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FORSLAG TIL VERN AV TO BARSKOGRESERVATER I ØSTFOLD - 

HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til deres brev av 5.11.2004 angående høring av forslag til to barskogreservater (Svartvannet 

i Marker (opprettelse) og Brattås i Halden (utvidelse) i Østfold. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. 

 

FRIFO støtter forslaget om opprettelse/utvidelse av de to barskogreservatene i Østfold fylke Vi 

mener dette vil være den beste måten å sikre de verneinteressene som finnes i disse områdene. 

 

Verneforslagene 

Norske Skog-konsernet har solgt sine skogarealer til Norges Skogeierforbund med tanke på 

videresalg til forbundets medlemmer. I februar 2004 ble Direktoratet for naturforvaltning (DN) og 

Skogeierforbundet enig om å vurdere disse skogarealene med tanke på vern. 

 

I Østfold er to områder vurdert som verneverdig og foreslått vernet. Dette er Svartvannet 

naturreservat i Marker på 1710 dekar og utvidelse av Brattås naturreservat med ca 900 dekar, med 

et totalareal etter utvidelsen på 5787 dekar. 

 

Behov for vern 

Den generelle samfunnsutvikling fører til et stadig sterkere press på naturen. Mulighetene for å 

drive friluftsliv svekkes kontinuerlig ved at attraktive naturområder reduseres i størrelse og kvalitet, 

og gjenværende områder gjøres vanskeligere tilgjengelig. Blant annet har inngrepsfrie naturområder 

i Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene som følge av ulike typer utbygginger 

og inngrep. Dessverre fortsetter denne utviklingen, og FRIFO mener derfor det nå er svært viktig at 
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vi tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både i og utenfor inngrepsfrie områder, blant 

annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk kulturarv og som en del av det 

helseforebyggende arbeidet i Norge. 

 

Et rikt biologisk mangfold og intakte skogsmiljøer er viktige opplevelseskvaliteter for friluftslivet. 

FRIFO støtter derfor forslaget om henholdsvis opprettelse og utvidelse Svartvannet naturreservat og 

Brattås naturreservat. 

 

Friluftsliv og retten til fri ferdsel 

Den frie ferdselsretten (allemannsretten), jf friluftsloven er et grunnleggende fundament for 

utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i Norge. FRIFO er derfor i prinsippet i mot enhver 

regulering som kan rokke ved denne retten. Vi kan imidlertid se at det i noen spesielle tilfeller kan 

være behov for å regulere ferdselen av hensyn til sårbare naturtyper og/eller arter. Det er imidlertid 

svært viktig at reguleringen ikke legger unødvendige og ikke begrunnede restriksjoner på det enkle 

og naturvennlige friluftslivet. Bant annet er det viktig at vernebestemmelsene ikke fører til 

unødvendige restriksjoner eller hindringer på mindre arrangementer i undervisningssammenheng. 

At medlemmer i frivillige lag og foreninger, skoleelever og studenter blir tatt med på tur i 

verneområdene og på den måten får et positivt forhold til disse områdene vil være et viktig bidrag 

til å sikre en framtidsretta forvaltning av disse områdene spesielt, men også for naturen generelt. 

 

FRIFO er fornøyd med at bestemmelsene ikke er til hinder for utøvelse av attraktive 

friluftslivsaktiviteter som vanlig turgåing, jakt, fiske, bærplukking, sopplukking og bålbrenning.  

FRIFO har utover dette ingen merknader til forslaget til vernforskrifter for disse to områdene. 
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