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Informasjon til grunneiere - Naturtypekartlegging i deler av Østre Toten
kommune 2018
På oppdrag fra Miljødirektoratet vil det i perioden mai til oktober gjennomføres kartlegging av
naturtyper i deler av Østre Toten kommune. Du mottar dette brevet fordi du/dere er oppført som
grunneier for én eller flere eiendommer innenfor området som skal kartlegges i år. Dersom dette
ikke stemmer kan du se bort fra denne henvendelsen.
Om kartlegging og gjennomføring
Miljødirektoratet legger opp til kartlegging i deler av Østre Toten kommune i perioden fra mai/juni til
oktober 2018. Området som skal kartlegges er avgrenset i vedlagte kartutsnitt.
Naturtypekartleggingen vil foregå etter metoden «Natur i Norge (NiN)», og nærmere informasjon om
metoden finnes på http://www.artsdatabanken.no/.
Miljødirektoratet har engasjert Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter (DNV) til å gjennomføre
kartleggingsoppdraget. Arbeidet vil foregå i felt for å finne naturtyper som er regnet som spesielt
verdifulle eller truete i Norge. Data som innhentes vil blant annet bli brukt i arealforvaltningen hos
kommunen og Fylkesmannen. Hensikten er at vi skal få godt stedfestet informasjon om naturen, og
innebærer ikke vern eller fredning av områder.
Utføring av oppdraget vil innebære ferdsel i utmark i henhold til ferdselsretten nedfelt i friluftsloven,
og i enkelte tilfeller kan det også bli nødvendig å gå på innmark for å nå arealer på åkerholmer, i
kantsoner o.l. Vi håper at dette i størst mulig grad kan la seg gjennomføre, slik at vi får en fullstendig
og god kartlegging for området.
Kontaktinformasjon
Spørsmål om kartleggingen kan rettes til Miljødirektoratet på epost: ninkartlegging@miljodir.no.
Denne epostadressen er betjent gjennom hele kartleggingsperioden.
Kontaktperson hos Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter er Magnus Nygård
(magnus@dokkadelta.com) og kontaktperson hos Fylkesmannen i Oppland er Victoria Marie
Kristiansen (tlf: 61 26 60 65, epost: fmopvmk@fylkesmannen.no).
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Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
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