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Disposisjon

▪ Naturtyper – hva er det?
▪ Miljøregistrering skog vs naturtypekartlegging
▪ Kvalitetsheving av skoglokaliteter i Naturbase
▪ Natur i Norge (NiN)
▪ Sensitive artsdata
▪ Frivillig skogvern
▪ Datakilder en liten oversikt



Naturtypekartlegging  etter
DN Håndbok 13
▪ Startet i 1999

▪ Retningslinjer for 
naturtypekartlegging

▪ Kommunekartlegging 

▪ 56 naturtyper 

▪ Faktaark
▪ Kriterier for utvelgelse
▪ Verdisetting
▪ Avgrensing

▪ Registreringene legges i Naturbase

www.naturbase.no

http://www.naturbase.no/


Verdisetting av naturtypene

Tre verdier:

A. Svært viktig (nasjonalt viktig)
B. Viktig (regionalt viktig)
C. Lokalt viktig (MiS)

Hva betyr dette for skogbruket?



Hjemmelsgrunnlag og vurderinger

▪ Ikke knyttet opp mot konkrete juridiske virkemidler
▪ Unntak er «Utvalgte naturtyper» med egen forskrift (f.eks. hule eiker)
▪ Naturmangfoldloven § 6 – generell aktsomhetsplikt
▪ Vurdering av det man vet om naturverdiene og hvordan de påvirkes
▪ Balansegang mellom bærekraftig bruk og vern

▪ Naturtyper i produktiv skog med A-verdi innehar så store verdier som gjør at 
arealet ikke kan hugges eller må underlegges spesiell skjøtsel

▪ Naturtyper med C-verdi kan i mange tilfeller hugges etter nærmere vurdering av 
biolog/sakkyndig

▪ Lokaliteter med B-verdi – mest hodebry

▪ Planlagt hogst i A- og B-lokaliteter? Fylkesmannen skal varsles



Miljøregistreringer i skog (MiS) 
(kort oppsummert?) • Registrering av viktig biologisk 

mangfold i skogen
• Produktiv skog i hogstklasse IV og V
• 12 ulike livsmiljøer
• Konsentrerte forekomster registreres 

i miljøfigurer
• Spredte forekomster registreres som 

elementer i miljøbestand
• Kartleggingen gir skogeier

informasjon om arealer med miljøer
som er særlig viktige å ta vare på.

• Nøkkelbiotoper



Andre hensyn ved hogst og andre tiltak 
i skog

• Andre registreringer av biologisk mangfold
• F.eks. hekkeplasser rovfugl, spillplasser, viktige naturyper

• Forankret i Naturmangfoldloven og i skogbrukets egne systemer for 
miljøsertifisering

• Særlig forholdet til registrerte naturtyper kan være en utfordring



Forholdet mellom MiS-enheter og 
naturtyper etter DN håndbok 13

▪ MiS har en større arealdekning i (produktiv) skog  enn naturtypekartlegging
▪ MiS kartlegger på et finere detalj-nivå, med ulike miljøverdi-konsentrasjoner som 

registreres i mange, til dels små MiS-figurer. 
▪ Ansamlinger av MiS-figurer kan konverteres til naturtypelokaliteter
▪ I mange tilfeller er den biologiske kompetansen høyere i naturtypekartlegging
▪ Naturtypekarlegging har mer omfattende begrunnelse for bl.a verdisetting

▪ Skogbrukslovgivningen viser til retningslinjer i en standard som i stor grad er 
utarbeidet av markedsaktører

▪ Naturtypekartlegging utarbeidet og videreutviklet av miljøforvaltningen og 
fagpersoner innen kartlegging av biologisk mangfold

▪ De to kartleggingssystemene er like i målsettinger og metodikk slik at MiS-dataene 
burde kunne konverteres til naturtypekartleggingsdata



Kvalitetsheving av skoglokaliteter i 
naturbase - 2016

• Endrete krav til dokumentasjon og presisjon (1999-2015)

