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Referat: 

Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Areal + AS, ved Petter Mogens Lund gjort en 
kartlegging av naturtyper og naturmiljø i forbindelse med utarbeidelsen av en reguleringsplan 
for uttak av torv i Torgetmosen vest for Strømsfoss i Aremark kommune. 

Torgetmosen var kraftig påvirket av tidligere torvtekt og grøftingstiltak og bare en mindre del 
omkring Torgettjernet var fortsatt intakt. Tjernet ble kartlagt som en naturtype - Naturlig 
fisketomme innsjøer og tjern (kode E1002) og ble vurdert som lokalt viktig C. 

Det ble ikke påvist noen sjeldne eller rødlistede arter på myra og det ble konkludert med at 
den største negative virkningen av tiltaket for miljøet er økt tilførsel av organisk materiale og 
næringsstoffer til utløpsbekken og Nesbukta i Aremarksjøen. Konsekvensen av tiltaket ble 
vurdert til «Liten negativ konsekvens» i henhold til Vegvesenets Håndbok 140.  
 
Det påpekes behov for å iverksette tiltak for å ivareta Tortgettjernet som naturtype. Videre at 
det utarbeides en plan for å redusere de negative konsekvenser som en avrenning av 
organisk materiale og næringsstoffer vil medføre og det vises her til konkrete tiltak beskrevet i 
en Jordforsk-rapport som omhandler temaet (Kløve 1998).  
Videre påpekes det at tiltaket vil medføre utslipp av klimagassene CO2, CH4 og N2O, og at det 
både av hensyn til dyre- og plantelivet og til framtidig binding av klimagasser, bør utarbeides 
en etterbruksplan for tiltaket som har som målsetning å tilbakeføre området til våtmark og på 
sikt tilbake til myr.  
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1 INNLEDNING    

Wergeland Krog Naturkart har på 
oppdrag for Areal + AS, ved Petter 
Mogens Lund gjort en kartlegging av 
naturtyper og naturmiljø i forbindelse 
med planlegging av uttak av torv i 
Torgetmosen vest for Strømsfoss i 
Aremark kommune.  

Planområdet ligger inntil vestre veikant 
av RV 124 rett nord for Strømsfoss som 
ligger i nordenden av Aremarksjøen i 
Aremark kommune, Østfold fylke. 
Tiltaket er uttak av torv fra myra til 
produksjon av torvprodukter ved 
Degernes Torvstrøfabrikk as i 
Degernes, Rakkestad kommune.  

Bevaring av naturmiljø og biologisk 
mangfold er både lokalt og globalt en 
stor utfordring. Mange arter viser en 
urovekkende bestandsnedgang og 
menneskelig påvirkning har i økende 
grad vært med på å bestemme denne 
negative utviklingen. De viktigste 
årsakene til tap av biologisk mangfold 
er at leveområdene forandres som en 
følge av endret arealbruk samt at 
leveområdene stykkes opp 
(fragmentering). Regjeringens 
miljøvernpolitikk forplikter Norge og 
sektormyndighetene til å forvalte 
biologisk mangfold slik at arter, som 
naturlig finnes i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Ved å kartlegge og forvalte 
arealene ut fra kunnskap om artenes forekomst og krav til leveområder, kan en i størst 
mulig grad sikre biomangfoldet. Utover det nasjonale regelverket, samt det moralske 
ansvaret for å sikre livsgrunnlaget til kommende generasjoner, har vi en rekke 
internasjonale avtaler som pålegger og forplikter Norge til å ta vare på det biologiske 
mangfoldet.  

Kartleggingen vil danne en viktig del av grunnlaget for reguleringen av området. Dette er i 
samsvar med generelle krav som Naturmangfoldlova stiller for å sikre at det biologiske 
mangfoldet blir tatt vare på gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven inneholder flere viktige 
prinsipper, bl.a. om at ”offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt 
det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet” (§8). 

Denne rapporten har som formål å tilfredsstille lovfestede krav til kunnskap om hvilke 
konsekvenser prosjektet vil ha for det biologiske mangfoldet.  

