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Notat 

 

Mandat for en 50 % stilling ved Fylkesmannen i Innlandet – 

våtmarksrestaurering 2019 

 

 

Plan for restaurering av våtmark i Norge (2016-2020) implementeres nå, og Miljødirektoratet har i 

den forbindelse besluttet å stille nødvendige midler til rådighet for å styrke kapasiteten hos 

Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), Fylkesmannen i Innlandet (FMIN) og SNO-L for arbeid på 

dette fagområdet.  

 

Samtlige fylkesmenns generelle ansvar i forbindelse med 

myrrestaurering i eget fylke: 
 

- Fylkesmennene har prosjektansvar for restaureringsprosjekter i eget fylke, med mindre 
annet er avtalt med den sentrale prosjektledelsen i Miljødirektoratet 

- Fylkesmennene har økonomiansvar for restaureringsprosjekter i eget fylke 

- Fylkesmennene har ansvar for å involvere jord- og skogbruksfaglig kompetanse, særlig der 
tiltak kan berøre jord- og skogbruksmessige forhold 

- Fylkesmennene har ansvar for å utarbeide kontrakter med entreprenører for egne 
prosjekter (en nasjonal rammeavtale for entreprenører vil være på plass i september 
2019, og denne skal benyttes)  

- SNO er primært ansvarlig for å gjennomføre befaringer i regionen for å vurdere blant 
annet tilkomst, valg av metode, overvåkingsopplegg og potensiell måloppnåelse for 
konkrete restaureringsprosjekter. Det kan likevel være aktuelt for fylkesmannen å 
gjennomføre noen slike befaringer. Dette avklares mellom fylkesmannen og SNO i hvert 
enkelt tilfelle  

- Prosjektbeskrivelser skal utarbeides for samtlige restaureringsprosjekter og skal følge 
samme mal (mal distribueres til alle fylkesmenn og til SNO-L med fagansvar myr). Om det 
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er hensiktsmessig at Fylkesmannen eller SNO utarbeider prosjektbeskrivelser, vil kunne 
variere. Dette må derfor avklares mellom den aktuelle Fylkesmann og SNO i hvert enkelt 
tilfelle. FMOV kan bistå med utarbeidelse av prosjektbeskrivelser. 

- Oppfølging av entreprenører i felt er primært SNO sitt ansvar, men der det er 
hensiktsmessig, bør fylkesmannen bistå i oppfølgingen  

- Fylkesmannen i det aktuelle fylket har ansvaret for skriftlig å informere grunneiere om 
restaureringsarbeid. SNO kan eventuelt bistå med grunneierkontakt i felt  

- Fylkesmennene er ansvarlige for å utforme skriftlig informasjon til publikum om arbeidet 
(plakater i felt/medieoppslag). FMOV utarbeider standardtekst som sendes til samtlige 
fylkesmenn 

- Fylkesmennene er ansvarlige for å utarbeide bevaringsmål for prosjekter i eget fylke –
overvåkingsmal er tilsendt tidligere 

- Fylkesmennene har ansvar for rapportering i Elektronisk søknadssenter på prosjekter i 
eget fylke 

 
 
 

Følgende mandat gjelder for Fylkesmannen i Innlandet:  
 

1. Prosjektets hovedansvarlige for dataverktøyet Collector 
- Med hovedansvarlig menes at spørsmål knyttet til Collector i prosjektsammenheng 

primært vil rettes til/videreformidles til FMIN og at FMIN utarbeider skriftlig veiledning 
ved behov og yter bistand til andre fylkesmenn i bruken av verktøyet 

2. Prosjektets hovedansvarlige for GIS  

 

3. Bistå Fylkesmenn som har prosjekter, men ikke kapasitet  

4. Bistå SNO i felt i eget fylke  

5. Følge opp entreprenører i felt  

- Med hovedansvarlig menes at spørsmål knyttet til GIS i prosjektsammenheng primært vil 
rettes til/videreformidles til FMIN, og at FMIN utarbeider skriftlig veiledning ved behov og 
yter bistand til andre fylkesmenn i bruken av verktøyet (ArcMAP, QGIS o.l.) 

- Planlegge prosjekter/utarbeide prosjektbeskrivelser, estimere kostnad og tidsbruk, samt 
legge prosjektene inn i Collector. Hvilke prosjekter/fylker dette gjelder, må avklares med 
FMOV v/Ingrid Verne 
 

- SNO er normalt ansvarlig for å gjennomføre befaringer for å vurdere blant annet tilkomst, 
valg av metode, overvåkingsopplegg og potensiell måloppnåelse for konkrete 
restaureringsprosjekter. Vi ser det likevel som nødvendig at FMIN også gjennomfører slike 
befaringer, og arbeidsfordeling avklares med SNO-L 

- Dette er normalt SNO sitt ansvar, men vi ser det likevel som nødvendig at FMIN også 
bidrar med slik oppfølging, og arbeidsfordeling avklares med SNO-L 
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6. Bidra til å kartlegge potensielt restaureringsareal utenfor verneområder  

 

7. Ved behov bidra ifm intensiv overvåking av klimagasser i Regnåsen-Hisåsen 

naturreservat 

8. Rapportering på mandat 
Fylkesmannen i Innlandet rapporterer til Miljødirektoratet v/verneområdeseksjonen ved 
skriftlig å svare ut punktene i dette mandatet. Frist for rapportering: 31.12.2019 

 
 

Øvrige oppgaver: 
- FMIN inviteres til Skype-møter med prosjektledelsen i Miljødirektoratet og SNO, etter 

behov og fortrinnsvis månedlig. Fortløpende innspill til møteagenda er ønskelig 
- FMIN gis mulighet til kompetanseheving på våtmarksrestaurering gjennom deltagelse på 

relevante samlinger/seminarer/studieturer. All deltakelse på slike arrangementer avklares 
fortløpende med den sentrale prosjektledelsen  
 

 
 
 
Suzanne Wien v/FMIN er i 2019 tildelt øremerkede midler fra Miljødirektoratet for å ivareta 
oppgavene beskrevet i dette mandatet.  
 

 

 

- bidra til å utarbeide lister over grøftede myrområder som er naturtypekartlagt 
(Naturbase) for resterende fylker 


