
Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Rygge kommune
Areal: 74 km2
Kystlinje: 34 km
Innbyggere: 15.000



Verneområder
• 4 øyer i Oslofjorden er landskapsvernområder
• Værne Kloster landskapsvernområde, 5736 da, derav 3600 da 

dyrket mark, 142 da i sjø
• Kammarimjelle, 5 da biotopvernområde
• 8 naturreservater
• Samt områder vernet i medhold av Plan- og bygningsloven
• 100-meters hensynssoner ved sjø og innsjø





Sodaurt, salsola kali



Støtvig hotell
• Sodaurt er kritisk utrydningstruet, rødlistet
• Flest eksemplarer i Østfold
• Østfold Botaniske forening
• Godt samarbeid mellom utbygger og kommunens 

administrasjon











Misteltein
Det forelå en godkjent reguleringsplan for 
området, som forutsetter at Norrøna- fabrikken 
kunne rives og terrasseblokker skulle bygges i 
stedet. 
Trær med misteltein er fredet. De tre trærne ble 
koordinatfestet  og  det viste seg at det fredete 
treet  stod innen regulert veiutvidelse. Det ble 
med en gang satt i gang prosess for en såkalt 
mindre endring i reguleringsplanen og det ble 
laget en politisk sak til PMU. 
Området rundt 2 trær er nå i reguleringsplanen 
markert som hensynssone «Bevaring 
naturmiljø» og det ble utarbeidet og vedtatt 
bestemmelser om bevaring av 2  trær. Innen 
hensynssonen står det nemlig en annen lønn 
som har felles krone med den fredete lønnen. 
Begge trærne med rotsone skal bevares urørt. 





Kammarimjelle
• Rødlistet
• Ute med ljå
• Bruker lokalavisa, og får god omtale
• Øker kunnskapen og oppmerksomheten
• 5 dekar biotopvernområde



Av og til går det galt…
Statnett gravde over fredet plante

Planten strandtorn er fredet og regnet som en 
truet planteart i Norge. I Rygge har Statkraft 
klart å begrave en av to forekomster.
 



Hvordan jobber vi i Rygge kommune?
• Har hatt tilsyn fra fylkesmannen i Østfold
• Naturmangfoldsloven er et av flere faste punkter på 

byggesaksbehandlernes arbeidsmal og et tema i plansaker, 
både i oppstartsmøte og senere i vurdering av planforslag og 
saksutredninger. Om nødvendig må en kartlegging 
gjennomføres.

• Planen for «Biologisk mangfold» rulleres og gjøres mer 
tilgjengelig

• Godt samarbeid med Østfold Botaniske Forening
• Bruker media
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