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Innspill til områder for naturtypekartlegging i 2019 

Fylkesmannen i Oppland har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å melde inn forslag til områder som 
bør prioriteres for naturtypekartlegging i 2019. I den forbindelse ønsker vi innspill fra dere i 
kommunene på områder som kan være aktuelle for kartlegging, da dere sitter med den beste og 
mest oppdaterte lokalkunnskapen. Fristen for å gi tilbakemelding er fredag 26. oktober 2018. 
 
Bakgrunn 
Siden 2016 har det blitt gjennomført naturtypekartlegging basert på metodikken «Natur i Norge 
(NiN)» både i Oppland og i resten av landet, og mange av områdene som nå er kartlagt har blitt 
prioritert etter innspill fra dere i kommunene. Vi sendte ut en lignende forespørsel til dere i 2016, 
men ønsker nå å gjennomføre en ny innspillsrunde da det er noen endringer i kriteriene for hvilke 
områder som kan foreslås. Det er Miljødirektoratet som gjør den endelige prioriteringen av områder, 
basert på innmelding av behov fra alle fylkesmennene. 
 
Valg av områder 
Kriteriene som Miljødirektoratet har satt for hvilke områder som kan prioriteres for kartlegging i 
2019 er som følger: 
 

a) Områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress 
b) Områder der man kan forvente å finne terrestriske «Viktige naturtyper for naturmangfold» 

(liste over hvilke naturtyper som inngår er listet opp til slutt i dette brevet) 
 
Begge kriterier bør være oppfylt for at et område skal prioriteres for kartlegging. 
 
Det kan være aktuelt å spille inn andre områder også, f.eks. områder der det er svært dårlig 
kartlegging fra før og der man ser det er et stort behov for å få på plass kunnskap, men i hovedsak er 
det de overnevnte kriteriene som skal vektlegges. 
 
Innspill fra kommunene 
Dersom dere har områder i deres kommune som faller innenfor kriteriene nevnt ovenfor, ber vi dere 
om å gi oss tilbakemelding på dette. For hvert område dere foreslår skal det redegjøres for: 

1) Hva slags aktivitet eller utbyggingspress er området utsatt for (kan være flere ting innenfor 
samme område)? Hvordan ser trusselbildet ut med tanke på naturverdier? Er det inngrep 
som er avgrenset i tid? Hva er omfanget av eventuelle planlagte inngrep/aktiviteter? 
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2) Hvilke naturtyper fra listen «Viktige naturtyper for naturmangfold» er forventet å finne 
innenfor det foreslåtte området? 

3) Hvorfor er det sannsynlig å finne de aktuelle naturtypene innenfor området (tidligere 
kartlegginger/utredninger, lokalkunnskap o.l.)? 

 
Vedlagt følger en mal for innmelding av områder, og vi ber dere benytte denne ved tilbakemelding. I 
tillegg er det fint om dere kan tegne inn grove avgrensninger på et kart som sendes til oss sammen 
med skjemaet. 
 
Informasjon til grunneiere 
Når Miljødirektoratet har valgt ut hvilke områder som skal prioriteres for kartlegging i 2019, vil 
fylkesmennene få i oppdrag å varsle grunneierne i de utvalgte områdene. Dersom dere i kommunen 
har innspill til hvordan vi på best mulig måte kan formidle denne informasjonen til berørte 
grunneiere, vil vi gjerne høre deres mening om dette også. 
 
Frist og kontaktinformasjon 
Fristen for å sende innspill er fredag 26. oktober 2018. Skjema, kart og ev. innspill til hvordan vi bør 
formidle informasjon om kartleggingen til berørte grunneiere kan sendes til Victoria Marie 
Kristiansen på epost: fmopvmk@fylkesmannen.no. 
 
Ta kontakt dersom dere har spørsmål, og på forhånd takk for hjelpen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Vebjørn Knarrum e.f. Victoria Marie Kristiansen 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
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Viktige naturtyper for naturmangfold hentet fra Miljødirektoratets «Kartleggingsinstruks – 
Kartlegging av viktige naturtyper for naturmangfold etter NiN2 i 2018» 
 
Naturlig åpne områder under skoggrensa 

- Strandeng 
- Sørlig strandeng 
- Sanddynemark 
- Sørlig etablert sanddynemark 
- Nakent tørkeutsatt kalkberg 
- Åpen flomfastmark 
- Fosseberg og fosseeng 
- Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone 
- Leirskredgrop 
- Ravinedal 
- Jordpyramide 
- Grotte 
- Isinnfrysningsmark 

 
Semi-naturlig mark 

- Kulturmarkseng 
- Slåtteeng 
- Semi-naturlig eng med beitepreg 
- Hagemark 
- Boreal hei 
- Kystlynghei 
- Engaktig sterkt endret fastmark 
- Semi-naturlig strandeng 

 
Fjell 

- Kalkrik fjellhei, leside og tundra 
- Kalkrikt snøleie 
- Kalkrik rabbe 
- Kalkrik fjellgrashei og grastundra 
- Kalkrik rasmarkhei og -eng 
- Fuglefjell 

 
Våtmark 

- Sentrisk høgmyr 
- Kystnedbørsmyr 
- Palsmyr 
- Svak kilde og kildeskogsmark 
- Åpen låglandskildemyr 
- Grankildeskog 
- Varmekjær kildelauvskog 
- Saltpåvirket strand- og sumpskogsmark 
- Kalkrik myr- og sumskogsmark 
- Sterk kaldkilde i låglandet 
- Kaldkilde under skoggrensa 
- Åpen myrflate 
- Rikere myrflate i låglandet 
- Flommyr, myrkant og myrskogsmark 
- Rikere myrkantmark i låglandet 
- Slåttemyr 
- Seminaturlig våteng med beitepreg 
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- Kalkrik åpen jordvannsmyr 
- Arktisk-alpin grunn våtmark 

 
Skog 

- Kontinentale skogsbekkekløfter 
- Fjæresone-skogsmark 
- Mandelpilkratt 
- Doggpilkratt 
- Kystgranskog 
- Beiteskog 
- Temperert kystfuruskog 
- Rik boreal frisk lauvskog 
- Kalkrik bøkeskog 
- Lågurt-grankalkskog 
- Høgstaudegranskog 
- Lågurt-eikeskog 
- Høgstaude-grankalkskog 
- Lågurt-lyngfuruskog 
- Lågurt-lyngfurukalkskog 
- Kalkrik lavfuruskog 
- Lav-furukalkskog 
- Kalklindeskog 
- Olivinskog 
- Høstingsskog 
- Flomskogsmark 
- Boreonemoral regnskog 
- Skog med lungeneversamfunn 
- Gammel furuskog 
- Gammel granskog 
- Kalkbarskog 
- Kalkrik sandfuruskog 
- Kalkrik alm-lind-hasselskog 
- Kalkrik ospeskog 
- Hule eiker 

 
 
 
 
 


