VEDLEGG 6: Fylkesmannens statusoversikt og kunnskapsgrunnlag naturmangfold
Statusoversikt over prioriterte naturtyper og viktige viltområder, samt overordnet vurdering om kunnskapsgrunnlaget oppfyller
naturmangfoldloven § 8, pr 01.02.12. Kommunene i Hedmark.
Kommuner
Viktige naturtyper og viltområder
Tynset
Naturtyper: Første generasjon naturtypekartlegging er gjennomført og rapportert i 2004.
Rapporten finnes http://hedmark.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=294 og kart i
www.naturbase.no . Kartlegginga er ufullstendig og grovmasket, men viser at hele kommunens
del av planområdet består av næringsrik grunn med potensial for funn av kravfull vegetasjon og
rødlistearter.
Det er ikke gjennomført en total kartlegging av prioriterte naturtyper i kommunen. Det er benyttet
eksisterende kunnskap og utført feltarbeid i prosjektet. Områder som ligger langt fra vei, og
områder som antas å være lite utsatt for utbyggingspress er i liten grad prioritert undersøkt.
Kvalitetssikring og kartlegging med fokus på utvalgte naturtyper som slåttemark og slåttemyr
settes i gang i 2012.
Områdene på fjellet betegnes av den grunn som lite undersøkt. Dette innebærer at det er gjort
enkelte registreringer, men av tilfeldig karakter og det kan godt være at lokaliteter med høy verdi
ikke har blitt oppdaget enda.
Viltområder: Viltkartlegging er rapportert 1999,
http://hedmark.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=294 Det er ikke gjennomført en total
kartlegging av viktige viltområder i kommunen. Det er i all hovedsak brukt eksisterende kunnskap
i prosjektet. www.naturbase.no

Tolga

Overordnet vurdering om kunnskapsgrunnlaget oppfyller naturmangfoldloven § 8:
Fylkesmannen er av den oppfatning at foreliggende kunnskap (inkludert informasjon som vises i
innsynsløsningen Artskart) oppfyller NML krav om planlegging på et regionalt nivå. Det
forutsettes her at den konkrete lokaliseringen av framtidig bebyggelse og anlegg skal skje
gjennom kommunale planer, jf brev fra MD av 11.04.2011. Fylkesmannen mener
kunnskapsgrunnlaget på fjellet og i fjellnære områder er utilstrekkelig for konkret lokalisering av
framtidig bebyggelse og anlegg i kommunale planer og det må innhentes mer kunnskap om
viktig biologisk mangfold i disse områdene.
Naturtyper: Første generasjon naturtypekartlegging er gjennomført og rapportert i 2004.
Rapporten finnes http://hedmark.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=294 og kart i
www.naturbase.no . Kartlegginga er ufullstendig og grovmasket, men viser at hele kommunens
del av planområdet består av næringsrik grunn med potensial for funn av kravfull vegetasjon og
rødlistearter.
Det er satt i gang en kvalitetssikring av eksisterende naturtypedata i Tolga kommune, samt
nykartlegging av naturtyper. Særlig vil det bli lagt vekt på utvalgte naturtyper som slåttemark og
slåttemyr. Prosjektet skal rapporteres og ferdigstilles våren 2012.
Det er ikke gjennomført en total kartlegging av prioriterte naturtyper i kommunen. Det er benyttet
eksisterende kunnskap og utført en del feltarbeid i prosjektet. Områder som ligger langt fra vei,
og områder som antas å være lite utsatt for utbyggingspress er i liten grad prioritert undersøkt.
Viltområder: Viltkartlegging er rapportert 2000,
http://hedmark.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=294 Det er ikke gjennomført en total
kartlegging av viktige viltområder i kommunen. Det er i all hovedsak brukt eksisterende kunnskap
i prosjektet. www.naturbase.no
Overordnet vurdering om kunnskapsgrunnlaget oppfyller naturmangfoldloven § 8:
Fylkesmannen er av den oppfatning at foreliggende kunnskap (inkludert informasjon som vises i
innsynsløsningen Artskart) oppfyller NML krav om planlegging på et regionalt nivå. Det
forutsettes her at den konkrete lokaliseringen av framtidig bebyggelse og anlegg skal skje
gjennom kommunale planer, jf brev fra MD av 11.04.2011. Fylkesmannen mener
kunnskapsgrunnlaget på fjellet og i fjellnære områder er utilstrekkelig for konkret lokalisering av

