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Våre DOK-datasett

Status på godkjente DOK-datasett 

 

(Datasettene er vurdert etter følgende leveransekrav og status: Fra venstre mot høyre: Metadata, Produktark, Tegneregler, Produktspesifikasjon, WMS-

tjeneste, WFS –tjeneste, SOSI-krav, GML-Krav, Atom-feed og nedlastingsstatus. Smilefjes angir status på de ulike leveransene). 

DN HB-13



Utvikling kontra forvaltning av DOK- data

• Utvikling av kunnskapsgrunnlag

• Kartleggingsmetode (DN HB-11,-13,-19, NIN 1.0, 2.0) 

• Kartleggingsverktøy (Analoge kart, Ipad)

• Brukervennlighet – presentasjon av data

• Forvaltningsoppgaver

• Hva betyr resultatet av kartleggingen?

• Hvordan skal dette tolkes og brukes i forvaltningssaker?

• Brukerverktøy for å verdisettet/klassifisere ut fra viktighet.

• Forvaltningsstrategier



Oversetter

!?



Naturvernområder

▪ Områder vernet etter 

naturmangfoldloven m.fl.

▪ Egen forskrift for hvert 

verneområde

▪ Komplett datasett, alle områder 

skal være med

▪ Oppmåling, grensepunkt

▪ Kartet som følger vedtaket er den 

formelle avgrensingen



Foreslåtte naturvernområder

▪ Områder foreslått vernet etter naturmangfoldloven

▪ Informasjon om verneform og verneplan

▪ Kartobjekt overføres Naturvernområder etter at 

vern er vedtatt

▪ Datasettet er ikke komplett



Faktaark for statlig sikra friluftslivsområder

Statlig sikra friluftslivsområder

• Områder sikra for allmenne 

friluftslivsformål

• Drift og tilsyn ved kommunen eller 

interkommunalt friluftsråd

• Heldekkende datasett, alle områder 

skal være med. Avgrenses som regel 

ved hjelp av eiendomsgrenser, 

grensepunkt og kystkontur

• Fylkeskommunene får ny rolle og 

oppgaver fra 1.1.2020



Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

• Områder kartlagt og verdsatt 

etter metodikk i veileder M98-

2013 fra Miljødirektoratet

• Klassifisering i områdetype og 

verdi

• Kartlegges heldekkende for 

hver kommune

Kartleggingsstatus (Miljøstatus)

http://www.miljostatus.no/kart/?ma=9DC29


Verdifulle kulturlandskap

• Forvaltningsmessig høyt prioriterte 

kulturlandskapsområder med både 

biologiske og kulturhistoriske verdier.

• Basis i Nasjonal registrering av 

verdifulle kulturlandskap 1993 ->

• Komplett mht. de 300 høyest 

prioriterte områdene, ellers varierende 

mellom fylkene

• Stor variasjon i presisjon ved 

avgrensing



Viktige naturtyper – DN håndbok 13

• Naturtyper som er spesielt viktig for biologisk 

mangfold

• Ikke heldekkende, kun et utvalg av alle 

naturtyper skal kartlegges

• Dekning: Antar at mellom 20 og 50 % av 

aktuelle forekomster er kartlagt

• Varierende kvalitet og dokumentasjon på 

kvalitet; kvalitetshevingsprosjekt fra 2015 

har gitt klar forbedring
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Viktige naturtyper – marint HB 19

• Marin kartlegging gir økt kunnskap om sjøområdene. Et 

godt grunnlag for eksempel når kommunene skal:

• ta vare på viktige naturtyper i kommunen ved 

utbyggingsspørsmål

• finne egnede områder for næringsvirksomhet

• legge til rette for langsiktig vekst og utvikling langs 

kysten

• Legger mest vekt på grunne og kystnære områder. 

• Grov kartlegging – ålegress, bløtbunn, skjellsand, 

tareskog, gyteområder (torsk) og nøkkelarter 

(kamskjell, østers)



Utvalgte naturtyper

• Utpekingen av utvalgte naturtyper er knyttet til 

forvaltningsmålet for naturtyper i 

naturmangfoldlovens § 4.

• NML § 52 hjemler etablering av utvalgte 

naturtyper. Én forskrift omfatter alle UN.

