
 

Feltkurs med f kus på prioriterte 
naturtyper 
BioFokus ønsker i 2012 å tilby forvaltningen feltbaserte kurs knyttet til 
naturtyper registrert etter DN håndbok 13 i Oslo og Akershus 

Prioriterte naturtyper utgjør en svært viktig brikke i puslespillet for å ivareta 
biologiske verdier i alle kommuner og det er nå kartlagt over 8.000 
naturtypelokaliteter i Oslo og Akershus fordelt på mer enn 40 ulike 
naturtyper. Dette skattekammeret for biologisk mangfold krever 
kompetanse hos forvaltningen. BioFokus, som har kartlagt mye av dette 
naturmangfoldet ønsker å bidra til å styrke både kunnskap om og 
kjennskap til disse naturverdiene ved å tilby kurs som fokuserer på 
følgende temaer: 

 Kartleggingsmetodikk og verdivurdering 
 Utvalgte naturtyper / prioriterte arter / prioriterte naturtyper 
 Mangfoldet av naturtyper, hvor finnes de største kvalitetene av de ulike typene 
 Påvirkningsfaktorer – fremmede arter, tiltak, gjengroing, ferdsel … 
 Artsmangfoldet knyttet til naturtypene - praktisk feltkartlegging 
 Forvaltning lokalt og regionalt, skjøtsel eller fri utvikling 

For at eksempler og naturtyper skal bli så relevante som mulig ønsker vi å 
tilby utferder i ulike deler av de to fylkene: 

 Follo [5. juni]  Eik, dammer, edelløvskog 
 Oslo, Asker, Bærum [6. juni]  Åpen grunnlendt kalkmark, eik, rik sumpskog, 

kalkskog 
 Romerike [7. juni]  Evjer, bukter og viker, Naturbeitemark og gråor-

heggeskog i raviner 
 Follo [12. juni]  Eik, dammer, edelløvskog  

Vi håper på deltagelse fra kommuner, fylkesmannsembetet og andre som 
har fokus på forvaltning av biologiske verdier som en del av sitt arbeidsfelt. 
Vi tror kurset vil være nyttig for alle i forvaltningsapparatet som fremmer 
eller tar beslutninger rundt biologisk mangfold (herunder arealplanleggere 
og politikere), uansett kunnskapsnivå. Bli derfor med og lær litt mer om 
den mangfoldige naturen i ditt nærområde. Kurset koster 500 kr per pers 
og påmelding skjer over nett innen 20. april. 

BioFokus vil stille med biologer som har spesialkompetanse på de enkelte 
naturtypene og artsmangfoldet som finnes i dem. Oversendelse av detaljert 
turbeskrivelse til påmeldte innen 10. mai. BioFokus stiller ikke med 
transport eller mat på turen, men vi håper på muligheter for samkjøring. 

 

 

BioFokus kan skreddersy kursopplegg for 
enkeltkommuner med fokus på spesielle 
naturtyper eller spesielle artsgrupper. Ta 
kontakt og vi kan planlegge noe sammen! 

Kontakt 
Mail: post@biofokus.no 
Tlf:   99 55 02 57 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGU1UDBZOG5NY0djeHhOemZsekFaRVE6MQ
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