
 

Kartlegging av rødlistearter i utvalgte områder  
 

Utlysning 2018 

 
Sabima ønsker bedre forvaltning av viktige natur- og leveområder, og derfor ønsker 
vi økt kunnskap om våre rødlistearter og dårlig kjente arter. Medlemmer i Norges 
sopp- og nyttevekstforbund (NSNF), Norsk entomologisk forening (NEF), Norsk 
Zoologisk Forening (NZF) og Norsk Botanisk Forening (NBF) kan søke om støtte til å 
kartlegge utvalgte områder. 
 

Kartleggingspakke 1: Kulturmark i Østfold  
 

Det skal kartlegges i verdifulle kulturmarksområder i Østfold fylke.  

Sabima har plukket ut aktuelle områder som fortrinnsvis skal kartlegges, men hvis søkeren 
kan forhåndsdokumentere potensiale i andre områder i Østfold, kan vi vurdere dette. Siden 
det er snakk om innmark i de fleste tilfellene, har kartlegger ansvar for å ferdes varsomt og 
kontakte grunneiere i forbindelse med besøk. Opplysninger om grunneier kan fås ved 
henvendelse til Landbrukskontoret i den aktuelle kommune.  
 
De aktuelle områdene er (se også vedlagte kart): 
 
1. Modalen i Marker kommune 
Karplantefloraen er godt kjent, men det er behov for oppdatert kunnskap. Stort behov for 
kunnskap om sopp og insekter. Skjøtselplan for Modalen finnes her.  
 

2.Holmen i Sarpsborg kommune 

Karplantefloraen er godt kjent, mens det er behov for supplerende kunnskaper om 

sopp og insekter. Omtale av Holmen finnes her. 

 

3. Fløterbråten, Kastet og Keiserdalen i Våler kommune 

Tre plasser med noe intakt gammeldags kulturlandskap med slåttemark, beite og 

styvingstrær. Karplantefloraen er ganske godt kjent, men trenger supplering. Stort 

behov for kunnskap om sopp og insekter, men også lav og mose. 

Omtaler av tre av områdene finnes her: Kastet , Kastet øst, Keiserdalen 

 

4. Løvik i Marker kommune 

Fraflyttet plass med rikt mangfold i gammelt kulturlandskap. Karplantefloraen er 

godt undersøkt. Dårlig kunnskap om insekter og sopp. Omtale av Løvik finnes her. 

Skjøtselsplan finnes i dette dokumentet. 

 

5. Bjørkebekkasa i Aremark kommune 

Kulturmark med lang kontinuitet og høyt artsmangfold. Karplanteflora er godt 

undersøkt, noen undersøkelser av insektfauna. Behov for supplerende data på 

insekter, samt kartlegging av sopp. Omtale av området her. 

 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Milj%C3%B8%20og%20klima/Rapportserien/2017_1%20Naturfaglige%20unders%C3%B8kelser%20XVII_del1.pdf
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00106185
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00052223
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00052276
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00052275
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00038355
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Milj%C3%B8%20og%20klima/Rapportserien/2014_01%20Skj%C3%B8tselsplaner%20for%20utvalgte%20sl%C3%A5ttemarker.pdf
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00106173


 

 
Retningslinjer for tildeling av støtte:   
 
• Foreninger og personer som søker om midler til kartlegging må være medlem av minst 
én av de ovennevnte foreningene. Hovedforeningene, fylkesavdelinger og lokallag kan 
også søke om midler. 

• Det kreves god artskompetanse innen aktuelle artsgrupper. 

• Det er mulig å søke på separat på en artsgruppe (eks. sopp eller insekter). 

• Sabima kan velge å dele tildelingen på flere søkere hvis det vurderes hensiktsmessig.  

 
Utgiftsdekning:  

• Kartleggingsmidlene dekker nødvendig utstyr, direkte utgifter eller reiseutgifter og 
diettutgifter etter statens satser for billigste reisevei.  

• Kartleggingsmidlene kan dekke lønn på inntil kr. 150,- per time.  

• Søknaden må inneholde et tydelig budsjett hvor de ulike utgiftene er tatt med.  

• Søknaden må inneholde en plan for hvordan kartleggingen skal gjennomføres. 

• Dersom det samles inn belegg, skal det foreligge en enkel plan for hvordan dette 
materialet skal ivaretas over tid. 

• Støtte utbetales etterskuddsvis, når data fra kartleggingen er synlige i Artskart og 
regninger med skattemessige opplysninger er innsendt. Eventuell forening må være 
registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.  

• Varig utstyr som kjøpes inn for tildelte midler blir å regne som Sabimas eiendom og som 
søkeren disponerer gjennom kontrakt. Utstyret kan disponeres av Sabima til andre formål 
når forutsetningene for tilskudd ikke lenger er tilstede. 
 
Rapportering:  

• Data skal innrapporteres fortrinnsvis i Artsobservasjoner under prosjekt «Kartlegging av 
rødlistearter - Sabima» eller andre databaser med kobling til Artskart, og være klare ved 
rapporteringsfristen.  

• Siste frist for innsending av rapport og reiseregninger og kvitteringer er 15. november 
2018. 
 
 

Søknadsfrist:  
 
Søknad om midler sendes Sabima v/kartleggingskoordinator Even Woldstad Hanssen, 
even.w.hanssen@sabima.no innen 15. mai. 
 
 