• Gamle naturbasedata - krever oppdatering

• Dårlig kartgrunnlag

• Annenhåndsopplysninger

• Knappe økonomiske rammer

• Endring i kartverktøy

• Konfliktdempende



Skoglokaliteter i M&R fordelt på kriterier angitt av 
Miljødirektoratet

▪ Svært gamle
▪ Svært store
▪ Manglet kilde, 

verdibegrunnelse eller 
stedkvalitet



Resultat feltarbeid
▪ Videreføring av lokaliteter
▪ Endring i beskrivelse og 

avgrensning
▪ Oppdeling av lokaliteter – nye 

lokaliteter
▪ De fleste lokalitetene ble mindre 

i areal
▪ Før kartlegging 17968 daa
▪ Etter kartlegging 8306 daa



Innfjorden: Mækjå



Rauma Horgheim



Hellesylt-Karbøen



Sunndalen: Hoåsbrekka



Sunndal Viromdalen



Tingvoll Kamlia



Surnadal



Stedkvalitet
4  < 20 m
3  < 50 m
2  mellom 50 og 100 m
1  > 100 m



Opprydding i skjøtselsråd - skog

▪ Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet
▪ 60 000 lokaliteter i naturbase
▪ 22 000 er naturtyper i skog
▪ Råd om skjøtsel og hensyn
▪ Diskusjon angående relevansen til disse rådene
▪ Formålet er å fjerne unyttig informasjon som er i strid med føringer i 

skogbruksplanene
▪ Skal ikke være i konflikt med skogbruksnæringens egne føringer
▪ Forvaltningsråd – Råd om skjøtsel og omsyn
▪ Råd som «ikke hogst», «fri utvikling» og «unngå flatehogst» m.f. fjernes

▪ Til nå er 8000 skjøtselsråd fjernet



Natur i Norge (NiN)

• Stortingsmelding «Natur for livet» - norsk handlingsplan for naturmangfold
• Haster med å kartlegge den viktigste naturen
• Sikre leveområder for sjeldne og truete arter

Ny kartleggingsmetodikk 

• Innført i 2014
• Type og beskrivelsessystem for all variasjon i naturen
• Utviklet av Artsdatabanken
• Flatekartlegging
• Grunnlaget for all statlig finansiert naturkartlegging 
• All naturtypekartlegging på land, i ferskvann og i 

marine systemer skal på sikt foregå etter denne 
nye metodikken



Økologisk grunnkart for Norge

• Kartfestet økologisk miljøinformasjon
• En samling kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper og arter forekommer
• Integrere eksisterende data fra ulike sektorer om sentrale miljøvariabler

• Natur i Norge (NiN) 
• www.naturbase.no
• www.artskart.no
• Norges geologiske undersøkelser
• Statens kartverk
• Meteorologisk institutt

• Kartlag over miljøvariabler som sier noe om forutsetningen for at naturtyper og 
arter kan finnes på gitte steder i landet
• Berggrunn
• Vannmetning
• Terrengvariasjon

http://www.naturbase.no/
http://www.artskart.no/


NiN i skogbruket

• I 2017 ble en ny veileder
presentert der registrering av 
MiS-miljøer er beskrevet etter 
NiN-systemet (Natur i Norge). 

• Nye kartleggingsobjekter skal ta 
i bruk NiN-systemet

• NiN tilpasset de behovene
skogbruket har for beskrivelse
av natur?

• I praksis mindre endringer
• Vegetasjonsinndeling er 

erstattet av grunntyper i 
NiN-systemet



Fungerer NiN?

• Ikke designet for å rangere naturen
• Uferdig metode og et uprøvd forvaltningsverktøy

• Kostbart
• Kartleggingen har lav kvalitet  
• Svært usikker og begrenset forvaltningsmessig relevans

• Langt unna målet til Stortinget – Natur for livet
• Kartlegge på en systematisk og effektiv måte som fanger opp den 

viktigste naturen for å sikre leveområder for sjeldne og truete arter
• Rangering og verdisetting av naturen



Vilt og sensitive artsdata

Hensyn til vilt

▪ Skogbruksnæringens egen standard 
▪ Naturmangfoldsloven § 15 

Sensitive artsdata

▪ Hekkelokaliteter for rovfugl – egne retningslinjer for skjerming av data
▪ Ulike databaser

▪ Artsobservasjoner, Naturbase, Rovbase
▪ Ny kartløsning/innsynsløsning

▪ Henter kartdata fra Artsobservasjoner, Naturbase og Rovbase
▪ https://sensitive-artsdata-innsyn.miljodirektoratet.no/?SprakID=3
▪ Vil kunne finne område som er av interesse, og ved behov be om eksakt 

informasjon

https://sensitive-artsdata-innsyn.miljodirektoratet.no/?SprakID=3


Frivillig skogvern

▪ Ordningen med frivillig skogvern har vært praktisert siden 2003. 
▪ Den innebærer at skogeierne selv tilbyr utvalgte områder for vern 
▪ Forvaltningen følger opp de av områdene som blir vurdert som faglig interessante
▪ Konfliktdempende
▪ Kostnadseffektivt
▪ Raske verneprosesser
▪ Grunneier får reell innflytelse i prosessen

▪ Allskog som kjører prosess
• Kan kontakte FM og kommunene om de lurer på om de har noen verdier på sin 

grunn



Informasjonskanaler

• Naturbase
• Artskart
• Rovbase
• GiS-link
• Miljøstatus
• Miljøkartlegging i skog (MiS)
• Gardskart
• http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp
• Rovbase
• Sensitive artsdata

