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Et rent og rikt miljø



Dette er oss

• Statlig forvaltningsorgan

• Gjennomfører og gir råd om utvikling av 

klima- og miljøpolitikken

• Faglige råd i konkrete klima- og 

miljøsaker

• Faglig uavhengig



Naturtypekartlegging



Føringer

Styrke kartlegging av naturtyper som enten er:

• truet

• viktige for mange arter

• dekker sentrale økosystemfunksjoner

• er spesielt dårlig kartlagt

Kartleggingen skal prioriteres i områder der 

kartleggingen gir stor samfunnsnytte:

• områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress, 

både på land og i sjø

• klimaendringene forventes å føre til raske endringer



Mål for 
kartleggingsarbeidet

Tilby et godt naturfaglig kunnskapsgrunnlag 

basert på Natur i Norge (NiN)

Etablere systemer og verktøy

Forvaltningsrelevante data tilpasset 

brukerbehovet

Kostnadseffektiv kartlegging

NINFP1810034622

Slåtteeng med svært høy lokalitetskvalitet

Foto: Bjørn Harald Larsen

Gammel granskog med svært høy lokalitetskvalitet

Foto: Espen Sommer Værland



NINFP1810034622

Slåtteeng med svært høy lokalitetskvalitet

Foto: Bjørn Harald Larsen

Gammel granskog med svært høy lokalitetskvalitet

Foto: Espen Sommer Værland

Et naturfaglig 
kunnskapsgrunnlag

Forvaltningsmessige konsekvenser fastsettes 

gjennom regelverk som styrer aktiviteten i 

et område



Arealer for 
naturtypekartlegging

Fylkesmennene melder inn områder

 med stor aktivitet og utbyggingspress

 der man kan forvente å finne terrestriske 

naturtyper etter Miljødirektoratets 

instruks

Begge kriterier bør være oppfylt for at et 

område vil bli prioritert for kartlegging. 





Naturtypekartlegging

• Hvordan kartleggingen skal gjøres

• Hvilken natur som skal kartlegges

• Metode for økologisk 

lokalitetskvalitet

Utvalg av areal Kartlegging i NiNapp



Kunnskapsgrunnlag

• Natur i Norge – Artsdatabanken/NHM

• Norsk rødliste for naturtyper (2018) -

Artsdatabanken

• Forslag til naturtyper (leveområder for truede og 

nær truede arter) (2016-2017) - Ekspertgruppe

• Forslag til metode for lokalitetskvalitet (2017) -

Ekspertgruppe

• Uttesting og evaluering av metode for 

lokalitetskvalitet (2018) – Kartleggere

• Justering av utvalg naturtyper og metode for 

lokalitetskvalitet (2019) - Ekspertgruppe



Evaluering

Anbudskonkurranse 

og oppdrag

NiN

Instruks

Kartlegging

Kurs og opplæring

Evaluering

Systemet



Kurs for kartleggere mai 2018

Foto: Miljødirektoratet

Kartlegging 2019 

Kartlegging etter ny instruks for 

2019:

• Oppdrag for 60 Mkr

• Anbudskonkurranse

• Frist for tilbud 15. mars 

(evalueringsfase nå)

• 17 ulike kartleggingspakker

• 6682 ruter



Heldigital naturtypekartlegging

NiNapp - kartleggingsverktøy utviklet av 

Miljødirektoratet

Gir heldigital kartlegging
• Data registrert i felt går rett inn i database

• Resultater til publisering

Oppstartskurs for kartleggere

Foto: Ole Einar B. Hårstad



Lokalitetskvalitet

• Naturtypene kommer i alle kvaliteter

• Grunnlag for prioritering i planprosesser

• Trenger en metode for å vise ulikheter i 

kvalitet



Metode for 
lokalitetskvalitet
1. Skår for tilstand

2. Skår for naturmangfold

Denne figuren gir lokalitetskvalitet.

