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Forvaltningmyndighet Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Verneområde/Tema Prioritering Beskrivelse av oppdrag 

og metode

Forankring i 

planverktøy

Rapportering ( 

Verneområdelogg, Artsobs, 

Natstat). 

Merknad Ansvarlig i SNO-L Tidsbruk (dagsverk) Gjennomført 

ja/nei

Kommentarer

Oppsetjing av informasjonstavler på 8 

innfallsportar i tråd med 

besøksstrategi

1 Oppsetjing av 

informasjonstavler.

Besøksstrategi Verneområdelogg Jostedalsbreen nasjonalparkstyre har svært mange 

innfallsportar som det skal setjast opp 

informasjonstavler på. Det hadde vore til stor hjelp og 

truleg ressurssparande om SNO hadde mogelegheit for 

å vere med å setje opp tavler på nokre av dei mindre 

innfallsportane.

Tilsyn av stiar med betydelege 

tilretteleggingstiltak. Lundeskaret, 

Skåla, Oldeskaret, Flatbrehytta samt 

buførevegar i Erdalen og Sunndalen.

2

Synfaringar for å 

vurdere tilstand og for 

å gjere gjennomføre 

enkelt vedlikehald.

Tiltaksplan Verneområdelogg Stiar der det er investert mykje ressursar i 

tilretteleggjing må erfaringsmessig ettersjåast jamleg 

for å unngå store kostnader til reparasjon

Skilting og sikring av einskilde punkt på 

stien til Kattanakken

3 Synfaringar ved 

oppstart og undervegs 

i arbeidet

Besøksstrategi Verneområdelogg

Følgje opp arbeid med utbetring av 

følgjande stiar: Skålastien, sti til 

Haugafjellstølen, stien til Sognskaret, 

stien til Haugabreen og stien til 

Flatsteinbu.

4 Synfaringar ved 

oppstart og undervegs 

i arbeidet

Tiltaksplan Verneområdelogg Det er enno usikkert kor mange av desse prosjekta som 

vert sett i gang, det avheng av tildelingar og endelege 

prioriteringar.

Oppfølging av skjøtselsplan. 

Klopplegging på stien mellom 

Storesetra og Vetledalssetra i Erdalen

5 Synfaringar ved 

oppstart og undervegs 

i arbeidet

Skjøtselsplan Verneområdelogg Klopplegging med bruk av lerk er eit prøveprosjekt der 

vi vil prøve ut ny metode og materiale i eit område med 

utfordringar grunna svært varierande vassmengder 

gjennom sesongen.

Kanaliseringstiltak for å skåne sårbare 

morenar m.a. i Haugadalen og 

Tunsbergdalen. 

1 Synfaringar for å 

vurdere tiltak i 

problemområde. 

Oppsetting av stengsel, 

tydeleggjering av trasé 

og revegetering.

Tiltaksplan Verneområdelogg

Oppfølging av skjøtselsplan. Utbetring 

av punkt på drifteveg og oppføring av 

gjerde ved Storesetra i Erdalen

2 Synfaring ved oppstart 

og ved avslutning

Skjøtselsplan Verneområdelogg Skjøtselsplan for Bødalen, Erdalen og Sunndalen blir 

først ferdigstilt i løpet av våren 2022, men det er 

allereie peika ut nokre tiltak som bør gjennomførast i 

2022. Det 

Oppfølging av skjøtselsplan. 

Utsiktsrydding i Erdalen - før 

Storesetra.

3 Synfaring ved oppstart 

og ved avslutning

Skjøtselsplan Verneområdelogg Skjøtselsplan for Bødalen, Erdalen og Sunndalen blir 

først ferdigstilt i løpet av våren 2022, men det er 

allereie peika ut nokre tiltak som bør gjennomførast i 

2022.

Verneområde/Skjøtsel

Innspill om ønsket SNO ressurs i verneområder. (Sett inn nye linjer for hvert ønsket utført oppdrag)

Verneområde/Tilrettelegging

Fylles ut av SNO



Oppfølging av skjøtselsplan. Rydding 

av skog ved Huldefossen i Bødal.

4 Synfaring ved oppstart 

og ved avslutning

Skjøtselsplan Verneområdelogg Skjøtselsplan for Bødalen, Erdalen og Sunndalen blir 

først ferdigstilt i løpet av våren 2022, men det er 

allereie peika ut nokre tiltak som bør gjennomførast i 

2022.

Kartlegge granspreiing i Bergsetdalen 5 Registrering av granar 

inn i nasjonalparken

Styrt beiting med ved utvalde 

innfallsportar. Supphelledalen, 

Bøyabreen og Briksdalen

6 Synfaring av aktuelle 

lokalitetar før oppstart 

og etter avslutta 

beitesesong

Tiltaksplan Verneområdelogg

Oppfølging av bevaringsmål framande 

artar - Gran i Sunndalen og Fosdalen

1 Synfaring for 

registrering av 

endringar på  transekt 

og fjerning av eventuell 

gjenvekst av gran

Annet (beskriv) NatStat

Oppfølging av bevaringsmål - sårbare 

vegetasjon på sårbare morenar i 

Austerdalen og Bergsetdalen

2 Synfaring for 

registrering av 

endringar på  transekt.

Annet (beskriv) NatStat

Registrere raudlisteartar som blir 

observert. 

3 Registrere og 

rapportere 

raudlisteartar som vert 

observert i felt.

Annet (beskriv) Artsobs

Halde oppsyn med verneforskrifta i 

Jostedalsbreen nasjonalpark.

1  Synfaringar i felt. Annet (beskriv) Verneområdelogg Forankra i verneforskrifta

Kontrollere om løyve/styrevedtak vert 

følgt i dispensasjonssaker

2 Synfaringar i felt. Forvaltningsplan Verneområdelogg Dispensasjonar/styrevedtak

Følgje opp tiltak i hovudsak ved 

oppstart og slutt.

3 Synfaringar i felt ved 

oppstart og slutt av 

prosjekt. 

Tiltaksplan Verneområdelogg

Ferdselsteljing på same stader som i 

2021.

4 Utsetjing av 

ferdselsteljarar på 

utvalde stader. oppsyn 

med desse gjennom 

året og innsamling og 

tolking av data etter 

sesongen.

Tiltaksplan Verneområdelogg

Registrere bygningar og andre 

konstruksjonar i nasjonalparken

5 Oppmåling, 

fotografering, 

kartfesting og 

innlegging i 

verneområdeloggen

Forvaltningsplan Verneområdelogg

Verneområde/Bevaringsmål

Verneområde/Tilsyn og kontroll


