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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderinga
Det blir lagt vekt på at kandidaten har oversikt over lover,
forskrifter og regelverk som er aktuelt for temaet.
Det blir og lagt vekt på forståing for korleis tiltak i naturen verkar
inn på økosystemet.

Andre
opplysningar
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Oppgåve 1
a) Korleis kan vi som grunneigar få utnytta utmarka vår, utan å skape konflikt
med andre interesser?
b) Kva for styringsdokument (lover og reglar) har vi?
c) Kva for omsyn bør vi ta for å leggje til rette for vilt og friluftsliv?

Oppgåve 2
a) Kva for kulturlandskaps-element må vi ta omsyn til i drifta av ein eigedom?
b) Kva for skjøtselstiltak kan vere aktuelle i kulturlandskapet?
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderingen
Det blir vektlagt at kandidaten har oversikt over lover, forskrifter
og regelverk som er aktuelt for temaet.
Det blir også vektlagt forståelsen av hvordan tiltak i naturen
virker inn på økosystemet.

Andre
opplysninger
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Oppgave 1
a) Hvordan kan vi som grunneier få utnyttet utmarka vår, uten å skape konflikt
med andre interesser?
b) Hvilke styringsdokumenter (lover og regler) har vi?
c) Hvilke hensyn bør vi ta for å legge til rette for vilt og friluftsliv?

Oppgave 2
a) Hvilke kulturlandskaps-elementer må vi ta hensyn til i driften av en eiendom?
b) Hvilke skjøtselstiltak kan være aktuelle i kulturlandskapet?
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