
Mal for skjøtselsplaner 

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

2. Områdebeskrivelse 
Innholdet skal være kortfattet og kan omfatte: 

• Verdiene som ligger i kulturlandskapet 

• 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 

• Friluftslivsinteresser 

4. Mål for skjøtsel 
Kap 4.1 til 4.4 skal være kortfattet. 

4.1 Overordnede mål med skjøtselen 
• Hva er hovedmålsetting med skjøtselen? 

• Oppsummere naturkvaliteter med tilhørende bevaringsmål i verneområdet. 

4.2 Vurdering av tilstanden for verdiene som skal ivaretas 
• Hvordan vurderes tilstanden til kvalitetene samlet, på bakgrunn av tilstandsvurderinger (se forvaltningsplan) 

4.3 Trusler mot verdiene som skal ivaretas 
• Hva truer kvalitetene i området? 

4.4 Retningslinjer og tiltak for hele området 
• Hvilken skjøtsel eller tiltak gjelder for hele området (beite, restaurering, utvikling mv…) 

4.5 Kartfesting og eventuell beskrivelse av delområder 
• Variert behovet for skjøtsel etter kvalitetene i området og mål for skjøtsel? 

• Tegn inn grenselinjer på kart, og nummerer slik at en ved konkrete tiltak kan referere til punkt på kart. 

5. Oppfølging med konkrete tiltak,  

5.1 Hva skal gjøres, hvordan og når skal det gjøres, hvorfor gjøres det, prioritering av tiltak, 

tidsrammer og oppfølging av skjøtselstiltak, hva med tilskudd 
• Hvor ofte skal foreslåtte skjøtselstiltak gjennomføres. 

• Dokumentasjon om: Tiltak, sted (oppgi skjøtselsområde), finansiering, tidspunkt for skjøtselstiltak og 

ansvarlig for gjennomføring av tiltak. 

5.2 Evaluering av skjøtsel 
• Hvem er ansvarlig og når skal tilstanden vurderes på nytt (bonden, faglige rådgivere, det offentlige…) 

• Hvilken metode skal brukes for å følge opp målene for skjøtsel? 

5.3 Revidering av skjøtselsplan 
• Når skal skjøtselsplanen revideres? 

• Hvem gjør det? 

6. Oppsummering av planlagt skjøtsel 
Gjør det enkelt og så konkret som mulig, uten for mye . 

• En tabell som viser tiltak, skjøtselsområde, når/intervall, tiltak skal utføres, kostnad, ansvarlig for 

gjennomføring av tiltaket og prioritet (1-3). 


