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Vedlegg I 

Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 12.mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 52, jf. §§ 53 - 56. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 

§ 1. Formål 

 Formålet med forskriften er å ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres 
naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som 
kjennetegner den enkelte naturtype, jf. naturmangfoldloven § 4. 

§ 2. Avgrensning 

Forskriften gjelder på norsk territorium, herunder innsjøer og vassdrag, og i Norges 
territorialfarvann, med de begrensninger som måtte fremgå av § 3. Forskriften gjelder 
ikke i områder som er vernet etter naturmangfoldloven Kap V. 

§ 3. Utvalgte naturtyper 

Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52 er forekomster av 
1) slåttemark inkludert lauveng klassifisert som ”svært viktig” (A-lokalitet) og 

”viktig” (B-lokalitet) av Direktoratet for naturforvaltning 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. Med lauveng menes slåttemark med 
spredte lauvtrær som er styvet/hamlet.  

2) slåttemyr klassifisert som ”svært viktig” (A-lokalitet) og ”viktig” (B-lokalitet) av 
Direktoratet for naturforvaltning. Med slåttemyr menes myr med vegetasjon som 
er betinget av tradisjonell slått og som fortsatt bærer preg av dette.  

3) hule eiker. 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 5cm”. Unntatt er hule eiker i produktiv skog. 

4) kalklindeskog. Kalklindeskog omfatter kalkskogsmark dominert av lind eller 
samdominert av lind og hassel/eik. 

5) kalksjøer. 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. 
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§ 4. Utvelgelsens betydning 

Betydningen av at en naturtype er en utvalgt naturtype etter forskriften, følger av 
naturmangfoldloven §§ 53 til 56. 

Frist for kommunen til å gi tilbakemelding på melding om skogbrukstiltak, jf 
naturmangfoldloven § 54, og jordbrukstiltak, jf naturmangfoldloven § 55, er 3 uker fra 
meldingen kom inn til kommunen. Tilbakemelding skal foreligge før tiltaket utføres.  

Det er meldeplikt for alle tiltak som ikke beskrives i handlingsplanen, eller som 
beskrives som tiltak som er egnet til å endre karakteren eller omfanget av en forekomst av 
en utvalgt naturtype. For tiltak som i handlingsplanen angis som positive for naturtypen 
og på den måten bygger opp under naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske 
tilstand gjelder imidlertid ikke meldeplikten.    

Kunngjøringsplikten etter naturmangfoldloven § 56 første ledd påligger den 
forvaltningsmyndighet som har fattet vedtaket som tillater tiltak i forekomst av en utvalgt 
naturtype. Kunngjøringsplikten gjelder også for godkjente miljøplaner som berører tiltak i 
utvalgte naturtyper, jf. naturmangfoldloven § 55 annet ledd.  

§ 5. Handlingsplan 

Det skal utarbeides handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel 
og andre tiltak for naturtypene nevnt i § 3 nr. 1, 2, 3, 4 og 5. 

§ 6. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 


