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 Side 1 

Værne kloster landskapsvernområde med  

Klosteralléen biotopvernområde er opprettet 
Et særpreget kulturlandskap og en viktig forekomst av kammarimjelle i Rygge kommune i Øst-

fold fylke er vernet etter vedtak av Kongen i statsråd 13.09.13. 

 

Verneformål 

Formålet med Værne kloster landskaps-
vernområde er å ta vare på et kultur- og 
naturlandskap med store opplevelsesver-
dier. Det herregårdspregede jordbruks-
landskapet med dets kulturminner er 
særlig karakteristisk for området.  
 
Formålet med biotopvernet i Kloster-
alléen er å ta vare på et område som har 
særskilt betydning for den svært sjeldne 
og sterkt truede planten kammarimjelle. 
 

Kulturlandskapet 

Kulturlandskap har store historiske og 
biologiske verdier. I nordre del  er det et 
herregårdspreget landskap med store, 

sammenhengende jorder, store bygnings- 
og hageanlegg samt alléer   
 
I søndre del er jordbrukslandskapet  
dominerende med mindre eiendommer, 
bekkedrag, lunder og kantsoner.  
 
Området inneholder en rekke fornmin-
ner. Mange av disse er knyttet til eien-
dommene Huseby og Værne kloster.  
Begge eiendommene har hatt sentrale 
posisjoner i distriktet, sistnevnte eien-
dom både som kloster og krongods. 

 

Landbruk og naturmangfold 

Innenfor området er det i alt 14 gårds-
bruk. Produksjon av korn, gras, poteter 
og grønnsaker utgjør majoriteten av pro-
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Foto: Gunnar Bjar, Fylkesmannen i Østfold. Hovedhuset på gården Værne kloster. 
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duksjonen på de vel 3600 dekar dyrket 
mark som finnes i området.  
 
Noen av gårdene har også noe skog knyt-
tet til eiendommene. Skogarealene ut-
gjør noe over 1200 dekar av det vernede 
området. Disse skogteigene er viktig 
elementer i landskapet og er verdifulle 
biotoper.  
 
Landskapet med sine mange dammer, 
åkerholmer, skog og store løvtrær, her-
under hule eiker gir et mangfold av bio-
toper med et høyt biologisk mangfold. 

 

Kammarimjelle –en sterkt truet art 

Kammarimjelle har status som sterkt 
truet (EN) i rødlisten fra 2010. 
 
Kammarimjelle har en sørøstlig ut-
bredelse i Norge. Vi finner arten rundt 
Oslofjorden. Den er i dag kjent fra Fred-
rikstad og Rygge i Østfold og Horten, 

Larvik og Nøtterøy i Vestfold. I Kloster-
alléen finnes den røde formen av kam-
marimjelle. Arten er i tilbakegang. 
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Vernet utgjør 5464 dekar, hvorav sjøarealer ut-

gjør ca. 142 dekar og biotopvernområdet er ca. 5 

dekar. 
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Foto: Gunnar Bjar, Fylkesmannen i Østfold. Rød kam-

marimjelle i Klosteralléen biotopvernområde. 

Foto: Aase Richter, Fylkesmannen i Østfold. Klosteralléen 

biotopvernområde hvor en av få norske forekomster av 

arten kammarimjelle finnes. 

Foto Aase Richter. Åkerlandskap. 