Modifisert fra Evju et al. 2017



Lokalitetskvalitet på kart

Naturtyper kartlagt i Bærum – Kjaglidalen (2018)



Kystlynghei
Rennesøy (Rogaland)

Svært høy lokalitetskvalitet

T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier 

Lav lokalitetskvalitet

T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier 



Naturtyper NiN

https://kart.naturbase.no/

Slåtteeng med svært høy kvalitet (Toten)

Naturbase - kart

F
o
to

: M
a
th

ild
e
 L

o
re

n
tz

e
n

https://kart.naturbase.no/
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/html5Viewer/?viewer=Naturbase&layerTheme=&scale=625&basemap=Zmx5Zm90byAoc2sp&center=274153.2173411684,6733852.157773382&layers=0K4ilF3iH9HF02BL8A0UP1FK1rTNwv2WoE5W1gRXS11slwBY0zwj%2BX0ptKmi0p6gRK0tFkvI






















«Samling av kartlag som gir kunnskap om 

hvor naturtyper, arter og landskapstyper 

forekommer i landet» Meld.st.14 (2015-2016) 

Miljødirektoratet leder Direktoratsgruppen 

for økologisk grunnkart

På bakgrunn av Miljødirektoratets kriterier, peker gruppa ut 

hvilke kartlag som til enhver tid skal inngå i økologisk 

grunnkart, og eventuelt hvilke kartlag som mangler eller 

må forbedres

Ett viktig kartlag i økologisk grunnkart

http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Okologisk-grunnkart/Direktoratsgruppe-for-okologisk-grunnkart/
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Grønn infrastruktur



Bakgrunn

• Naturmangfoldmeldingen 2016, oppdrag i tildelingsbrev

• Behovsanalyse fra Miljødirektoratet: brev til KLD 17.02.2017

• Konklusjon: behov for bedre ivaretakelse av grønn infrastruktur

• Faglig grunnlag: fagrapport fra ekspertgruppe vår 2018:
• Forskningssjef Erik Framstad, NINA

• Professor Wenche Dramstad, NIBIO

• Førsteamanuensis Anders Bryn, UiO

• Professor Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU

• Geografiske analyser: pilotprosjekt i Follo 2018 (NINA)

• Forvaltningsstrategi Miljødirektoratet



Dagens situasjon
• Juridiske og økonomiske virkemidler for en 

avgrenset del av naturmangfoldet

• Arter vanskelig ivaretas alene

• Nye føringer for økosystembasert forvaltning

• Behov for mer relevant kunnskapsgrunnlag:

• arealplanlegging og –forvaltning

• fagsystem for økologisk tilstand

• truet natur



Grønn infrastruktur

• Habitatkvalitet og viktige økologiske 

sammenhenger (korridorer, og 

forflytningsområder) for humler i Ski 

kommune

• Heldekkende kart, viser sannsynlighet for 

viktig område 0-1 i hver 100m-celle i et 

raster (illustrert med frageskala fra grått 

til grønt på kartet til venstre)

• Tilsvarende kart for store hjortedyr (eks. 

elg) og insekter knyttet til Gammel skog

• Modell basert på satelittda, arealdekke, 

terrengmodell, m.m.

• Kan oppdateres med ny kunnskap



Bruk i arealforvaltning



2019:

Gradvis overgang fra DN-håndbok 13 

"Kartlegging av naturtyper" som 

anerkjent metodikk til 

Miljødirektoratets kartleggingsinstruks 

for naturtyper (NiN)

Anerkjent metodikk i KU

• Vår anbefaling:

for prosjekter som planlegges, og 

settes i gang i 2019 kartlegges 

naturtyper etter Miljødirektoratets 

instruks 2019



T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet –
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis

Naturtyper - Innsigelse skal vurderes når foreslått ny arealbruk i planforslaget vil komme i konflikt med: 

1) Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52 med mindre det foreligger rettslig 

bindende plan etter plan- og bygningsloven som avklarerer arealbruken for en forekomst 

av en utvalgt naturtype og som er vedtatt etter at naturtypen ble utvalgt, jf. 

naturmangfoldloven § 53 fjerde ledd. 

2) Truede naturtyper (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) i henhold til nasjonal 

rødliste for naturtyper. 

3) Nær truede naturtyper dersom det vurderes som sannsynlig at planforslaget vil medføre 

risiko for at naturtypen blir truet. 

4) A-lokaliteter av naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og A- og B-lokaliteter kartlagt 

etter DN-håndbok 19 som ikke fanges opp av punktene over. 

5) Øvrige lokaliteter av naturtyper som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig regional 

verdi, jf. ny veileder for verdsetting av naturtyper kartlagt etter NIN (Naturtyper i Norge, 

under utarbeidelse). 

6) Skogområder med nasjonal eller regional verneverdi, vurdert etter Miljødirektoratets

system for verdsetting av skog som kan være aktuelle for vern som naturreservat.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/

