
Storlia (A), Leksvik i Nord-Trøndelag. Ei stor slåttemark som har blitt skjøtta tradisjonelt fram til i dag. Foto: Sissel Rübberdt  

Handlingsplan for slåttemark 
- organisering og status våren 2013  

 

Handlingsplan for slåttemark ble iverksatt i 2009. I 2011 ble slåttemark (inkl. lauveng) og slåt-
temyr utvalgte naturtyper etter Lov om naturmangfold. For å bevare naturtypen trengs årlig 
skjøtsel. Handlingsplanen tar sikte på å få til aktiv skjøtsel i alle A-områder (svært viktige) og 
de fleste B-områder (viktige) av slåttemarker innen 2015. 
 
Slåttemark er eng som er åpen eller med spredte trær, og med vegetasjon som er skapt ved tradisjonell slått 

gjennom lang tid. Mange slåttemarker er svært artsrike. Naturtypen er sterkt truet i følge Norsk rødliste for natur-

typer (2011). En lokalitet (område) av en naturtype som er utvalgt etter naturmangfoldloven har en viss beskyttel-

se mot ødeleggende inngrep. Tiltak som har negativ virkning på lokaliteten er meldepliktig til kommunen. Mer 

informasjon om dette finnes på hjemmesiden til Direktoratet for Naturforvaltning: www.dirnat.no 

(www.miljodirektoratet.no etter 1. juli 2013).  

 

Organisering 

DN har et overordnet ansvar for planen og skal samordne retning, 

profil og virkemidler på direktoratsnivå, samt samordne handlingspla-

nen med andre handlingsplaner i kulturlandskapet. Fylkesmannen er 

ansvarlig for iverksetting og oppfølging av handlingsplanen i sitt fyl-

ke.  

 

Skjøtselsgruppa for kulturmark i fylkene 

Skjøtselsgruppa er representert ved fylkesmannens miljøvernavde-

ling, som leder gruppa, og landbruksavdeling. Ellers er gruppa satt 

sammen etter mulighet og behov fra fagmiljø, representanter fra 

landbruksrådgivningen, næringsorganisasjoner, grunneiere eller 

andre aktuelle. 

Skjøtselsgruppenes hovedoppgave er å bistå Fylkesmannen faglig 

og praktisk og være kjernen i et fagmiljø på skjøtsel av fylkets verdi-

fulle kulturavhengige naturtyper.  Skjøtselsgruppa skal bidra til å sik-

re samordning av virkemidler og være et diskusjonsforum som gir 

Fylkesmannen faglige råd i oppfølgingsarbeidet.  
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Områder av naturtypene slåttemark, lauveng 

og slåttemyr som ble skjøttet i 2012 under 

tilskudds-ordningen for utvalgte naturtyper.  



 

Nasjonal koordinator og fagrådgivere 

Nasjonal koordinators rolle er bl.a. å være en overbyg-

gende koordinator mellom fylkene, fagrådgiverne og 

skjøtselsgruppene, og bistå disse i det konkrete opp-

følgingsarbeidet. Videre har denne ansvar for å drive 

arbeidet med iverksetting av handlingsplanen frem-

over, sammenstille erfaringer og utfordringer, og i sam-

råd med DN finne løsninger på disse. Fagrådgiverne er 

faglige rådgivere for fylkesmenn og skjøtselsgruppe. 

De lærer opp ressurspersoner i registrering og verdi-

vurdering og produksjon av skjøtselsplaner. 

 

Nasjonal kulturlandskapsgruppe 

En Nasjonal kulturlandskapsgruppe følger handlings-

planer for naturtyper i kulturlandskapet. Rollen er å bi-

dra til at handlingsplanene blir konkret og målrettet 

fulgt opp. 

Gruppa ledes av DN og består av Statens landbruks-

forvaltning (SLFS), representanter fra fylkesmannens 

miljøvern- og landbruksavdeling, fagmiljø, frivillige or-

ganisasjoner og næringsorganisasjoner, og en av fag-

rådgiverne. 

 

Skjøtselsplaner og avtaler 

For å sikre at skjøtselen skjer på en måte som ivaretar 

naturverdiene i områdene, er det ønskelig at det utar-

beides skjøtselsplan. Skjøtselen bør i størst mulig grad 

tilsvare den tradisjonelle bruken av områdene, men 

kan utføres med moderne redskap som f.eks. to-

hjulstraktor med knivbjelke. DN har fått utarbeidet ma-

ler for skjøtselsplaner.  

Grunneier eller den som gjennomfører skjøtselen får 

tilbud om å inngå en frivillig avtale med Fylkesmannen 

om skjøtsel. Områder med skjøtselsplan og avtaler blir 

prioritert ved tildeling av tilskudd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status og utvikling ved utgangen av 2012 

Fra og med 2012 er alle fylkene innlemmet i handlings-

planen. Nye lokaliteter kommer til ved at f.eks. skjøt-

selsgruppa for kulturmark i fylket aktivt oppsøker 

grunneiere med gode lokaliteter eller ved at privatper-

soner, foreninger, kommuner eller institusjoner søker 

om tilskudd på bakgrunn av kjennskap til ordningen.   

