Mål i Utvalgte kulturlandskap
Områdene skal utarbeide forekomst, status og mål for et sett indikatorer innen hovedtemaene
jordbruk, kulturminner, biologisk mangfold, annen næringsutvikling og formidling. Utfordring:
hvordan skille på mål og utførte tiltak?

Meny av indikatorer
Jordbruk
Status 2015
Antall bruk i drift, Antall landbruksforetak
eller antall søkere PT
Areal innmarksbeite i drift
Areal innmark annen produksjon (åker og
eng) i drift
Areal utmarksbeite i drift
Jordbruksareal i drift, totalt
Antall setre med seterbruk
Gjengrodd areal, brakklagt areal
Antall sau (inkl lam) på utmarksbeite
Antall geit (inkl kje) på utmarksbeite
Antall storfe (inkl ungdyr) på utmarksbeite
Antall melkekyr på innmarksbeite
Antall hest på beite (utmark/innmark?)

Landskap
Andre landskapselementer
Kantsoner
Åkerholmer
Gjengroing
Annet
Generell rydding
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Kulturminner
Status
2015

Automatisk freda arkeologiske
kulturminner
Gravrøyser, gravhauger
Dyrkingsspor (rydningsrøyser, åkerreiner)
Hustufter, gammetufter
Gårdshauger
Hulveier, kavlebruer
Jernvinneanlegg, kullgroper
Jakt- og fangstminner

Bygninger/bygningsmiljøer
Gamle tunstrukturer
Våningshus/kårhus
Stabbur/loft
Kombinert driftsbygning
Mindre uthus i tun
Utløe, sommerfjøs, smie
Kvern, sag
Naust, sjøbu
Seterhus

Andre kulturminner fra nyere tid
Steingjerder, skigarder
Rydningsrøys
Stier og veifar
Bruer, klopper, vad
Jakt- og fangstminner
Steinbrudd
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Biologisk mangfold
Status 2015

Utvalgte naturtyper
Kystlynghei
Slåttemark
Lauveng
Slåttemyr
Hule eiker

Trua naturtyper
Naturbeitemark/kulturmarkseng
Strandeng
Sørlig strandeng
Sanddynemark
Sørlig etablert sanddynemark
Høstingsskog
Beiteskog
Boreal hei?
Åpen grunnlendt kalkmark i
boreonemoral sone?

Prioriterte arter
Dragehode (Nordherad, Steinssletta,
Markaplassene?)
Honningblom (Skjærgården…?)
Svartkurle (Vanggrøftdalen)

Trua arter
Oppgi art(er) som er trua (CR, EN, VU)
Arealer viktige for trua arter

Andre særlig viktige
elementer
Styva trær

Fremmede arter
Oppgi fremmede arter med svært høy
og høy risiko
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Prioriterte arter
Dragehode (Nordherad, Steinssletta, Markaplassene?)
Honningblom (Skjærgården…?)
Svartkurle (Vanggrøftdalen)
Trua arter
Oppgi art(er) som er trua (CR, EN, VU)
Arealer viktige for trua arter
Andre særlig viktige elementer for biologisk mangfold
Styva trær
Fremmede arter
Oppgi fremmede arter med svært høy og høy risiko

Næringsutvikling
Landbruksdrift
Matforedling
Turisme
Håndverksnæring
Grønn omsorg

Tilgjengelighet og formidling
Turstier/-veier
Informasjonspunkt/skilting
Brosjyre/hefte/bok
Aktiviteter og fagdager
Nyhetsoppslag