Os

framtidig bebyggelse og anlegg i kommunale planer og det må innhentes mer kunnskap om
viktig biologisk mangfold i disse områdene.
Naturtyper: Førstegenerasjon kartlegging er ikke sluttført. Ny kartlegging etter gjeldende
standard satt i gang, med særlig vekt på utvalgte naturtyper som slåttemark og slåttemyr.
Prosjektet skal rapporteres og ferdigstilles våren 2012.
Viltområder: Ikke gjennomført
Overordnet vurdering om kunnskapsgrunnlaget oppfyller naturmangfoldloven § 8:
Fylkesmannen er av den oppfatning at foreliggende kunnskap (inkludert informasjon som vises i
innsynsløsningen Artskart) oppfyller NML krav om planlegging på et regionalt nivå. Det
forutsettes her at den konkrete lokaliseringen av framtidig bebyggelse og anlegg skal skje
gjennom kommunale planer, jf brev fra MD av 11.04.2011. Fylkesmannen mener
kunnskapsgrunnlaget på fjellet og i fjellnære områder er utilstrekkelig for konkret lokalisering av
framtidig bebyggelse og anlegg i kommunale planer og det må innhentes mer kunnskap om
viktig biologisk mangfold i disse områdene.

Statusoversikt over prioriterte naturtyper og viktige viltområder, samt overordnet vurdering om kunnskapsgrunnlaget oppfyller
naturmangfoldloven § 8. Kommunene i Sør Trøndelag.
Kommuner
Rennebu

Midtre Gauldal

Prioriterte naturtyper og viktige viltområder
Naturtyper: Prosjektet ”naturtypekartlegging i Rennebu kommune” startet høsten 2008 og ble
ferdigstilt våren 2011. Det er ikke gjennomført en total kartlegging av prioriterte naturtyper i
kommunen. Det er benyttet eksisterende kunnskap og utført feltarbeid i prosjektet. Områder som
ligger langt fra vei, og områder som antas å være lite utsatt for utbyggingspress ble i liten grad
prioritert undersøkt. Områdene på fjellet betegnes av den grunn som lite undersøkt. Dette
innebærer at det er gjort enkelte registreringer, men av tilfeldig karakter og det kan godt være at
lokaliteter med høy verdi ikke har blitt oppdaget enda. Rapporten ”Kartlegging av naturtyper i
Rennebu kommune” og www.naturbase.nogir god oversikt over eksisterende kunnskap.
Viltområder: Prosjektet ”kartlegging av viktige viltområder i Rennebu kommune” startet i 2008
og ferdigstilles sommeren 2011. Det er ikke gjennomført en total kartlegging av viktige
viltområder i kommunen. Det er benyttet eksisterende kunnskap og utført en del feltarbeid i
prosjektet. Områder som ligger langt fra vei og som antas å være lite utsatt for utbyggingspress
er i mindre grad prioritert undersøkt. Viltkartet forventes importert til naturbase høsten 2011.
Refleksjon om kunnskapsgrunnlaget oppfyller naturmangfoldloven § 8: Foreliggende
kunnskap (inkludert informasjon som vises i innsynsløsningen Artskart) kan oppfylle NML krav
om planlegging på et regionalt nivå. Det forutsettes her at den konkrete lokaliseringen av
framtidig bebyggelse og anlegg skal skje gjennom kommunale planer, jf brev fra MD av
11.04.2011. Kunnskapsgrunnlaget på fjellet og i fjellnære områder er utilstrekkelig for konkret
lokalisering av framtidig bebyggelse og anlegg i kommunale planer og det må innhentes mer
kunnskap om viktig biologisk mangfold i disse områdene.
Naturtyper: Prosjektet ”naturtypekartlegging i Midtre Gauldal kommune” startet i 2007 og ble
ferdigstilt i 2009. Det er ikke gjennomført en total kartlegging av prioriterte naturtyper i
kommunen. Det er benyttet eksisterende kunnskap og utført en del feltarbeid i prosjektet.
Områder som ligger langt fra vei, og områder som antas å være lite utsatt for utbyggingspress er
i liten grad prioritert undersøkt.
Viltområder: Prosjektet ”kartlegging av viktige viltområder i Midtre Gauldal kommune” ble
avsluttet i 2007. Det er ikke gjennomført en total kartlegging av viktige viltområder i kommunen.
Det er i all hovedsak benyttet eksisterende kunnskap i prosjektet. Viltkartet foreligger i et
GiSprosjekt (shapefiler), men er ikke tilrettelagt i Naturbasen.
Refleksjon om kunnskapsgrunnlaget oppfyller naturmangfoldloven § 8: Foreliggende
kunnskap (inkludert informasjon som vises i innsynsløsningenArtskart) kan oppfylle NML krav
om planlegging på et regionalt nivå. Det forutsettes her at den konkrete lokaliseringen av
framtidig bebyggelse og anlegg skal skje gjennom kommunale planer, jf brev fra MD av
11.04.2011. Kunnskapsgrunnlaget på fjellet og i fjellnære områder er utilstrekkelig for konkret
lokalisering av framtidig bebyggelse og anlegg i kommunale planer og det må innhentes mer
kunnskap om viktig biologisk mangfold i disse områdene.