Fig. 1.  Oversikt over planområdets beliggenhet 
nord for Strømsfoss vest for RV 124 i 
Aremark kommune. Planområdet er 
avgrenset med rød strek. 
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Fig. 2.  Utkast til reguleringsplan for Torgetmosen.  

2 BESKRIVELSE AV TILTAKET  

Tiltaket består av en drenering av myra Torgetmosen slik at torvressursene kan tas ut som 
råstoff til Degernes Torvstrøfabrikk i Degernes. Hele myra skal dreneres sørover og den ca. 
1 km lange utløpsbekken renner ut i Aremarksjøen innerst i Nesbukta. Av tekniske 
installasjoner er det planlagt et lager/hvilebrakke i myras østkant inntil riksveien. 
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3 METODE 

Metodikken for kartleggingen bygger hovedsakelig på følgende håndbøker fra Direktoratet 
for naturforvaltning: 
• Viltkartlegging: DN-håndbok 11-1996, revidert internettversjon 2000 (Direktoratet for 
naturforvaltning 1996)  
• Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av 
biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2006, revidert 2007: 1-258 + vedlegg. 
Andre viktige kilder som kartleggingen bygger på er ”Norsk Rødliste 2010” (Kålås m.fl. 
(red.) 2010) og rapporten ”Truete vegetasjonstyper i Norge” (Fremstad & Moen (red.) 2001). 
Innsamlingen av opplysninger om biologisk mangfold har foregått ved:  
• Feltarbeid  
• Litteraturgjennomgang 
• Søk i offentlige databaser (Naturbase, Artskart mfl.) 
• Studier av kart (N5/N50) og flyfoto  
• Kontakt med fagfolk og enkeltpersoner med naturfaglig kunnskap om området 

3.1 Registreringer  

Kartleggingen av planområdet samt sannsynlig influensområde, ble i hovedsak basert på 
feltregistreringer da det fantes lite kjent kunnskap om området i de nevnte kilder.  

Eksisterende informasjon  

De viktigste kilder for kunnskap om naturkvaliteter i et planområde er å finne i DN´s 
Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning 2013) samt i Artsdatabankens nettjeneste 
Artskart (Artsdatabanken 2013).  

Wergeland Krog Naturkart gjennomførte i perioden 1997-1998 en kartlegging av vilt og 
viltområder i Aremark kommune (Wergeland Krog 1998). Dette arbeidet var en 
gjennomgang av eksisterende kunnskap om vilt og viltområdene i kommunen. 
Naturtypekartleggingen av kommunen ble gjennomført 
av Fylkesmannen i Østfold og rapporten ble ferdig 2007 
(Martinsen 2007).  

Feltregistreringer  

Eget feltarbeid ble gjennomført den 16. oktober 2013. 
Været ved kartleggingen var overskyet oppholdsvær.  

4 BESKRIVELSE AV 
PLANOMRÅDET 

Torgetmosen har et areal på ca. 170 daa og er en 
jordvannspåvirket fattigmyr typisk for myrer i 
grunnfjellsområder og er en representant for den 
absolutt vanligste myrtypen i Østfold. Myra drenerer til 
Aremarksjøen som ligger i Haldensvassdraget som er 
et vernet vassdrag. Utløpsbekken renner først gjennom 
ei stor og dyp grøft før den går i rør under veien inn til 
Østre og Vestre Torget og fortsetter i rør ca. 50 m under 
dyrket mark til røret munner ut i skogkanten. Resten av 
bekkeløpet går åpent i skogsterreng, med unntak for 
der den krysses av Fv 861 som går langs vestsiden av 
sjøen, til bekken munner ut i Nesbukta i Aremarksjøen 
(figur 3).   

Geologien i området er en del av det østnorske 
grunnfjellsområdet med diorittisk til granittisk gneis, 

Fig. 3.  Utløpsbekken fra myra 
renner ut i Nesbukta 
nord i Aremarksjøen.  
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migmatitt som dominerende bergart (figur 4).  

Med unntak for områdene omkring 
Torgettjernet er hele myra drenert ut tidligere 
og det er tidligere tatt ut torv i fire lange striper 
på den søndre halvdelen av myra. Stripene 
med torvtekt er mellom 10 og 16 m brede. 
Stripene mellom torvtektene har vært bevokst 
med skrinn furu og bjørkeskog. Denne er nå 
hogd ned, trolig til energivirke.  

