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•Hva sier naturmangfoldloven 
om naturtyper?



•Noe å huske på ---



•Mer å huske på ---



•De første UN 
• De fem første vedtatt av Kongen i statsråd 

13.5.2011, på grunnlag av forslag og høring i 
2010

• Slåttemark 
• Slåttemyr
• Kalksjøer
• Kalklindeskog
• Hule eiker



•Slåttemark



•Beskrivelse
• Slåttemark inkludert lauveng klassifisert som 

”svært viktig” (A-lokalitet) og ”viktig” (B-lokalitet) 
av Miljødirektoratet og for lauveng omfattes også 
forekomster klassifisert som ”lokalt viktig” (C-
lokalitet). Med slåttemark menes åpen eller 
spredt tresatt eng med vegetasjon som er 
betinget av tradisjonell slått, og som fortsatt 
bærer preg av dette. Lauveng er slåttemark med 
spredte lauvtrær som er styvet/hamlet. 



•Slåttemyr



•Beskrivelse
• Slåttemyr klassifisert som «svært viktig» (A-

lokalitet) og «viktig» (B-lokalitet) av 
Miljødirektoratet. Med slåttemyr menes myr med 
vegetasjon som er betinget av tradisjonell slått 
og som fortsatt bærer preg av dette. 



•Kalksjøer - kransalgesjøer



•Beskrivelse
• Med kalksjøer menes innsjøer med 

kalsiuminnhold større eller lik 20 mg/l, og med 
forekomst av minst en av de følgende artene; 
Rødkrans (Chara tomentosa), smaltaggkrans (C. 
rudis), hårpiggkrans (C. polyacantha), stinkkrans 
(C. vulgaris), knippebustkrans (C. curta), 
gråkrans (C. contraria), blanktjønnaks 
(Potamogeton lucens), sliretjønnaks (Stuckenia 
vaginata), vasskrans (Zannichellia palustris) eller 
andre truede kalkkrevende plante- eller 
dyrearter.. 



•Kalklindeskog



•Beskrivelse

• Kalklindeskog omfatter kalkskogsmark dominert 
av lind eller samdominert av lind og hassel/eik.



Utbredelse 
av kalklindeskog



•Hule eiker



•Beskrivelse
• Med hule eiker menes eiketrær som har en 

diameter på minst 63 cm, tilsvarende omkrets på 
200 cm, samt eiketrær som er synlig hule og 
med en diameter på minst 30 cm, tilsvarende 
omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets 
måles i brysthøyde (1,3 m) over bakken. Synlig 
hule defineres til å være eiketrær med et indre 
hulrom som er større enn åpningen og der 
åpningen er større enn 5 cm″. Unntatt er hule 
eiker i produktiv skog.



•Nye UN foreslått
• Ålegraseng
(bl.a. oppvekstområde for torskeyngel)
• Høstingsskog 

Begge ble tilrådt av DN/Miljødir tidlig i 2013. Må 
nok avvente regjeringas «gjennomgang» av 
praksis



•Handlingsplan
• Forskriften sier at det skal utarbeides 

handlingsplaner for UN som gir nærmere 
retningslinjer for forvaltning, skjøtsel og andre 
tiltak



•Meldeplikten
• Meldeplikt for alle tiltak som ikke er beskrevet i 

handlingsplan eller er egnet til å endre 
naturtypens karakter. Meldeplikten gjelder ikke 
for tiltak beskrevet i handlingsplan som positive 
for naturtypen.

• Svarfrist tre uker på jord- og skogbrukstiltak som 
er meldt kommunen

• Kunngjøringsplikt for tiltak



•Kunnskapsgrunnlaget
• Kartlegging etter Håndbok 13 (DN/MilDir)
• Finnes i naturbase



•Noen tips
• Sjekk naturbase for din kommune
• Meld inn potensielle UN til 

kommune/Fylkesmann
• Kartlegg hule eiker (eget prosjekt ”gamle 

lauvtrær” i Artsobs)
• Følg med på areal- og utbyggingssaker som 

angår UN. Sjekk spesielt at kravene i NML §§ 8-
12 følges



•Hva sier naturmangfold-
loven om prioriterte arter?

Målet er at artene og deres genetiske 
mangfold ivaretas på lang sikt og at 
artene forekommer i levedyktige 
bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder. Så langt det er 
nødvendig for å nå dette målet 
ivaretas også artenes økologiske 
funksjonsområder og de øvrige 
økologiske betingelsene som de er 
avhengige av.         NML §5



•Noe å huske på ---



•Mer å huske på ---



•Prioriterte arter (PA)
• Verktøy for å ta vare på arter som trenger helt 

spesiell beskyttelse
• Hver art sin forskrift
• Arter på land og i ferskvann kan få økologisk 

funksjonsområde
• Første runde med forskrifter 20.5.2011
• Åtte arter



• Dragehode
• Rød skogfrue
• Honningblom
• Svarthalespove
• Klippeblåvinge
• Elvesandjeger
• Dverggås
• Eremitt









•Nye PA på høring 2013

• Jærtistel
• Skredmjelt
• Dvergålegras
• Svartkurle
• Trøndertorvmose





•Sprøyting av 
dragehodeforekomst

• JBV sprøyter en forekomst av dragehode på 
Ringsaker i 2012

• SABIMA og Botanisk Forening anmelder saken
• Begrunnelse: Lokaliteten var godt kjent og 

kartlagt av JBV selv
• Økokrim reagerer skarpt og saken ender med at 

JBV vedtar et forelegg på 1 mill. og de to 
underentreprenørene 0,5 mill. til sammen
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