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Kunnskapsløft for natur

Dagens næringsliv 12.juni 2014



Hva er økologisk 
grunnkart?

Stortinget besluttet i 2015 at det skulle utarbeides 
et økologisk grunnkart for Norge for å øke 
kunnskapen om forekomsten av arter, naturtyper og 
økosystemer.

Økologisk grunnkart
• Er ikke ett spesifikt kart, men en samling kartlag

med stedfestet informasjon om naturtyper, arter 
og landskapstyper.

• Inneholder kartlag over miljøvariabler som sier 
noe om forutsetninger for at landskapstyper, 
naturtyper og arter kan finnes på gitte steder i 
landet.

Foto: Wikipedia

Meld. St. 14 (2015-2016)



Felles portal for 
grunnkartene

Tre hovedelement i satsningen 
økologisk grunnkart

Økt kartlegging av natur og  
kunnskapsoppbygging

Bedre samordning av kartlegging

Tilgjengeliggjøring av kartlag



Artsdatabanken 
utvikler portalen
Skal bli en brukervennlig og oppdatert portal 
med tilhørende tjenester 

Skal vise kartlag med stedfestet informasjon 
om arter, naturtyper og landskap samt 
miljøvariabelkart

Kartverkets Geonorge skal være «navet» i 
datautveksling og distribusjon

Arbeidet skal skje i samråd med 
Miljødirektoratet

Ambisjon om publisering ila. 2020
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Mye innsamlet informasjon i perioden 
2015-2019

Vi har innen utgangen av 2019: 

• brukt 177 millioner kroner på 
naturtypekartlegging 

• undersøkt et areal på ca. 620 000 
fotballbaner eller 1,5 % av 
landets areal for naturtyper

• engasjert totalt 210 kartleggere 



Hotspothabitat for 
trua arter 

viser predikert utbredelse av 
rødlista arter innen ulike 
artsgrupper, her illustrert med 
karplanter.

Basert på analyser av mange ulike 
miljøvariabler kombinert med 
artskart. 

Hotspotmodellering, NINA



Kartlag fra 
sektorene

Direktoratsgruppen har identifisert ca. 
110 relevante kartlag for økologisk 
grunnkart, som allerede er tilgjengelige.

Noen eksempler:
• Nedbørsfelt (Norges vassdrags- og energidirektorat)

• Korallrev (Havforskningsinstituttet)

• Satelittdata (Norsk romsenter)

• Livsmiljø fra MiS (Landbruksdirektoratet)

• Løsmassegeologi (Norges geologiske undersøkelse)

• Nasjonale høydedata (Kartverket)

• Naturtyper (Miljødirektoratet)

Løsmassegeologi/NGU



Naturtypekartlegging





Naturtyper –
Miljødirektoratets 
instruks

Naturtyper –
DN-håndbok 
19

Utvalgte 
naturtyper Naturtyper –

DN-håndbok 13



Miljødirektoratets datasett om naturtyper utgjør et viktig beslutningsgrunnlag i 
plan, KU og arealforvaltning. 

Slike data hører naturlig hjemme i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK).

Omstrukturering av eksisterende data og omlegging til ny metodikk medfører at 
Miljødirektoratet fra 2020 vil levere fire datasett til DOK:

• Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks - NYTT
• Naturtyper etter DN-håndbok 13
• Naturtyper etter DN-håndbok 19
• Utvalgte naturtyper

Naturtypedata i DOK



Nytt kunnskapsgrunnlag



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 kunnskapsgrunnlag

Etablere systemer og verktøy

Forvaltningsrelevante data tilpasset 
brukerbehovet

Kostnadseffektiv kartleggingNaturbase – Miljødirektoratets karttjeneste



Naturtypekartlegging - opplegg

Utvalg av naturtyper Utvalg av områder Kart som viser hvor naturtypene er



105 naturtyper 
kartlegges

• 82 basert på Norsk rødliste for 
Naturtyper 2018

• 23 basert på anbefalinger fra 
ekspertgruppe

• Metode for økologisk 
lokalitetskvalitet



Bruk av kunnskapsgrunnlaget 
i arealforvaltning



Et naturfaglig 
kunnskapsgrunnlag

Forvaltningsmessige konsekvenser fastsettes 
gjennom bl.a. regelverk og rundskriv som 
styrer aktiviteten i et område

Eksempel:
Innsigelsesrundskrivet (T2/16)

Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks i Naturbase



• Klargjør hva som er nasjonale og 
vesentlige regionale miljøinteresser

• Revidert okt/nov 2019 
• Naturtyper etter Miljødirektoratets

instruks innarbeidet

• Miljødirektoratet vil publisere 
veiledning om bruk av 
naturtypedataene i arealforvaltning

Rundskriv T-2/16 om innsigelsespraksis

Admiral
Foto: Toril Grønningsæter



I 2020:

• skal portal for økologisk grunnkart 
lanseres

• skal sektorene tilgjengeliggjøre 
sine kartlag til portalen

• vil naturtyper kartlagt i 2015, 
2016 og 2019 bli publisert

På sikt:
• Kartlegging i hav og ferskvann 

etter Natur i Norge

Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no



Miljødirektoratet.no 

Les mer om arbeidet med økologisk grunnkart og 
kartlegging av naturtyper her:
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