Den nordlige halvdelen av myra er 
gjennomgrøftet og vannet fra grøftene renner 
ut i to samlegrøfter. Hoved-samlegrøfta renner 
langs østsiden av myra og langs veien. Ei 
mindre grøft går langs deler av vestsiden av 
myr. I sørenden av myra er det ei stor og dyp 
samlegrøft som renner sammen med grøfta fra 
vestsiden og vinkler sørover i myra sørvestre 
hjørne. Deretter renner bekken åpen til den 
går i rør under veien inn til Østre og Vestre 
Torget. Den eneste gjenværende intakte delen 
av myra er Torgettjernet. 

Av tekniske installasjoner er det bare et 
jakttårn av tre som står på den nordre 
halvdelen av myra. 

5 NATURFAGLIGE 
REGISTRERINGER 

5.1 Kjente registreringer 

I forbindelse med en kartlegging av myrer i fylket, som ble utført av Rune Halvorsen, ble det 
registrert 35 karplantearter på Torgetmosen. Dette var imidlertid bare vanlige arter og 
bekrefter at myra ikke har spesiell betydning for sjeldne eller krevende arter. Utover den 
nevnte karplantelista foreligger det i Artskart to tilfeldige fugleobservasjoner fra nyere tid. 
Det eksisterer derfor som nevnt ingen 
informasjon i Naturbasen og i Artskart som 
har betydning for dette prosjektet. 

5.2 Feltarbeid og nye registreringer 

Hele myra samt utløpsbekken ned til veien 
inn til Østre og Vestre Torget ble befart i 
løpet av én dag i felt (16.oktober 2013). 
Befaringen bekreftet at hele myra var 
påvirket av grøfting eller torvtekt.  
Vegetasjonen på myra er typisk for 
fattigmyrer på Østlandet. Dominerende arter 
er torvmoser, røsslyng, reinlavarter (kvitkrull, 
lys reinlav, grå reinlav, svartfotreinlav), 
klokkelyng, torvmyrull, bjørneskjegg, pors og 
småfuru. Myra var i år sterkt preget av den 
voldsomme isbrannen i 2013 og nærmest all 
røsslyngen på myra var død ved befaringen 
(figur 5). 

Fig. 4.  Geologisk kart over området 
viser at hele planområdet består 
av harde bergarter som diorittisk 
til granittisk gneis, migmatitt 
(rosa farge). Planområdet er vist 
midt på kartet med tynn rød strek 
Kilde: www.ngu.no 

Fig. 5.  Typisk fattig vegetasjon på 
Torgetmosen. Merk at omtrent all 
røsslyngen var drept av isbrann i 
år. Foto: Ola Wergeland Krog 
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Nordenden av myra er delvis tilvokst med 
furuskog og her har det også blitt foretatt 
noe ungskogspleie (tynning). De fire 
stripene med torvtekt i den sørlige 
halvdelen av myra er vannmettede med en 
veksling mellom torvmosetuer og 
vegetasjonsløse flekker med dy (flarker) 
(figur 6). 

Den eneste delen av myra som ikke var 
synlig påvirket av grøfting eller torvtekt var 
Torgettjernet og blautmyra omkring tjernet, 
hvor det er flere små vannspeil.  
Naturtypelokaliteten er på ca. 9,8 daa 
hvorav selve tjernet utgjør ca 1,5 daa. 
Naturtypen er beskrevet nedenfor og 
beskrivelsen følger retningslinjene gitt av 
Direktoratet for naturforvaltning i 2012-13. 
 

5.3 Naturtyper 

1. Torgettjernet 

Naturtype Utforming Kode Areal Verdi 

Naturlig fisketomme 
innsjøer og tjern 

Lite myrtjern 
og myrpytt 

E1002 9,8 daa Lokal verdi (C) 

 

Innledning 
Registreringen ble gjennomført i forbindelse med en reguleringsplan for Torgetmosen i i 
Aremark kommune. Feltregistreringen og rapporteringen ble gjennomført av Ola Wergeland 
Krog i firmaet Wergeland Krog Naturkart. Tidspunktet for registreringen var ikke ideelt 
(16.10.2013) og det er spesielt et potensiale for rødlistede øyenstikkere som ikke er 
undersøkt.  