• Vurdering på lokalitetsnivå i.h.t. 

kvalitetskriterier. Alle områder finnes også i 

Viktige naturtyper.

• Miljødirektoratet vil lage produktspesifikasjon. 

• Karttjeneste og nedlasting av data er etablert.



Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Datasettet inneholder 
forvaltningsrelevante arter, og dataene 
skal holde et visst teknisk kvalitetsnivå.

Freda arter, trua arter, prioriterte arter, 
nær trua arter, fremmede arter m.fl.

Teknisk kvalitet: Presisjon m.m. Varierer 
mellom artsgrupper.

Alle data hentes fra Artsdatabankens 
infrastruktur, over 120 baser. 



Våre innskudd i banken



Villreinområder
• Forvaltningsenheter for villreinområder (23 områder -

10 nasjonale)

• Yttergrenser for villreinbestandens biologiske 

leveområder

• Funksjonsområder (trekkveier, beiteområder, 

kalvingsområder m.m.)



Forurenset grunn



Forurenset grunn – forts.

• Lokalitet: en grunnforurensningssak 

med  prosess- og overordnet fag 

opplysninger

• ForurensetGrunn: er tilhørende 

geografisk informasjon.

• Prøvepunkt: er et sett med 

analyseresultater med gitt geografi, 

dato og dybde. 



Nye datasett



DOK-kandidater

Status DOK-kandidater 

 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Miljødirektoratet Natur

Sensitive artsdata Miljødirektoratet Natur

Artsdatabanken



Snøscooterløyper

• Miljødirektoratet vil ta ansvar for 

nasjonal forvaltning

• Konsept: Kombinerer geografisk 

informasjon og informasjon fra forskrift

• Produktspesifikasjon er ferdig, 

kommunene bes om å følge denne og 

rapportere data

• Forskriftsendring som fastsetter 

rapporteringsplikt vurderes



Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

• Nytt datasett i 2017

• Skal sikre langsiktig forvaltning av et utvalg 
landskapsområder med svært store biologiske 
og kulturhistoriske verdier som er formet av 
langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk.

• Områder pekes ut av Landbruksdirektoratet i 
samarbeid med Miljødirektoratet og 
Riksantikvaren

• Avtaler med grunneierne og grunnlag for 
tilskudd

• Totalt 41 områder; 22 i 2016, 10 i 2017 og 9 i 
2018. Datasettet oppdateres fortløpende.



Sensitive artsdata – offentlig tilgjengelig

• Utgangspunkt i retningslinjer for håndtering 

av sensitive artsdata

• Maskering ved hjelp av rutenett

• Randomisert, statisk

• Rutestørrelse varierer med art

• Bruker velger art/arter og ser resultatet som 

ruter i kartet

• Kartkatalogen

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1024


Miljøtilstand i vann

• Utvikles i samarbeid med NVE

• Er under arbeid, 

• Oversikt over vannforekomster  og miljøtilstanden

• Vann-nett Portal

Utsnitt fra Vassdragsatlas, Miljødirektoratet



Naturbase kart/ Miljøstatus kart/ 
Artskart/Artsobservasjoner.no



Naturbase kart



Aktuelle kategorier (foreløpige navn)

• Forskriftsregulert arealbruk

• Naturvernområder, UN, PA, forurensa grunn m.m.

• Statlige planretningslinjer o.l.

• Verna vassdrag, tilgjengelig strandsone, laksefjorder m.m.

• Saksbehandlingsregulert arealbruk (NML og vannforskr.)

• Artnasjonal, naturtyper, miljøtilstand i vannforekomster m.m.

• Annet kunnskapsgrunnlag for helse og velferd

• Kartlagte og verdsatte friluftlivsområder, fareområder m.m.



Status Miljøstatus kart

• Omfattende innhold, 

mange tema og mange 

kartlag

• Tematiske pakker

• Oppslag mot faktaark der 

slike finnes



Status Artskart

• Ny versjon i 2018

• 39 institusjoner leverer 
data

• Gode muligheter til å 
filtrere ut det man er 
interessert i

• Brukes for å få full 
oversikt over hva som er 
registrert av arter



Artsobservasjoner.no



www.miljødirektoratet.no