 

 I 2012 fikk 380 slåttemarker og slåttemyrer tilskudd 

til skjøtsel fra tilskuddsordningen for utvalgte naturty-

per. Dette utgjør 3500-4000 daa. Tilskuddene har 

også gått til utstyr, gjerding, restaurering og informa-

sjon 

 34 % av A-områder av slåttemark i Naturbase fikk 

tilskudd i 2012 og 15 % av B-områdene  

 Pr 2012 var det laget over 270 skjøtselsplaner etter 

miljøforvaltningens mal og inngått 99 avtaler 

 

 

Ingvill Marit Buen Garnås i enga med søstermarihand. 

Øvre Blika (A) i Seljord, Telemark. Foto: Ellen Svalheim 

Skjøtselsgruppa på befaring på Flatekval, Vaksdal i 

Hordaland. Foto: Ellen Svalheim  

Slåttemarka på Kjevik  flyplass (A)  er  med i 

handlingsplanen.  Foto: Ellen Svalheim 

 



 

Tilskudd til skjøtsel —samarbeid mellom 

miljøvern- og landbrukssektoren 

Samarbeid mellom landbruks- og miljøvernsektoren på 

alle nivå er en forutsetning for å oppnå langsiktig skjøt-

sel av slåttemarkene. De økonomiske virkemidlene i 

landbruket er sentrale, spesielt Regionalt miljøprogram 

(RMP) og Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Mer 

informasjon om disse får du hos kommunen, Fylkes-

mannen og på hjemmesiden til Statens landbruksfor-

valtning: www.slf.dep.no. Miljøvernmyndighetene har 

en tilskuddsordning for ”utvalgte naturtyper”, se 

www.dirnat.no (www.miljodirektoratet.no etter 1. juli 

2013). Gjennom et nært samarbeid mellom landbruk 

og miljø kan de ulike tilskuddsordningene utfylle hver-

andre. I gjennomføringen av selve skjøtselen er grunn-

eieren, som regel en gårdbruker, hovedaktøren, men 

noen steder står en forening, en kommune, institusjon 

eller en entreprenør for arbeidet. 

 

 

 

 

 

Tilskudd kan søkes — frist i januar 

Private grunneiere, foreninger, kommuner og institusjo-

ner kan søke om tilskudd til tiltak i utvalgte naturtyper. 

Tilskuddsordningen gjelder ikke innenfor verneområ-

der. Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet) 

sitt e-søknadssenter skal benyttes til å søke. Det er 

tilgjengelig på www.dirnat.no (www.miljodirektoratet.no 

etter 1. juli 2013). Fylkesmannen er behjelpelig dersom 

det ikke er mulig å søke  i søknadssenteret. Søknads-

senteret er åpent for å søke på denne tilskuddsord-

ningen i desember og til 15. januar. Søknadsmottaker 

er fylkesmannen i fylket hvor området det søkes for 

ligger. Det skal rapporteres i søknadssenteret om tilta-

kene er utført.  

 

Også lauveng er med i handlingsplanen. Grinde (A) i 

Leikanger, Sogn og Fjordane. Foto: Leif Hauge 

Stor bloddråpesvermer lever på solrike, åpne 

tørrbakker, som slåttemarker og rasmarker. Fins nord 

til Møre og Romsdal. Foto: Bolette Bele.  

Antall søknader om tilskudd til tiltak i utvalgt naturtype 

slåttemark har økt kraftig siden ordningen ble opp-

rettet. De fleste søknadene gjelder skjøtsel, men en del 

av søknadene gjelder innkjøp av utstyr, gjerding, infor-

masjon og andre tiltak som det også gis tilskudd til.  

Slåttemarka i Ulvund i Hardanger har vært med i 

handlingsplanen siden 2009.   Foto: Ellen Svalheim 



 

 

Direktoratet for naturforvaltning har sentrale, nasjonale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur. Det innebærer å bevare naturmangfoldet og legge til 
rette for friluftsliv og bruk av naturens ressurser. Direktoratet for naturforvaltning er en rådgivende og utøvende etat, underlagt Miljøverndepartementet. Vi har myndig-
het til å forvalte naturressurser, gjennom ulike lover og forskrifter som Stortinget har vedtatt. Ut over lovbestemte oppgaver har vi også ansvar for å identifisere, fore-
bygge og løse miljøproblemer. Direktoratet for naturforvaltning samarbeider med andre myndigheter og gir råd og informasjon til befolkningen  

Det lages ei liste med representative slåttemyrer hvor 

skjøtsel er aktuelt. Kolbrandstad (A), Melhus i Sør-

Trøndelag. Foto: Sissel Rübberdt 

Kletthammer, Oppdal i Sør-Trøndelag. A-lokalitet, meget artsrik. Grunneier John Kletthammer (bildet) har mottatt fylkets 

kulturlandskapspris. Foto: Sissel Rübberdt  

Lett utstyr som tohjulstraktor med slåttekniv er velegnet 

til slått av artsrik eng.   Øvre Gunleiksrud, Tinn i 

Telemark. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no  

Solblom med marimjellerutevinge i slåttemarka på 

Mikkelsrud, Aurskog-Høland i Akershus. Foto: Bård 

Bredesen, naturarkivet.no  


