Innspill om ønsket SNO ressurs. (Sett inn nye linjer for hvert bestilte oppdrag)
2021
Bestiller: Nasjonalparkstyret for Forollhogna
År:

Verneområdene i
Forollhogna

Prioritet
Verneområde/innsatsområd Forankring og beskrivelse av
(kategori 1, e/lokalitet
oppdraget
2, 3, 4 osv)

Anslått
tidsbruk i
dagsverk

Metodebeskrivelse evt
henvisning

Tilsyn/kontroll (lovpålagte oppgaver med presisering)

Tilsyn/kontroll

Tilsyn/kontroll

1

2

Forollhogna np

Forollhogna np

Tilsyn med tillatt motorisert
ferdsel (vedtak) i forbindelse med
utdriving av tamrin i
villreinormådet, samt oppfølging
av meldinger om tamrein i
barmarksesogen.
Følge med om stisykling
forekommer utenfor de tillatte
traseene i nasjonalparken.

Sum dagsverk tilsyn/kontroll
Tiltak (skjøtsel/tilrettelegging)
1

Endalen lvo

Skjøtsel

1

Vangrøftdalen - Kjurrudalen
lvo

Skjøtsel

1

Vangrøftdalen - Kjurrudalen
lvo

Tilrettelegging

Tilrettelegging

3

Tilsyn og veiledning,
tilbakemedling til
nasjonalparkstyret

10

Skjøtsel

Tilrettelegging

7

Tilsyn/kontroll og
veiledning,
tilbakemedling til
nasjonalparkstyret og
reindriftmyndighet.

1

1

1

Budalen lvo

Forollhogna np

Vangrøftdalen - Kjurrudalen
lvo

Blåora - Skjøtsel av slåtteområde i
tråd med skjøtselsplan
Skjøtsel av slåtteeng i tråd med
skjøtselsplan - Nørstenget
Fosskleiva - Rydding av skog som
en del av skoleprosjekt, i tråd med
skjøtselsplan
Ferdigstilling av innfallsport ved
Storbekkøya i tråd med
besøksstrategien - oppsetting av
info-tavler, skilter, benker o.l.
Ferdigstilling av innfallsport ved
Svartsjøen, i tråd med
besøksstrategien - tilrettelgging av
natur- og kultursti, oppsetting av
info-tavler, skilter, benker o.l.
Ferdigstilling av innfallsport ved
Såttåhaugen i tråd med
besøksstrategi - oppsetting av infotavler, skilter, benker o.l.

Sum dagsverk skjøtsel/tilrettelegging
Kartlegging/registrering/overvåking (inkludert bevaringsmål)

6
6
3

4

8

6

1

Forollhogna np

Kartlegging/oppfølging

1

Forollhogna np

Slått etter 10.aug.
Rydding siste uke i
august
I samarbeid med
forvaltningen delta i
tilretteleggingen.
I samarbeid med
forvaltningen delta i
tilretteleggingen.

I samarbeid med
forvaltningen delta i
tilretteleggingen.

33
Registrering av villreinens
arealbruk

Kartlegging/registering

Rydding av oppslag av
bjørk vår/forsommer

8

Oppfølging/registering under
kalvingsperioden hos villrein
Oppfølging av tamrein som
forviller seg inn i villreinens
leveområder

12

Kartlegging/oppfølging

1

Forollhogna np

7

Registering/overvåkning

1

Forollhogna np

Tilsyn og drift av ferdselstellerne
(2 stk) ved stien til Forollhogna.

2

Registering/overvåkning

1

Forollhogna np

Oppfølging og utlegging av turbok
på toppen av Forollhogna

2

Gjennom hele året for å
kunne dokumentere
variasjoner gjennom
både sesongene og
årene.
Delta i kartleggingen av
kalvingsperioden april juni
Delta som lokalkjent
når reindriftsutøver skal
ta ut tamrein, og følge
opp meldinger om
tamrein - varsle og evt.
ut felt ved behov
Tilsyn med
ferdselsteller, statistikk
ferdselstall
Tilsyn av turbok,
statistikk ferdselstall

Registering/overvåkning

1

Registering/overvåkning

Kartlegging/registrering

Forollhogna np

Følge med på ferdselen og evt.
stislitasje, forsøpling ved
innfallsportene ved Storbekkøya,
Hognarasten, Svartsjøen og
Såttåhaugen.

Forollhogna np

Følge med den generelle ferdselen
og evt. stisykling i områdene
innenfor nasjonalparken

Forollhogna np

Kartfeste digitalt kulturminnene
langs den gamle ferdselsvegen via
Sjusteinan, i samråd med
kulturminnemyndigheten

Sum dagverk Kartlegging/registrering/overvåking
Informasjon
Forollhogna np med
tilhørende lvo
Informasjon

Informasjon

Forollhogna np med
tilhørende lvo

Observasjoner i felt i
løpet av sommeren
15

5

2

Løpet av
barmarksesongen

53
Deltakelse i
verdiskapingsprosjektet
"Villreinfjellet som verdiskaper" "Forollhogna - det hele fjellet"
Møter og befaringer med styret,
AU og forvaltere

6

Medvirkning i både
hovedprosjekt og
delprosjekt

10

Ønskelig med
tilsstedeværelse for å
dele/motta informasjon

Forollhogna np med
tilhørende lvo

Dialogmøter med forvalterne

10

Dele/motta
informasjon, oppfølging
av bestillingsdialog,
løpende kontakt

Forollhogna np med
tilhørende lvo

Administrativt kontaktutvalg

4

Dele/motta
informasjon

Informasjon

Informasjon

Observasjoner i felt
gjennom året, men
særlig sommer

Sum dagsverk informasjon

30

Sum dagsverk i bestillingen til SNO for 2021

126

Rapportering (rapportformat,
lagringssted for rapp.,
egenskapsdata ol.). Stand.
rap.verktøy som
Verneområdelogg, Artsobs,
Natstat, anmeldelsesbase og
Rovbase skal benyttes.

Rapporteringsfrist Ansvarlig i SNO-L