Holtålen

Naturtyper: Det har vært to prosjekter med kartlegging av prioriterte naturtyper i kommunen.
Første runde ble ferdigstilt i 2005. Kvaliteten på avgrensningene var ikke tilfredsstillende.
Områdene var ofte svært store. I 2010 ble deler av disse områdene reinventert, men
fjellområdene ble i mindre grad undersøkt. Se rapporten her.
Forsvaret har gjennomført naturtypeundersøkelser på sine eiendommer.
Viltområder: Det pågår arbeid med å avgrense viktige viltområder i kommunen. Deler av dette
er allerede digitalisert. Vi antar at resterende vil ferdigstilles i løpet av høsten 2011.
Refleksjon om kunnskapsgrunnlaget oppfyller naturmangfoldloven § 8:
Foreliggende kunnskap (inkludert informasjon som vises i innsynsløsningen Artskart) kan
oppfylle NML krav om planlegging på et regionalt nivå. Det forutsettes her at den konkrete
lokaliseringen av framtidig bebyggelse og anlegg skal skje gjennom kommunale planer, jf brev
fra MD av 11.04.2011. Kunnskapsgrunnlaget på fjellet og i fjellnære områder er utilstrekkelig for
konkret lokalisering av framtidig bebyggelse og anlegg i kommunale planer og det må innhentes
mer kunnskap om viktig biologisk mangfold i disse områdene.

Røros

Naturtyper: Det har vært to prosjekter med kartlegging av prioriterte naturtyper i kommunen.
Første runde ble ferdigstilt i 2007. Kvaliteten på avgrensningene var ikke tilfredsstillende.
Områdene var ofte svært store. I 2010 ble deler av disse områdene reinventert. Se rapport fra
2010.
Viltområder: Det foreligger et eldre viltkart for Røros kommune, antagelig fra slutten av 90tallet., men oppdatert på rovfugl. De siste årene har det vært en systematisk innsamling og
informasjon som er tilrettelagt i excel. Denne informasjonen som i hovedsak inneholder
punktinformasjon kan med noen justeringer tilrettelegges for import til naturbase, eller annet GIS
prosjekt. Det synes imidlertid å være sparsomt med registreringer i området inn mot
Forollhogna.
Refleksjon om kunnskapsgrunnlaget oppfyller naturmangfoldloven § 8:
Foreliggende kunnskap (inkludert informasjon som vises i innsynsløsningen Artskart) kan
oppfylle NML krav om planlegging på regionalt nivå. Det forutsettes her at den konkrete
lokaliseringen av framtidig bebyggelse og anlegg skal skje gjennom kommunale planer, jf. brev
fra MD av 11.04.2011. Kunnskapsgrunnlaget på fjellet og i fjellnære områder er utilstrekkelig for
konkret lokalisering av framtidig bebyggelse og anlegg i kommunale planer og det må innhentes
mer kunnskap om viktig biologisk mangfold i disse områdene.

