
B. Gjennomføringsfasen

Anskaffelsesprotokoll for anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 eks mva 
Anskaffelsene reguleres av lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del I.

Oppdragsiver skal føre protokoll fra konkurransen som skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen, jf. FOA § 3-2

Reglene om anskaffelsesprotokollen og offentlighet følger av offentlighetsloven § 23 3. ledd

Administrativt
Kontraktsnavn: Utarbeidelse av skjøtselsplan, gjennomføring av ruteanalyser og 

skjøtselsarbeid på Slåttmyra naturreservat, Nittedal kommune
Oppdragsgiver: Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Saksbehandler: Øystein Røsok
Protokollfører Øystein Røsok
Saksnr.: 2012/19601

Kontraktens gjenstand, varighet og verdi
Produkt/tjeneste: Skjøtsel av slåttemyr innenfor Slåttmyra naturreservat.

Myrarealet er ca, 50 daa, hvorav minst 1/3 slås hvert år. Skjøtselen innebærer 
slått av myr, oppsamling av gras og fjerning av dette fra myrflata, bl.a. ved
brenning. Hvert år undersøkes 41 prøveflater på myra for mangfold og 
forekomst av karplanter. I tillegg skal skjøtselsplanen fra 2001 oppdateres.

Miljøkrav/miljømål 
for kontraktens 
gjenstand 

Opprettholde en intakt slåttemyr, en sterkt truet naturtype

Kontraktens varighet: Engangskjøp: x Rammeavtale: 
Varighet: 2013

Evnt opsjon:

Anslått verdi 80 000, inkl. arbeidsgiveravgift og merverdiavgift
Konkurranse

Direkte inviterte: Ja Antall inviterte: Kun Tor Øystein Olsen

Frivillig kunngjøring i DOFFIN Ref.nr:

Annen publisering Sted:

Anskaffelsesprosedyre

Åpen anbudskonkurranse             Direkte anskaffelse
Begrenset anbudskonkurranse      
Konkurranse med forhandling      
Konkurranse med forhandling i ett trinn
Plan og design konkurranse           

Frister

Tilbudsfrist: Dato ………. Kl………….

Vedståelsesfrist:

Forlenget  
vedståelsesfrist; 

Ny frist:
Begrunnelse for forlengelse:
Dokumentasjon:
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Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
Kvalifikasjonskrav 
for å delta i
konkurransen:

Kvalifikasjonskrav Dokumentasjonskrav 

1

2

3

4

5
6

Tilleggsfrister for dokumentasjonskrav eller supplerende informasjon

Eventuell tilleggsfrist for ettersendelse 
av skatte eller annen off. tilgjengelig
informasjon:

Hva fristen gjelder:
Begrunnelse:
Ny frist:

Er det bedt om at fremlagte attester og 
dokumentasjon vedrørende 
leverandørens kvalifikasjoner 
suppleres eller utdypes?

Ja/Nei:
Eventuell begrunnelse:

Hvis relevant, dato(er) for befaring(er):

Hvis relevant, dato(er) for konferanser:

Annet:

Innkomne tilbud
Løpe-

nr.
Mottatt, dato/ 
klokkeslett

Leverandørens 
navn

Levert gyldige 
skatteattester

Levert annen 
etterspurt 
dokumentasjon

Eventuelle 
merknader

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tildelingskriterier:

Laveste pris

Økonomisk mest fordelaktige

Prioritert rekkefølge:    

1
2
3
4
5

Hvis relevant,
vektingsmodell:
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Tilbudsdsåpning
Sted: Dato/kl:

Tilstede:

Evt. 
merknader:

Leverandør(er) som ikke er kvalifisert til å delta i konkurransen

Løpenr: Firma: Begrunnelse for avvisningen:

Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk 
anledning til å delta i - utvid antall rader ved behov
Løpenr: Firma: Begrunnelse:

Tilbud som er avvist
Løpenr Firma Begrunnelse for avvisningen:

Hvis relevant, avklaringer - åpen eller begrenset anbudskonkurranse

Navn på leverandør:  Dato: Resultat:

Forhandlinger - kun ved konkurranse med forhandling

Navn på leverandør  Dato: Resultat:
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Evaluering

Evaluering ved tildeling iht økonomisk mest fordelaktige
Leverandørens navn: Rangering:

Evaluering ved tildeling iht. laveste pris

Leverandørens navn: Tilbudssum eks. MVA:

Evalueringsresultat / innstilling
Innstilling
Se vedlagt innstilling   Innstilling:
Innstilling godkjent:
Dato:
Av hvem:

Leverandør(er) som ble tildelt oppdraget

Løpenr: Firma: Begrunnelse: 

Hvis relevant, andel av kontrakt 
eller rammekontrakt som vil bli 
tildelt underleverandør

Navn på eventuelle underleverandører

Andre opplysninger, vesentlige forhold eller viktige beslutninger som er av betydning for 
konkurransen 

Direkte anskaffelse uten konkurranse:
Skjøtsel av Slåttmyra naturreservat, oppdatering av skjøtselsplan, samt fortsettelse av 
ruteanalyser.

