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Hei!
Statsforvalteren i Innlandet har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å melde inn aktuelle områder for naturtypekartlegging i 2022. Sender her litt info om
oppdraget og håper dere kan vurdere om det er arealer i deres kommune som bør meldes inn.
Eventuelle innspill kan sendes til undertegnede på e-post senest innen 22. oktober 2021.
Om oppdraget
Miljødirektoratet ber Statsforvalteren foreslå områder for kartlegging av naturtyper, utenfor verneområder, med vektlegging av områder:
a) Med stor aktivitet og stort utbyggingspress (dvs. områder som er aktuelle for utbygging av veg og jernbane, kraftutbygging eller annen utbygging
som boliger, hytter og næringsareal, samt intensivering av jordbruk).
b) Der man kan forvente å finne naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for 2021 (dvs. rødlista naturtyper, naturtyper med sentral
økosystemfunksjon og enkelte andre verdifulle naturtyper)
Begge kriteriene bør være oppfylt for at et område skal bli prioritert for kartlegging. Områder der tidligere naturtyperegistreringer er så gamle eller upresise
at de ikke er nyttige i forvaltningsøyemed, kan også inngå i utvalget.

Krav til innspill
• Forslag til områder som bør prioriteres med utgangspunkt i kriteriene a) og b)
• Redegjørelse for hvordan de foreslåtte områdene oppfyller kriteriene (trusselbildet nå og framtidig, hvilke naturtyper er forventet å finne og hvorfor
er det forventet å finne akkurat de her, beskrivelse av områdets aktivitet og ev. utbyggingspress). Hvis deler av området nylig er MiS-kartlagt bør det
oppgis.
• Grensene for områdene bør følge naturlige avgrensninger, f.eks. veger, elver e.l.
• Det bør leveres få, store og sammenhengende områder. Hvert området bør være minimum 10 km 2, og områdene kan ikke overstige 70 km2.
Det er viktig at alle de overnevnte punktene er beskrevet for at vi skal kunne melde områdene videre til Miljødirektoratet. Benytt gjerne vedlagte skjema for
utfylling. Husk også at områdene må avgrenses på kart.
Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er sikkert vi får meldt inn alle områdene vi får tilbakemelding om til kartleggingen i 2022, men vi vil da lagre
områdene og melde de inn til runden i 2023. Vi vil også opplyse om at vi fortsatt har noen innspill liggende fra tidligere år, som vi ikke har fått med pga.
antallsbegrensning eller størrelsesbegrensning på områdene. Disse vil vi også vurdere å melde inn nå.
Ta kontakt om dere har spørsmål!
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