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Utvalgte naturtyper generelt 

Kriterier for å bli utvalgt naturtype (UN):
• naturtypen er truet

• naturtypen er viktig for en eller flere prioriterte arter

• en naturtype Norge har et særlig ansvar for, eller

• naturtypen omfattes av internasjonale forpliktelser

Seks UN per idag
(Kongen i statsråd 13. mai 2011.)

1. hule eiker
2. kalklindeskog
3. kalksjøer
4. slåttemark
5. slåttemyr

6. kystlynghei



Tilskudd til utvalgte naturtyper

Disse tiltakene kan det gis tilskudd til

- Skjøtsel og vedlikehold

- Tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak

- Gjerding

- Kartlegging og overvåking i tilknytning til tiltak.

Hvordan søke: elektroniske søknadssenter

Søknadsfrist: 15. januar

I Naturbase finner du registrerte lokaliteter/forekomster.

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/


Søknadssenter I - til orientering



Søknadssenter II



Ansvar og rolleforståelse

• Spesielle hensyn til de utvalgte naturtypene

• Meldeplikt for jord- og skogbrukstiltak

• Kommunale hensyn

• Handlingsplaner



Tildelinger regionalt

2017:

AGDER
• HUL EIK kr.    503.000

• TRUA NATURTYPER ( KYSTLYNGHEI, SLÅTTEMARK)     kr. 2.747.000

• ANTALL SØKNADER

– 28 PÅ HULE EIKER

– 106 PÅ UTVALGTE NATURTYPER / KULTURBETINGET

• HULE EIKER

– 1.163 STORE GAMLE TRÆ ( MEST EIK) I NATURBASEN

– OMKRING 1.500 FOREKOMSTER , DET SOM ER REGISTRERT I DAG

• TRUA NATURTYPER ( KYSTLYNGHEI, SLÅTTEMARK) 
– 102 områder på Agder



Kystlynghei – før, brenning og etter



Slåttemark/-myr (fra kyst til fjell)



Foto: T.E. 1954

Hule eiker 

BIOLOGISKE BOLIGBLOKKER  

HISTORISKE  MONUMENTER



Hvilket ansvar har du?

• Kommunen • Fylkesmannen

– Informere og veilede

– Tilskudd 



Hvilken betydning har forskriften for folk flest ?

Meldepliktige tiltak

Jord- og skogbrukstiltak som berører hule eiker:

• Meldeplikt til kommunen, kommunen gir svar innen tre uker

• Grunneier må vurdere konsekvenser av tiltaket

Ikke meldepliktige tiltak

”Hagetiltak” som felling eller skjøtsel

• Tiltak kan være i strid med aktsomhetsplikten

• Må gjøre en vurdering av konsekvensene

• Se på mulighetene for å tilpasse tiltakene,                                      

snakk med fagpersoner



Hvorfor beskyttes…?

• Hot spot habitat - Stort artsmangfold 

– 1500 arter

• Mange eikespesialister er truet i 

Norge og Europa

• Grove og hule eiker er mangelvare 

og i tilbakegang

• Naturtypen har lang «leveringstid»

• Trusler

– Annen arealutnyttelse/utbygging

– Effektivisering i jordbruket

– Gjengroing og utskygging

• Hvordan ta vare på…?

– Kartlegging

– Informasjon

– Plankart og bestemmelser

– Tilskudd

– Rekrutteringstrær

– Skjøtsel

– Bruk profesjonell 

kompetanse



Informasjon og veiledning



Takk for oppmerksomheten!