Tor Øystein Olsen, leder av Maridalens venner, fikk i juni tilbud om å fortsette skjøtselen han har 
drevet i Slåttmyra naturreservat siden 1997. Dette er en direkteanskaffelse uten konkurranse.
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Begrunnelse:
Tor Øystein Olsen har skjøttet Slåttmyra naturreservat siden 1997. Da var området sterkt 
gjengrodd, så arbeidet bestod i første omgang i å restaurere slåttemyra. I stor grad har derfor Tor 
Øystein Olsen tatt tilbake kulturlandskapet fra naturen. Gjennom dette arbeidet har Tor Øystein 
opparbeidet stor kompetanse på slåttemyrsamfunnet og vegetasjonssamfunnene knyttet til 
naturtypen generelt og til Slåttmyra spesielt. Dette har gjort at han har gjenskapt og trolig 
videreutviklet en slåttemyr i bedre forfatning enn den noen gang har vært. Han har videre tilpasset 
skjøtselen til behovene de ulike delområdene innenfor reservatet har for skjøtsel. Han har også 
brukt sin høye botanikk-kompetanse til å registrere plantediversiteten innenfor 41 faste prøveflater 
siden 2000. Dette gir grunnlag for en vitenskapelig undersøkelse av hvilken effekt skjøtselen har 
hatt på plantemangfoldet på myra. Naturtypen slåttemyr er kritisk truet (slåttemyrkant) og sterkt 
truet (slåtteflate), i tillegg til at naturtypen er svært sårbar for inngrep. Det er derfor nødvendig at 
oppfølgingen av lokaliteten gjennomføres med tilstrekkelig god kompetanse. Godt skjøttede 
slåttemyrer er svært sjeldne. Og det er vanskelig å finne personer med noen som helst erfaring med 
skjøtsel av denne naturtypen i tilsvarende stor skala i Norge. Arbeidet utføres med små 
spesialmaskiner kombinert med manuelt arbeid. Lokale kunnskaper om hvor ulike redskaper kan 
nyttes krever ikke minst god kjennskap til hele skjøtselsområdet. Store deler av skjøtselsarbeidet er 
sterkt væravhengig, både av hensyn til effektivitet men også ut fra hensyn til miljøet. Feil 
maskinbruk i fuktige perioder kan føre til store slitasjeskader i terrenget. Dette innebærer at utøver 
av skjøtselen må ha svært gode lokale kunnskaper i tilegg til kjennskap til de ulike maskinene. 
Professor Rune Halvorsen ved UiO støtter oss i konklusjonen om at den kompetansen som Tor 
Øystein Olsen har på skjøtsel av slåttemyr, er unik i vår region. Opprettholdelse av 
skjøtselstilstanden på reservatet uten Tor Øystein Olsen, vil kreve omfattende opplæring både med 
hensyn til teknisk og praktisk gjennomføring og med hensyn til opplæring i de ulike delområdenes 
skjøtselsbehov. Opplæringstida, og ikke minst kostnadene knyttet til opplæringen, vil stå i et helt 
urimelig forhold til tjenestekjøpets omfang. Dette er også et årlig, kontinuerlig arbeid. Vi tror at 
dette ikke er mulig på kort sikt. Det finnes i dag ingen andre i Sør-Norge som tilbyr tjenester på et 
faglig høyt nok nivå til at vi kan regne med at naturtypekvalitetene i reservatet blir opprettholdt. 

Videreføring av prøveflateundersøkelsene krever også høy faglig kompetanse. For å begrense 
feilkildene i undersøkelsene, er det en stor fordel å benytte samme person over flere år. 
Oppdatering av skjøtselsplanen krever også høy faglig kompetanse. Vi mener at det er en fordel at 
oppdateringen av planen gjøres av Tor Øystein Olsen som kjenner reservatets skjøtselshistorie godt
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Prosess etter at leverandør er valgt
Tildelings- avslagsbrev: Sendt dato:
Kontrakt undertegnet: Ja Dato: 29.08.2013

Signert HMS-egenerklæring levert:
Annet:

Hvis relevant - begrunnelse for hvorfor konkurransen avlyses

Vedlegg

Sted, dato

Sign.
Beslutningstager

Sign.
Saksbehandler
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