
ARTSKART

Lene Berge
Fylkesmannen i Vestfold

Svalestjertlarve (Papilio machaon) 
Foto: Hilde Catrin Thorsen



Kort om Artsdatabanken

• Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet

• Uavhengig av sektorer

Squamarina scopulorum
Foto: Einar Timdal



• Nasjonal kunnskapsbank for 
biologisk mangfold i Norge 

• Viktigste rolle er å forsyne 
samfunnet med oppdatert og lett 
tilgjengelig informasjon om arter i 
Norge

Rolle

Karminspinner (Tyria jacobaeae) EN
Foto: Karsten Sund



Artsdatabankens ”posisjon”



Produkter og tjenester
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• Norsk rødliste 2006 

• Norsk svarteliste 2007

• Faktaark om arter

• Artsobservasjoner

• Artsnavnebasen

• Artskart



Artskart
• Punktdata (med geografisk presisjon og objektinformasjon)

• 20 dataleverandører, mest naturvitenskapelige 
institusjoner, men også biologiorganisasjoner

• 67 ulike databaser med ca 8,2 mill. objekter for 19000 arter

• ”Hjemmet” til prioriterte arter (økologiske 
funksjonsområder og utvalgte naturtyper ligger i 
Naturbase)



www.artsdatabanken.no

Gå inn på fanen oppe til venstre kalt ”Søk”



Geografisk søk



Kart
Du kan:
• Zoome og panorere
• Velge geografisk område og 

målestokk

• Velge bort funntyper
• Endre statuskategori
• Endre tidsavgrensing for artsfunn
• Endre geografisk utvalg
• Endre institusjonsutvalg

• Slå på geografisk presisjon
• Vise hvor det er verneområde
• Endre kartbakgrunn

• Trykke på i-knappen og deretter på 
prikken og vise informasjon om 
enkeltfunn, både nøkkelinformasjon 
og detaljinformasjon



Objektinformasjon
• Du kan gå fra kartet direkte 

til Objektinfo med det 
søkeutvalget du har gjort

• Alle artsfunn i søket kommer 
opp i tabellform

• Her kan du også se på 
detaljinformasjon om 
artsfunn

• På denne sida kan du også 
starte nedlasting av 
søkeutvalget

• Eksporter data til Excel



Nedlasting
• Godta bruksvilkår
• Fyll inn bruker-

informasjon i 
skjemaet

• Velg originale eller 
foredlede data og 
nedlastingsformat

• Du kan også laste 
ned SOSI-konverter

• Konverter til SOSI
• Bruke datasettet i 

egne kartsystem



Statistikk for utvalget

Objekt (artsfunn) fordelt på:

• Institusjoner
• Rødliste-status
• Svarteliste-status
• Registreringstidsrom
• Objekt fordelt på art

Eksempel fra 
rødlistearter i 
Kristiansand 

kommune



Artssøk





Søk på rektangel i kartgrensesnittet

• Trykk på det oransje 
rektangelsymbolet 
over kartet

• Dra rektangelet over 
området du vil velge 
ut data for

• Gå via 
nøkkelinformasjon 
og Vis alle treff i 
listeform

• Deretter kommer du 
til Objektinfo og kan 
se på og evt. laste 
ned alle dataene



Takk for 
oppmerksomheten !

Xysticus luctator
Foto: Glenn Halvor Morka
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