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Innspill til strategi mot miljøkriminalitet 

Artsdatabanken og GBIF (Global Biodiversity Information Facility) Norge ønsker å komme med et 

felles innspill til Klima- og miljødepartementets strategi mot miljøkriminalitet. Artsdatabanken og 

GBIF samarbeider om å gjøre stedfestet informasjon om arter tilgjengelig for offentlig forvaltning, 

frivillige og andre brukere. Vi bidrar også til innhenting og mobilisering av store mengder data 

gjennom tjenester som Artsobservasjoner og datapublisering i GBIFs datainfrastruktur. Lett 

tilgang til data om arter er en forutsetning for god forvaltning av naturmangfold.  

I 2016 utarbeidet Miljødirektoratet “Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata” som 

innebar en justering og harmonisering av tidligere praksis. Retningslinjene innebærer at stedfestet 

informasjon om et utvalgte arters hekkeområde, yngleområde eller voksested av arter skjermes 

fordi åpen tilgang kan føre til at arten eller dens levested, utsettes for tilsiktede negative 

påvirkninger. Dette er et viktig tiltak for å forhindre miljøkriminalitet på de utvalgte artene. 

Artsdatabanken og GBIF mener at åpen tilgang til informasjon om forekomst av de øvrige artene 

er en forutsetning for å hindre utilsiktet ødeleggelse av natur og leveområder for arter. Begrenset 

tilgang til sensitive data bør derfor veies mot risiko for utilsiktet ødeleggelse av natur og 

leveområder. Retningslinjene for håndtering av sensitive artsdata gir en god balanse mellom 

behov for beskyttelse mot tilsiktet ødeleggelse og behovet for tilstrekkelig informasjon for å 

hindre utilsiktet ødeleggelse av naturressurser. 

Når Klima- og miljødepartementet skal vurdere tiltak for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet, 

anbefaler Artsdatabanken og GBIF at dagens retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata i 

hovedsak beholdes uendret. 
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