• https://sensitive-artsdata-innsyn.miljodirektoratet.no/?SprakID=3

http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp
https://sensitive-artsdata-innsyn.miljodirektoratet.no/?SprakID=3


Takk for meg ☺



PEFC

Miljøregistrering i skog
Nøkkelbiotoper skal kartfestes på eiendommer større enn 100 dekar produktivt, 
økonomisk drivbart areal. Nøkkelbiotopene skal dokumenteres i skogbruksplan eller 
miljøoversikt. Der skjøtselstiltak kan gjennomføres, skal det være beskrevet i 
skogbruksplanen eller miljøoversikten.

Nøkkelbiotipene skal rapporteres til databasen Kilden

På eiendommer med mindre enn 100 dekar produktiv, økonomisk drivbart areal, skal 
det ved planlegging av hogst og skogbrukstiltak brukes føre-var rutine for å klargjøre 
om det finnes livsmiljøer etter MiS-instruksen. Kartlagte kvaliteter skal ivaretas, om 
nødvendig ved å avstå fra å hogge eller ved å ta nødvendig hensyn. 

Kravet om kartfesting av nøkkelbiotoper gjelder før hogst i furuskog og lauvskog på 
eiendommer med mer enn 100 dekar produktiv, økonomisk drivbar furu- og lauvskog. 
Der terrengtransport av tømmer fra granskog skal skje gjennom furuskog og lauvskog 
skal føre-var rutinen brukes. 



Konsultasjon med miljødatabaser
Ved planlegging av hogst skal eksterne kilder for miljøinformasjon i databasene
Artskart og Naturbase være konsultert. Der skogbrukstiltakene vil kunne berøre kjente 
forekomster av truete arter, truete naturtyper eller nasjonalt viktige naturtyper (A-
verdi) etter DN Håndbok 13, og informasjonen om artene/naturtypene ikke tidligere
er vurdert i forbindelse med utvelgelse av nøkkelbiotoper, skal person med 
skogbiologisk kompetanse vurdere om det bør etableres en eller flere nøkkelbiotoper
i området. Vurdering av behovet for å etablere nøkkelbiotoper baseres på MiS-
metodikken. Kommunen og fylkesmannen skal informeres om eventuelle nye 
nøkkelbiotoper. Nye nøkkelbiotoper rapporteres til databasen Kilden. 
Eventuell skogbruksaktivitet i utvalgte naturtyper og på arealer med forekomst av 
prioriterte arter skal skje etter reglene i naturmangfoldloven. 



Sitat Odd

Generelt om ulike registreringar i natur:
Vi gjennomføring av Miljøregistrering i skog opplever vi dels frustrasjon hjå 
skogeigarane når dei blir kjent med at det tidlegare er registrert naturtypar (etter DN-
håndbok 13) på deira eigedom. Ved Miljøregistrering i skog blir registreringar som 
naturtypar undersøkt og normalt vil i svært viktige(og viktige) naturtypar også gje eit 
livsmiljø etter MiS-metodikken. Ved nokre høve blir først da skogeigar kjent med at 
det er registrert ein naturtype på sin eigedom. 

Det eg vil fram til er altså at grunneigarane burde vore informert om at det er gjort 
registrering av naturtypar på deira eigedom. Slike registreringar vil kunne ofte føre til 
restriksjonar i forvaltning av eigedomen. Eg er kjent med at dette har vore tema i 
andre fylker (m.a. Trøndelag) og meiner det der er gjort endringar i informasjonsflyt. 



Sitat Odd

Eg er vel i utgangspunktet einig i at skjøtselsforslaga for skogen i naturtypen kan 
takast ut. I skog kor det er gjennomført Miljøregistrering i skog (MiS) vil det bli teke 
omsyn til naturtypane når områda for nøkkelbiotopar(livsmiljø) blir valt ut. 
Skogbruket tek da omsyn til nøkkelbiotopane. Desse skal oftast stå urørt, men kan ha 
skjøtselsforslag. 
Å gi råd om å hogge ned plantefelt utanfor naturtypen bør ikkje stå nokon stad. 

Vi manglar MiS-registrering i ein del kommunar og da kan kanskje skjøtselsråd vere til 
hjelp ved forvaltning av naturtypen…



Naturtype definert i Naturmangfoldloven: 

«ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som 
virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller 
lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster»

§ 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)Målet er at mangfoldet av 
naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte 
naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet 
ivaretas så langt det anses rimelig.

Generelle aktsomhetskrav i NML
Vurderinger etter NML §§ 8-12


