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§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 

       Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt 

det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 

effekten av påvirkninger (…) 

 

 

• Hvordan finne nødvendig informasjon? 

Høring 
 
ang.  blabla 

 

bla bla bla 

 

Vennlig hilsen 

…………. 

Arkiv 



Databaser og kartportaler 

• Database: samling av data 

• Geodata: data som har stedsinformasjon 

• Kartportal: portal til geodata 

 

• Hvordan forstå, vurdere og bruke denne informasjonen? 



Hvordan kartdatabaser er bygget 

ID X Y O Art 

01 160 eik 

02 122 ask 

03 243 eik 



Naturen er uendelig kompleks 

Vi må prøve å ordne 

og klassifisere … 

art,  

f.eks. svartor 

naturtype,  

f.eks. 

sumpskog 



Fra kompleks natur til leselige data 

avgrense 

forenkle 

standardisere 

ID Kl … 

Art Omkrets (cm) 

ask 86 

eik 210 

bjørk 34 

 all models are wrong … 
George Box 

… for å fange 

informasjonen.  

 

Det må bli en 

viss kvalitets-

reduksjon. 



Kan vi stole på informasjonen? 

 

Foto:  

soundslogical, Flickr 

CC BY-NC-ND 2.0 

Fugler flyr jo videre ... har det 

noe å si om de er kartlagt? 



Undersøk datasettet! 

• Hvor kommer det fra? 

• Hvordan er data samlet? 

• Hvilke antakelser er gjort? 

• Når ble observasjonen gjort?  

• Er det relevant for tiltaket? 

 

• Sett dem i en naturfaglig sammenheng! 

 

 

 

 

«om datasettet»  

«metadata»  

«dokumentasjon» 



Bakgrunnskunnskap om naturen 

• Kunnskapsgrunnlaget er mer 

enn prikker på kart 

• Hva slags natur er det i 

området? 

• Finn ut om artens biologi  

• Kombiner med erfaringsbasert 

kunnskap (andre ledd i § 8) 

• Er det aktuelle tiltaket en trussel 

mot denne arten/naturtypen? 

 
    kunnskap om natur  

+  kunnskap om tiltak   

=  kunnskap om 

 påvirkning 
Vipe  

rede på bakken 
Stær  

rede i hulrom 

? 



Fra oversiktlige data til kompleks natur 

• Det er ikke virkeligheten 

vi ser … 

• … men det er den 

dataene representerer 

• Fantastiske verktøy! 

• Men! Må tolke data og 

sette i sammenheng for 

å få kvalitet tilbake 

 … but some are useful 
George Box 

tolke 

overføre 

Foto: DavidMCEddy  CC BY-SA 3.0 



Naturtyper 

• Naturtyper som er spesielt sjeldne og 

krever forsiktighet er kartlagt etter DN 

håndbok 13 (på land) og 19 (marint) 

• NiN (Naturtyper i Norge) 

– Nytt klassifiseringssystem 2008 

– Se artsdatabankens naturtypebase 

– Begynner å tas i bruk i forskning og 

kartlegging 

– Stedfestede naturtypedata i Naturbase 

er basert på DN-håndbøker, vanlig å 

bruke i forvaltning 

– Oversettelsesnøkkel fra DN-

håndbøker til NiN 

– Rødliste for naturtyper - les mer 

http://www.dirnat.no/publikasjoner/handbok_13/
http://www.dirnat.no/publikasjoner/handbok_13/
http://www.dirnat.no/content/538/Kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold
http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/Content/Artikler/NiNON1.pdf
http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/Content/Artikler/NiNON1.pdf
http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/Content/Artikler/NiNON1.pdf
http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/Content/Artikler/NiNON1.pdf
http://www.artsdatabanken.no/artArticle.aspx?m=260


Naturbase 

• Direktoratet for naturforvaltning 

• Data om vern, viktige naturtyper, 

viktige kulturlandskap, noe 

artsdata og friluftsområder 

• Prøv de ulike veiene inn (se 

forsiden www.naturbase.no) 
– Kart  

– Lister 

– Søk 

• Rot rundt, bli kjent! 

http://www.naturbase.no/


Artsdatabanken artsdatabanken.no 

• Hører til under 

kunnskapsdepartementet 

• Informasjonskilde for naturmangfold 

• Henter inn og presenterer data 

• Databaser og kartportaler 

 

«Vår viktigste oppgave er å forsyne 

samfunnet med oppdatert og lett 

tilgjengelig informasjon om norske arter 

og naturtyper» 

http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2


Bruk Rødlista for arter 
- Sjekk rødlistekriterier  

- Sjekk hva slags tiltak som truer arten 

- Datamangel betyr ikke grønt lys, tvert imot 

Artsdatabanken artsdatabanken.no 

Artskart 

- Data fra ulike kilder, sjekk hvilken 

- Sjekk geografisk presisjon 

Naturtyper kartlagt i NiN – nyttig faginfo! 

- Mye nyttig om økologi, påvirkning, trusler 

- Informasjon om rødlistestatus for naturtype 

- Ikke stedfestet som i Naturbase 

- Godt faglig supplement til Naturbase som 

har data kartlagt i DN-håndbøker  

 

Artsobservasjoner 

- Crowdsourcing, kvalitetssikres i foreningene 

- Ny versjon kommer straks! 

http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2


Symbolisering kan endres 

Presisjon 

Mer 

informasjon 



Her listes det du 

spesifiserer 

underveis 

Trykk «vis funn» for å 

begynne å angi ulike 

spesifikasjoner, som art, 

område og periode 

Trykk «Presenter 

funn» når du er 

klar til å se resultat 

Data herfra går 

også inn i 

Artskart, men 

lettere å 

spesifisere her. 



Andre kilder til informasjon 

• Miljøstatus i Norge og Vestfold www.miljostatus.no  

– Skråbilder i Vestfold fra GeoVekst må prøves!  

– www.tema.webatlas.no/vestfold/bilder  

• Skog og landskap www.skogoglandskap.no   

– «Kart og statistikk», se f.eks. «Kilden» og Miljøregistrering i Skog (MiS)  

• Mareano www.mareano.no  

• Vann-Nett www.vann-nett.nve.no/portal  

• Norges vassdrags- og energidirektorat sin nettportal NVE Atlas www.atlas.nve.no   

• Norges geologiske undersøkelse har flere databaser www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data  

• Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning - om natur, forvaltning og om 

naturmangfoldloven 

• Temainformasjon hos forskningsinstitusjoner som NINA, NIVA og HI 

• Foreninger (nettsider med faktaark o.l) f.eks. Norsk Ornitologisk Forening og Norsk 

Zoologisk forening 

• Google Maps, Google Earth og Wikipedia (mange er i tvil om kvalitet, den kan sjekkes i 

fanen «diskusjon» og avsnittet «referanser») 

http://www.miljostatus.no/
http://www.tema.webatlas.no/vestfold/bilder
http://skogoglandskap.no/
http://www.mareano.no/
http://www.vann-nett.nve.no/portal
http://www.vann-nett.nve.no/portal
http://www.vann-nett.nve.no/portal
http://atlas.nve.no/
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data


Takker og bukker!  

Glemte du å spørre om noe?  

Eva Kittelsen 
tlf. 33 37 11 93 eller 414 72 177 

e-post eki@fmve.no eler 

evakittelsen@gmail.com  

mailto:eki@fmve.no
mailto:evakittelsen@gmail.com