Beliggenhet og naturgrunnlag 
Naturlig fisketomt tjern beliggende midt på 
Torgetmosen nordvest for Strømsfoss i 
Aremark kommune. Geologien i området 
består av harde bergarter som diorittisk til 
granittisk gneis, migmatitt.  

Naturtyper, utforminger og 
vegetasjonstyper 
Forekomst av naturtypen Naturlig 
fisketomme innsjøer og tjern med 
utformingen Lite myrtjern og myrpytt. 
Lokaliteten består av et myrtjern som 
høyst sannsynlig er fisketomt. Omkring 
tjernet er det partier med svært våt myr 
med flere mindre myrpytter. Selve tjernet 
er ca. 1,5 daa mens hele lokaliteten er på 
9,8 daa. 

Vegetasjonen omkring tjernet er 
hovedsakelig ombrotrof 
mykmatte/løsbunnmyr med innslag av 

Fig. 6.  Gammel torvtekt under gjengroing i 
søndre del av myra. Foto: Ola 
Wergeland Krog 

Fig. 6 Torgettjernet er registrert som 
naturtype med lokal verdi C. 



Wergeland Krog Naturkart Torgetmosen – Strømsmosen torvuttak.  Kartlegging av naturtyper og 
konsekvensvurdering av tiltaket. 

10 

intermediær mykmatte/løsbunnmyr, noe bla. forekomsten av brunmyrak indikerer. I selve 
tjernet vokser det gul nøkkerose og tjernet er omgitt av torvmoser, dystarr, myrhatt, pors, 
hvitmyrak, flaskestarr, rundsoldogg, mfl. 

Artsmangfold 
Hverken ved befaringen eller myrkartleggingen fra 1976 ble det registrert sjeldne eller 
rødlistede arter i tjernet eller i områdene omkring. Som en kuriositet er det gjort et funn av 
subfossil vann-nøtt Trapa natans (Marker 1976), en art som vokste her i varmetida og som 
døde ut i Norden så sent som i 1916 (Geir Hardeng pers.medd.).  

Potensialet for funn av sjeldne og rødlistede arter ligger først og fremst innenfor 
artsgruppen øyenstikkere samt i noen grad liten salamander. Dette er ikke undersøkt og det 
avhenger dessuten i stor grad av om det er fisk i tjernet, noe som ikke sannsynlig men 
heller ikke sikkert. 

Bruk, tilstand og påvirkning 
Hele myra omkring tjernet er grøftet ut og den søndre delen av myra er dessuten kraftig 
påvirket av torvtekt. Selve tjernet virker imidlertid lite berørt av grøftingstiltakene og tjernet 
er omgitt av skikkelig blautmyr med mange små myrpytter. Innenfor avgrensningen av 
naturtypen er det ikke spor av grøfter. 

Skjøtsel og hensyn 
I forbindelse med den planlagte torvtekten bør sakkyndige konsulteres slik at eventuelle 
grøftingstiltak ikke fører til vannstandssenkning i tjernet. 

Verdibegrunnelse 
Myrtjernet er intakt og grøftene i myra omkring ser ikke ut til å ha påvirket tjernet negativt. 
Ingen spesielle arter påvist og det er ikke bevist at tjernet er fisketomt. Vurderes derfor til 
lokal verdi C.  

