobrensel gjennom systematisk skjøt-
sel av kulturlandskapet og kulturminner i prioriterte
områder. Prosjektet skal være fylkesdekkende og vik-
tige samarbeidsparter vil være Fylkesmannen i Øst-
fold, Østfold fylkeskommune, kommunene, ASVO og
grunneiere. Prosjektet vil kunne bidra til meningsfylt ar-
beid for arbeidstakere i ASVO, og innehar en miljøge-
vinst, samtidig som det løser problematikken rundt
hogstavfall, og bidrar til verdiskaping i landbruket. Vik-
tigste målsetting vil i første omgang være å bidra til en
bedre organisering rundt arbeidet mot gjengroing av
Østfold.

22753 Ostf.fylke handl.plan:Layout 1  29-05-09  08:58  Side 39



Bakgrunnsmateriale

• Datagrunnlag til Fylkesplanens arealstrategi. 
Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune.
2007 

• Rapport 9a – 1996. Verdifulle kulturlandskap 
i Østfold. Fylkesmannen i Østfold.

• Østfold analyse. 
• Kulturlandskapsgruppa i Østfold; Strategier for 

kulturlandskapsarbeidet i Østfold 2001–2003
• Regionalt miljøprogram 2007. Fylkesmannen 

i Østfold 

D
el

 2
 • 

H
an

dl
in

gs
pr

og
ra

m

22753 Ostf.fylke handl.plan:Layout 1  29-05-09  08:58  Side 40



Mai 2009
Østfold fylkeskommune
Regionavdelingen
Postboks 220
1702 Sarpsborg
e-post: sentralpost@ostfold-f.kommune.no

Grafisk design: Nr1 Arktrykk
Trykk: Nr1 Arktrykk

Forside: Tørreng med tjæreblom
Foto: Vidar Asheim

Handlingsplan for
Østfolds kulturlandskap
2009–2012

MILJØMERKET

241
Trykksak

715

22753 omslag handlingsplan:Layout 1 09-06-09  10:35  Side 1


