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• Artsdatabanken er en nasjonal 
kunnskapsbank for naturmangfold 
 

• Vår hovedoppgave er å formidle 
oppdatert og lett tilgjengelig 
informasjon om arter og naturtyper 
 

• Gjennom innhenting, systematisering 
og formidling av kunnskap, bygger vi 
broer mellom vitenskap, forvaltning og 
samfunn. 
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Hva gjør Artsdatabanken? 

Tilgjengeliggjøring av kunnskap 
• Artskart 
• Artsobservasjoner 
• Arter på nett 

 
Infrastruktur for kunnskapsforvaltning 

• Artsnavn 
• Naturtyper i Norge  

 
Vitenskapsbaserte utredninger 

• Rødliste for arter 
• Rødliste for naturtyper 
• Risikovurdering av fremmede arter 

 
Ny kunnskap 

• Artsprosjektet 



Fremmede arter i Oslo og Akershus 
 

0 5000 10000 15000 20000

Naturhistorisk Museum - UiO

Norsk botanisk forening

Norsk Ornitologisk Forening

NTNU-Vitenskapsmuseet

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

BioFokus

Tromsø museum - Universitetsmuseet

Norsk institutt for naturforskning

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bioforsk

Norsk zoologisk forening

Agder naturmuseum

Sweco Norge AS

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Entomologisk Forening

Miljødirektoratet -

Norges sopp- og nyttevekstforbund

NOF-NINA-DN

Miljølære.no

MUST

Miljødirektoratet

GBIF-noder utenfor Norge

Arkeologisk Museum, UiS

Helgeland Museum - Rana



Fremmede arter i Oslo og Akershus 

• 38 154 artsfunn og 713 arter 
• Mye høyrisiko arter 
• Flest registreringer etter år 
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20 arter SE med flest artsfunn 
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Artsobservasjoner prosjekt 
«Fylkesmannen i Oslo og Akershus – fremmede arter» 

• Registrert 2061 artsfunn (1989-2013) 
• 207 negative artsfunn (søkt men ikke gjenfunnet) 

 

 flere i år ? 



Grunnleggende egenskaper i 
Artsobservasjoner 
• Primærdata 
• Dataene eies av rapportøren (eier kan lage nye rapporter, endre og 

slette) 
• Alle data (unntatt u.off. data) er allment tilgjengelige umiddelbart 
• Publisering først, kvalitetssikring etterpå 
• Viktige observasjoner (rødlistearter) valideres av kompetente i 

biologiorganisasjoner (avtaler med SABIMA og NOF) og forskn.inst. 
(HI og Rovdata) 

• Biologiorganisasjoner kan bruke dataene til sine egne rapportformål 
(årsrappporter m.v.) 

• Prosjekter brukes for å tagge observasjoner 
 
 



Hvordan rapportere 

• Bli rapportør 
• Logg inn 
• Lag funnsted/lokalitet 
• (Legg inn medobservatør og 

prosjektnavn) 
• Rapporter i webskjema eller 

med regneark 
• Artsnavn 
• Dato 
• Antall (individer) eller areal 
• Andre parametre  

 



Kvalitetsfremmende retningslinjer for innlegging i 
Artsobservasjoner 
 1. Feltregistrator (eller forfatter av publikasjon) bør rapportere selv med eget 

navn 
2. Hvis umulig kan en annen rapportere som annenhånds opplysning 

1. og legge inn feltregistrator eller forfatter i kommentarfeltet 
2. den bibliografiske referansen bør legges inn i kommentarfeltet 

3. Om noen har artsbestemt/bekreftet artsidentifiseringen i artsfunnet, legges 
navnet inn i feltet Det/conf. 

4. Vær nøye med dato da artsfunnet ble gjort i felt, slik at det ikke oppstår feil i 
dateringen. Det forskes på fenologi på data fra Artsobservasjoner. 

5. Vær nøye med georefereringen 
1. Riktig UTM sone 
2. Så høy geografisk presisjon som mulig 
3. Sjekk georefereringen på lokaliteter før rapportering med regneark 

6. Bruk prosjekt-tagging ved rapporteringen 
7. Last opp bilder av spesielt viktige artsfunn, husk på å skrive inn fotograf i 

bildekommentarfeltet om det er andres bilder 
 



Fremmede arter – kartlegging for tiltak 

• For store lokaliteter – bruk 
polygoner 

• Tell eller estimér antall individer 
• Registér før og etter tiltak på 

samme område 
• Legg inn bilde 
• Notér bekjempelsesmetode i 

kommentarfeltet 



Artsobservasjoner 2.0. og 
forvaltningsrelevans 

• Ny versjon øker verdien av 
rapportsystemet for forvaltning, 
overvåkning og forskning 

• Alle arter kan registreres 
• Prosjekter på flere nivå 

• Tematisk 
• Geografisk 

• Prosjektmerking ved 
datainnlegging gir mulighet for 
å profilere etat/organisasjon 

• Prosjekteier kan lage egne 
tilleggsparametre for 
prosjektene 

• Verdien av observasjonene 
øker 
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