Instruks for hensyn til Nøkkelbiotoper og Verneområder
Instruksen skal sikre at vi beskytter og ivaretar verdiene i nøkkelbiotoper og verneområder.

•

Det skal ikke gjøres avtale om virkeskjøp før driftsområdets avgrensning er tydelig avklart.

•

Ved tiltak inn til grense mot verneområder (Naturmangfoldloven) skal forvaltningsmyndighet
normalt kontaktes om bistand til oppmerking og avgrensing.

•

Alle tiltak inn mot nøkkelbiotop, og mot verneområder som ikke er merket av Fylkesmannen,
skal planlegges, avgrenset og merkes av skogbruksleder. Store skogeiere kan likestilles med
skogbruksledere i Glommen Mjøsen Skog – etter avtale.

•

Ved oppmerking tas det utgangspunkt i normal nøyaktighet ved bruk av GPS (+-10 meter). Det
skal legges til en sikringssone dersom det er tvil om avgrensingen.

•

Oppmerking skal skje med flerfargede miljøbånd eller gul spray, og ved hjelp av GPS basert
kartstøtte. Merking skal være godt synlig. Trær med merkebånd skal alltid stå igjen etter hogst.

•

Plassering av livsløpstrær skal alltid prioriteres inn mot nøkkelbiotop og verneområder.

•

Det er ikke behov for merking der grense for nøkkelbiotop er mer enn 25 meter fra
driftsområdet, eller det er klar fysisk avgrensning til nøkkelbiotop i form av vei, kraftgate eller
annen fysisk avgrensning.

•

Der det finnes avsatte Buffersoner til nøkkelbiotop skal disse fortrinnsvis bevares urørt.
Buffersonen kan da inneholder da livsløpstrær. Enkelte trær i buffersonen kan hogges der dette
ikke skader livsmiljøet i selve nøkkelbiotopen. Ved merking av nøkkelbiotop med buffer er det
ytterkant av buffer som merkes.

•

Avvirkning skal ikke starte opp før Arbeidsrapport og kart er tilgjengelig i maskin.
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•

Hogstmaskin SKAL gjøre seg kjent med avgrensing for nøkkelbiotopen. GPS-støttet kart skal
alltid brukes ved kontroll av oppmerking. I situasjoner der det oppstår avvik mellom merking i
skogen og GPS i hogstmaskin, skal alltid den ytre avgrensningen gjelde.

•

I nøkkelbiotop som kan forvaltes med skjøtselstiltak, skal biologisk rådgiver konsulteres i forkant
av tiltaket. Dokumentasjon skal være skriftlig og følge Arbeidsordre for oppdraget.

•

Dersom det ved befaring registreres at nøkkelbiotop er feil registrert eller plassert – skal Kvalitet
/ Miljø kontaktes.

•

Der det tidligere er hogd inn mot nøkkelbiotop, og ny hogst planlegges, skal biotopens
avgrensing kontrolleres med formål å sikre avsatt areal. Der det avdekkes avvik skal Kvalitet /
Miljø kontaktes.

•

Endring av grense for nøkkelbiotop, endring av skjøtsel eller bytting av nøkkelbiotop med et
alternativt område skal utføres av rådgivende biotop. Beslutningen skal dokumenteres og
rapporteres inn.
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