
 

 

 

SKJÆRVIKEN OG VISPEN 
NATURVERNORMÅDE 
 

INFORMASJONSTILTAK 

 

 
 
17. DESEMBER 2016 

W
K

N
 r

a
p
p
o
rt

 2
0

1
6

:6
 



 

 

 

Rapport  2016:6 
 

Utførende institusjon: 

Wergeland Krog Naturkart 

Kontaktperson: 

Ola Wergeland Krog 

 

Oppdragsgiver: 

Fredrikstad kommune  

Kontaktperson: 

Kristin Lugg 

Dato: 

17. desember 2016 

Referanse: Wergeland Krog, O.M. 2016. Skjærviken og Vispen naturvernområde. 
Informasjonstiltak. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2016-6: 5 s. 

Referat: 

Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Fredrikstad kommune produsert og installert ei 
informasjonstavle ved Skjærviken og Vispen Naturvernområde. Informasjonsplakaten er 
trykket på folie som ble limt opp på ei aluminiumsplate. Plakaten ble montert på ei 
egenprodusert infotavle i trykkimpregnert furu.   

4 emneord: 

Spesialområde sopp 

Typeområde 

Informasjonstavle 

Skjærviken og Vispen 
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PROSJEKTBESKRIVELSE    

Skjærviken og Vispen 
naturvernområde ble av 
Fredrikstad kommune regulert til 
naturvernområde den 20. 
september 2001.  

Området er først og fremst et 
viktig område for sjeldne sopper 
og dessuten typeområde for en 
liten sopp som har fått det norske 
navnet Roys rødspore etter 
Fredrikstadmannen Roy 
Kristiansen, som oppdaget og 
beskrev denne soppen som ny for 
vitenskapen. Det vitenskapelige 
navnet på soppen er Entoloma 
kristiansenii, også her er navnet 
på oppdageren innbakt i navnet.  

Et område, hvor en ny art for 
vitenskapen blir funnet og 
beskrevet, kalles et «typeområde» 
for denne arten. Skjærviken og 
Vispen naturvernområde er altså 
typeområdet for arten Roys 
rødspore. 

Fredrikstad kommune har et 
spesielt ansvar for dette 
typeområdet og har tatt dette 
ansvaret ved å regulere denne lille oasen til naturvernområde.  

For å gjøre naboer, forbipasserende og tilreisende med spesiell interesse for sopp, 
oppmerksomme på beliggenhet, avgrensning, vernebestemmelser og naturkvalitetene i 
området, ble det bestemt å sette opp ei informasjonstavle på stedet. Firmaet Wergeland 
Krog Naturkart ble kontaktet på ettersommeren 2016 og fikk oppdraget med å utforme en 
informasjonsplakat, montere denne på ei tavle og sette den opp.  

Det ble foretatt en befaring av området med kommunens representant Kristin Lugg, 
soppekspert Roy Kristiansen og Ola Wergeland Krog fra Wergeland Krog Naturkart. 

Informasjonsplakaten ble utformet av Wergeland Krog Naturkart med faglige og språklige 
innspill og korrigeringer fra Kristin Lugg og Roy Kristiansen. Plakaten ble utformet i 
størrelsen A1, og firmaet Allprofil AS i Mysen trykket plakaten på klebefolie som ble klebet 
opp på 2mm aluminiumsplate og laminert (figur 2).  

Selve informasjonstavlen består av to stolper hvor det er frest inn spor og montert ei tretavle 
mellom. For å beskytte plakaten mot vær og vind ble det montert et lite skråtak over.  

Informasjonstavlen ble satt opp den 16. desember 2016, i sørenden av naturvernområdet. 
Plasseringen er markert med en gul ring på forsidebildet til denne rapporten. 

Grunnforholdene er sumpete og løse og det ble slått ned 3 peler (48x98 mm) 
trykkimpregnert plank til ca. 1,3 m dyp. Tavlens stolper ble gravet ned ca. 0,5 m og skrudd 
fast til pelene. Hullet og sammenføyningene ble deretter fylt med betong (B20) (figur 3-5). 

Mange takk til Roy Kristiansen for inspirerende bistand, til fotograf Morten Pettersen for lån 
av bildet av Roys rødspore og til Fredrikstad kommune for nyttig bistand og ikke minst for 
tildelingen av oppdraget. 

Fig. 1.  Skjærviken ligger innerst i Hunnebunn, en 
lang kile innerst i Skjebergkilen og ca. 7 km 
øst for Fredrikstad sentrum. 
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Fig. 2. Informasjonsplakaten gir en kortfattet beskrivelse av området, de viktigste soppartene 
samt reguleringsbestemmelsene for området.  
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Fig. 3. Informasjonstavlen ble festet til peler som var slått ned til 1,3 m dybde og hullet i 
bakken, med skjøten, ble fylt med betong. Foto: Ola Wergeland Krog 

Fig. 4.  Informasjonstavlen ble plassert ved bekken helt sør i naturvernomdrådet, i «krysset» 
der stien fra sjøen møter stien ned fra parkeringen oppe ved Tingstedveien. Foto: Ola 
Wergeland Krog. 


