
Mal for skjøtselsplaner/skjøtsels-
del av forvaltningsplan

1 Innledning

• Hva er hensikten med planen og 
skjøtselstiltaket(ene)?

2 Områdebeskrivelse

Innholdet skal være kortfattet og kan omfatte:
• ”Navn og nummer” fra Naturbase 
• Topografi og beliggenhet
• Landskap
• Geologi og hydrologi 
• Vegetasjon, flora og fauna
• Kulturhistoriske verdier

3 Brukerinteresser

Innholdet skal være kortfattet. Aktuelle interesser kan 
være:
• Jordbruk, skogbruk, reiseliv, beite og annen 

 arealbruk
• Bygg, anlegg, tekniske inngrep 
• Friluftslivsinteresser
• Motorferdsel

4 Bevaringsmål og skjøtsel

Kap 4.1 til 4.4 skal være kortfattet.

4.1 Overordnede mål
Hva er hovedmålsetting med vernet? Oppsummere 
naturkvaliteter med tilhørende bevaringsmål i verne
området.

4.2 Samlet vurdering av tilstanden for vernever-
diene
Hvordan vurderes tilstanden til naturkvalitetene  samlet, 
på bakgrunn av tilstandsvurderinger i Kap 4.5?

4.3 Trusler mot verneverdiene
Hva truer naturkvalitetene i verneområdet?

4.4 Retningslinjer og tiltak for hele området
Hvilken skjøtsel eller tiltak gjelder for hele området, for 
eksempel angående beite, fremmede arter m.m.
 

4.5 Beskrivelse av delområder
Behovet for skjøtsel må vurderes i forhold til natur
kvalitetene i området og tilhørende bevaringsmål, jf. 
Forvaltningshåndboka kap. 5. Det kan være praktisk 
å opprette delområder etter samme avgrensning som 
naturtyper. Hvis det kun er aktuelt med skjøtsel i en 
liten og avgrenset del av verneområdet, er det ikke 
nødvendig å etablere delområder for hele verneområd
et. Delområdene skal nummereres og framstilles på et 
eget kart som skal være vedlegg til skjøtselsplanen.

For hvert enkelt delområde skal følgende faktorer 
 vurderes: 
A. Naturkvaliteter: Beskrives med bakgrunn i naturty

per, forekomst av arter/artsgrupper, geologi eller 
landskap. Hvis det ikke foreligger tilstrekkelig infor
masjon om området, bør området befares/kartleg
ges for å fremskaffe nødvendige opplysninger for å 
beskrive naturkvalitetene.

B. Bevaringsmål 
 Eksempel: Naturtype

• Areal  Er arealet stort nok?  
• Tåler naturtypen i dette området å blir mindre? 

 Eksempel: Sammensetning av vegetasjonen 
• Mål for forekomst av arter: antall arter og/eller 

dekning som indikerer god tilstand, evt. hvor 
mange arter tåler naturtypelokaliteten av arter 
som indikerer dårlig tilstand. 

• Struktur: Mål for vegetasjonshøyde.
C. Tilstand: God  Dårlig  Usikker
D. Tiltak: Hvilke skjøtselstiltak og/eller  eventuelle 

restaureringstiltak er det behov for? Her må både 
engangstiltak og vedlikeholdstiltak vurderes. 
Frekvens og omfang av tiltakene må fastsettes. 



5. Oppfølging av verneområdet

5.1 Oppfølging av skjøtselstiltak
• Hvor ofte skal foreslåtte skjøtselstiltak gjennomfø

res.
• Dokumentasjon om: Tiltak, sted (oppgi skjøtselsom

råde), finansiering, tidspunkt for skjøtselstiltak og 
ansvarlig for gjennomføring av tiltak.

• Tilstanden til området/lokaliteten skal fotodokumen
teres både før og etter at tiltaket/ene er gjennomført

• Rapportering skal på sikt skje gjennom Naturbase/
Elektronisk feltdagbok

5.2 Oppfølging av bevaringsmål
• Hvem er ansvarlig for å vurdere tilstanden på nytt?
• Når skal tilstanden vurderes på nytt? Årlig, hvert 

tredje år, hvert tiende år osv.
• Hvilken metode skal brukes for å følge opp bevar

ings  målet/ene?

5.3 Revidering av skjøtselsplan
• Når skal skjøtselsplanen revideres? 
• Hvem gjør det?

6. Oppsummering av planlagt 
forvaltning

En tabell som viser tiltak, skjøtselsområde, når/intervall 
tiltak skal utføres, kostnad, ansvarlig for gjennomføring 
av tiltaket og prioritet (13).

7 Litteratur

• Skjøtselslitteratur
• Metodikk


