
Rollefordeling mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og Tor Øystein Olsen

Miljøvernavdelingen

Forvaltning
- Miljøvernavdelingen har ansvar for å forvalte verneforskriftene i tråd med verneformålet 
og treffe nødvendige tiltak for å sikre naturverdiene. Forvaltningsansvar for et verneområde 
innebærer rettslig kompetanse til å utøve myndighet innenfor rammen av verneforskriftene. 
Denne kompetansen er i hovedsak knyttet til dispensasjonsmyndighet og myndighet til å gi 
utfyllende retningslinjer om skjøtsel gjennom skjøtselsplan.

Skjøtsel
- Miljøvernavdelingen har det overordnede ansvaret for gjennomføring av skjøtsel. Dette 
innebærer at miljøvernavdelingen kan inngå avtale med konsulenter, interesserte 
organisasjoner eller andre om at disse utfører slike skjøtselstiltak. Skjøtselstiltak må 
godkjennes av miljøvernavdelingen før de gjennomføres, enten i form av en skjøtselsplan 
miljøvernavdelingen har godkjent, eller i form av avtaler mellom miljøvernavdelingen og den 
som utfører skjøtselen. Miljøvernavdelingen har ansvar for å skaffe midler til gjennomføring 
av skjøtsel av verneområdet. Dette skjer primært gjennom bestillingsdialogen med Statens 
naturoppsyn (SNO).

Dokumentasjon
- Miljøvernavdelingen har ansvar for at naturverdier i verneområdet dokumenteres. Dette 
innebærer også overvåkning av endring i naturverdier som konsekvens av naturlige 
suksesjoner eller menneskeskapt påvirkning, for eksempel skjøtsel. Miljøvernavdelingen kan
formulere bevaringsmål, for å vurdere behovet for overvåkning etter retningslinjer fra 
Miljødirektoratet, og har ansvar for å foreslå skjøtselstiltak. Dokumentasjonen innebærer 
oppdatering av Naturbase, Artskart og Miljøstatus, samt skjøtselsplaner. 

Naturverdiene ble dokumentert i 1970, beskrevet i en oppdatert versjon i 1997, og har hvert 
år siden 2000 blitt overvåket gjennom vegetasjonsanalyser i 41 prøveflater, gjennomført av 
Tor Øystein Olsen, og publisert på Maridalens venners nettsted om Slåttemyra. 

Informasjon
- Miljøvernavdelingen har ansvar for å vurdere behov og strategi for informasjonsarbeid for 
verneområdet. Informasjon om verneområdet skal formidles til grunneiere, rettighetshavere 
og allmennheten. Informasjon om Slåttmyra presentert på informasjonsplakat, Miljøstatus 
og i Naturbase er miljøvernavdelingens ansvar. Informasjonstiltak på disse formatene skal 
skje i henhold til maler og retningslinjer. Miljøvernavdelingen skal gjennom 
bestillingsdialogen med Miljødirektoratet søke om midler til aktuelle informasjonstiltak.

Tor Øystein Olsen har tatt ansvar for utarbeiding og praktisk gjennomføring av 
informasjonstiltak som orkidevandring og nettside om Slåttmyra. 



Tor Øystein Olsen

Forvaltning
-Tor Øystein Olsen har ikke forvaltningsmyndighet eller rettslig kompetanse til å forvalte 

verneforskriftene, men miljøvernavdelingen ønsker å kunne bruke Olsen som faglige 
rådgiver i forbindelse med forvaltningen av verneområdet, for eksempel dersom det blir 
aktuelt å gjøre inngrep som kan berøre naturverdier i verneområdet, og i forbindelse med 
skjøtsel.

Skjøtsel
- Tor Øystein Olsen har på oppdrag fra miljøvernavdelingen ansvar for å lede den praktiske 
skjøtselen av verneområdet. Tor Øystein Olsen er ansvarlig for at det skjøtselsarbeidet som 
gjennomføres, er av faglig god kvalitet og fremmer formålet med fredningen, og ikke er til 
skade for naturverdiene som skal bevares. Før tiltak gjennomføres, skal de godkjennes av 
miljøvernavdelingen, enten i form av en godkjent skjøtselsplan, eller andre avtaler. Olsen har 
ansvar for å foreslå praktiske og bærekraftige måter å fjerne biomasse fra myra, samtidig 
som naturverdiene ivaretas eller utvikles. Olsen har ansvar for å foreslå evt. utvidelser av 
slåttemarksarealet og restaurering av slåttemyrarealer innenfor verneområdet. Olsen har 
anledning til å benytte medarbeidere til gjennomføring av skjøtselen, og skal lede dem i 
arbeidet, evt. lære dem tilstrekkelig godt opp til at de kan arbeide selvstendig. Dersom det er 
behov for ekstra midler, utstyr, kompetanse eller kapasitet, skal Olsen melde fra til 
miljøvernavdelingen om dette, og miljøvernavdelingen skal prøve å skaffe tilleggsressurser . 
Olsen har ansvar for å holde seg faglig oppdatert, slik at han er godt forberedt til å justere 
skjøtselen etter behov, for eksempel som resultat av uønskede endringer i artsmangfoldet, i 
form av dominans av invasive arter eller reduksjon i forekomst av truede arter. Behov for 
endringer i skjøtselen skal formidles til miljøvernavdelingen før de gjennomføres. Dette skal 
gjøres i form av jevnlig oppdaterte skjøtselsplaner (hvert 5. til 10. år), og enklere 
rapporteringer til miljøvernavdelingen mellom hver oppdatering. 

Dokumentasjon
- På oppdrag fra miljøvernavdelingen skal Olsen fortsette ruteanalysen innenfor de samme 
rutene som tidligere er studert. I samarbeid med professor Rune Halvorsen (NHM, 
Universitetet i Oslo) skal resultatene av ruteanalysene formidles vitenskapelig og/eller
populærvitenskapelig. Olsens dokumentasjon av naturverdiene og endring i vegetasjon som 
resultat av hevd, skal benyttes av miljøvernavdelingen til å oppdatere Artskart, Naturbase og 
Miljøstatus, og skjøtselsplanen.

Informasjon
- Tor Øystein Olsen har anledning til å arrangere orkidévandring på Slåttmyra, innenfor 
rammen av verneforskriften, og til å legge ut informasjon og fotografier om verneområdet 
på nettet. Informasjonen Olsen legger ut skal være fritt tilgjengelig for miljøvernavdelingen 
til oppdatering av Naturbase, Artskart og Miljøstatus, samt evt. oppdatering av 
informasjonsplakat og annet informasjonsmateriell. 


