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Notat 

Mandat for prosjektkoordinator ved Fylkesmannen i Oslo 

og Viken – 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 
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. 

Fra: Miljødirektoratet v/verneområdeseksjonen 

Til:  Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Ellen Lien 

Dato:  18.03.2019  
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- 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 Oslo og Viken: 
 

1. Koordinere Fylkesmennenes/verneområdestyrenes arbeidet med restaurering 

av våtmark i Norge  

- FMOV skal lage en plan for framdrift for de ulike prosjektene ut ifra kapasitet hos 
aktørene (FM, SNO, entreprenører). Planen gjøres tilgjengelig for 
FM/SNO/Miljødirektoratet. Dette gjelder tiltak finansiert over post 1420.38 

 

2. Bistå andre Fylkesmenn i deres arbeid som prosjektansvarlige 
- FMOV skal være pådriver for framdriften i restaureringsarbeidet. Bistand fra FMIN 

v/Suzanne Wien mtp utarbeidelse av prosjektbeskrivelser, GIS- og Collector-kompetanse 
avklares tidlig 

- FMOV skal være rådgiver og samarbeidspartner for andre fylkesmenn, for eksempel ved 
veiledning i bruk av maler for prosjektbeskrivelse og overvåking 

 

3. Kompetanseheving 
- FMOV gis mulighet til kompetanseheving på våtmarksrestaurering gjennom deltagelse på 

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

4. Oppgaver knyttet til opplæring/veiledning/formidling 
- I samarbeid med SNO/Pål Martin Eid fortløpende samle og kommunisere eventuelle 

forbedringer i metoder ol. i restaureringsarbeidet til den sentrale prosjektledelsen og til 
andre Fylkesmenn. Dette inkluderer oppdatering/revisjon av maler og instrukser 

- FMOV har hovedansvaret med å koordinere hvilke entreprenører under rammeavtalen 
som benyttes når og hvor. Informasjonen, og eventuelt endringer i oppsettet, skal til 
enhver tid være tilgjengelig for aktuelle Fylkesmenn og SNO 
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- FMOV er ansvarlig for å planlegge fagsamling i 2019 for aktuelle Fylkesmenn, 
fagansvarlige i SNO, andre representanter fra Miljødirektoratet og eventuelt andre 
aktører. Bistand kan påregnes fra Miljødirektoratet/SNO. 

- FMOV skal bistå SNO/Pål Martin Eid med å arrangere studietur til England med utvalgte 
entreprenører  

- FMOV skal prioritere henvendelser fra andre Fylkesmenn og andre samarbeidende etater  
- FMOV må påregne å gjennomføre enkelte befaringer i felt knyttet til veiledning av andre 

fylkesmenn 
- Det er ønskelig at FMOV formidler erfaringer fra restaureringsarbeidet i ulike fora, være 

seg mediesaker eller presentasjoner. Deltakelse på seminarer ol. avklares fortløpende 
med den sentrale prosjektledelsen 
 

5. Forprosjekteringer og forberedelser 
- SNO er primært ansvarlig for å gjennomføre befaringer av myrområder for å vurdere 

blant annet tilkomst, valg av metode, overvåkingsopplegg og potensiell måloppnåelse for 
konkrete restaureringsprosjekter. Det kan likevel være aktuelt for FMOV å gjennomføre 
slike befaringer. Arbeidsfordeling avklares med SNO/Pål Martin Eid 

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

- FMOV skal bistå andre fylkesmenn med kontraktsarbeid ved behov 
 

6. Overvåking 
- FMOV skal fungere som rådgiver for andre fylkesmenn mtp ekstensiv overvåking av myr; 

'instruks' foreligger 
 

7. Rapportering på mandat 
- FMOV rapporterer til Miljødirektoratet v/verneområdeseksjonen ved skriftlig å svare ut 

punktene i dette mandatet. Frist for rapportering: 31.12.2019 
 

Øvrige oppgaver: 
- FMOV inviteres til Skype-møter med prosjektledelsen i Miljødirektoratet, etter behov og 

fortrinnsvis månedlig. Fortløpende innspill til møteagenda er ønskelig. 
 

 

Ingrid Verne v/FMOV er i 2019 tildelt øremerkede midler fra Miljødirektoratet for å ivareta 
oppgavene beskrevet i dette mandatet.  
 

 