Fig. 7 Torgettjernet er omgitt av blautmyr med mange myrpytter. Foto: Ola Wergeland Krog 
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6 VURDERING AV TILTAKET  

Torgetmosens søndre del preges av tidligere torvtekt og hele den nordre delen av myra er 
også grøftet ut. Torgettjernet er imidlertid intakt og ser ikke ut til å være påvirket av 
grøftingstiltakene på myra omkring. Grøfting og uttak av torv er planlagt på hele myra med 
unntak for tjernet. Torvtekt på myra vil 
føre til en kraftig reduksjon i 
biodiversiteten da nesten alt av dyre- 
og planteliv forsvinner. Det har 
imidlertid ikke blitt påvist noen 
sårbare arter på myra. 
Feltkartleggingen ble gjort etter 
vekstsesongen men sannsynligheten 
for at det skal finnes sjeldne eller 
rødlistede arter her, som myra har 
betydning for, er liten. Potensialet for 
rødlistede eller sjeldne arter finnes 
først og fremst i tjernet og i 
myrpyttene omkring og i svært liten 
grad på den grøftede myra. Det er 
dessuten mye myr i området mellom 
fylkesveien og Kilesjøen i vest (figur 
8), noe som også vil redusere en 
eventuell negativ virkning for arter 
som bare benytter myrer periodisk, 
f.eks. skogshøns behov for torvmyrull 
i eggproduksjonsperioden. 

Den verste konsekvensen av for 
miljøet av torvtektprosjekt er økt 
utslipp av organisk materiale og 
næring til vassdraget nedenfor (Kløve 
1998). Økt næringsinnhold i 
utløpsbekken og i Nesbukta kan 
medføre negative konsekvenser for 
dyre- og plantelivet. Det er generelt 
sett vanskelig å påvise biologiske 
endringer i vassdrag som følge av 
torvtekt i nedslagsfeltet (Kløve 1998), 
men det er sannsynlig at den lille 
utløpsbekken vil bli relativt mye 
påvirket. Myra allerede er grøftet ut og det allerede er tatt ut torv så er det sannsynlig at 
eventuelle arter som er sårbare for økt utslipp av organisk materiale og næring, allerede vil 
være kraftig påvirket. Moderne metoder for torvuttak med dypere grøftere mm. vil imidlertid 
kunne medføre vesentlig økt påvirkning både på utløpsbekken og i Nesbukta i 
Aremarksjøen, samt en økning i den samlede belastning i Haldensvassdraget, som allerede 
er relativt kraftig belastet med avrenning fra jord- og skogbruk fra før.  

Andre miljøproblemer; myrer binder CO2 meget effektivt og torvtekt vil medføre produksjon 
av store mengder av klimagassene CO2, CH4 og N2O.   

Konklusjon: Dersom Torgettjernet bevares så vurderes tiltakets konsekvens i henhold til 
håndbok for konsekvensanalyser (Håndbok-140) som følger: Det berørte området og artene 
er vanlig forekommende og uten sannsynlig verneverdi, området vurderes derfor til «Liten 
verdi». Omfanget av tiltaket vurderes til «Middels negativ omfang» da tiltaket kan ha være 
en trussel mot verneverdier (tjernet samt vannkvalitet i utløpsbekk og Nesbukta). Samlet 
konsekvens av tiltaket vurderes til «Liten negativ konsekvens».  

Fig. 8 Torgetmosen er en del av et større 
område hvor det er store arealer med myr. 
På kartet er myr markert med vannrett 
skravur. Torgetmosen er vist med rød 
strek. 
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7 AVBØTENDE TILTAK 

Tiltak for å ivareta Tortgettjernet som naturtype bør settes i verk, fortrinnsvis i samarbeide 
med fagekspertise på området.  
Det er stor fare for at tiltaket vil medføre en kraftig økning i avrenning av organisk materiale 
og næringsstoffer fra området. Det bør derfor utarbeides en plan for hvordan dette kan 
unngås da det er kjent at tradisjonelle fangdammer ikke fungerer som ønsket ved torvtekt-
prosjekter. Metoder for å redusere miljømessige konsekvenser av grøfting og torvdrift er 
f.eks. beskrevet i en Jordforsk-rapport som i sin tid ble laget på oppdrag for Tjerbo 
Torvfabrikk AS og Degernes Torvstrøfabrikk (Kløve 1998). 
Det bør utarbeides en etterbruksplan for tiltaket som har som målsetning å tilbakeføre 
området til våtmark og på sikt til myr. Dette av hensyn til både dyre- og plantelivet samt at 
ny torvdannelse igjen vil bidra til binding og langtidslagring av CO2.  
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