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En kunnskapsbasert forvaltning 

• Styrke arbeidet med kunnskap 
om  arter og naturtyper 
 

• Kunnskapen gjøres tilgjengelig 
via en aktør som er uavhengig 
av forvaltningen 

St. meld.42 (2000-2001)                            
Biologisk mangfold - Sektoransvar og samordning 



Kort om Artsdatabanken 
• Etablert i 2005 

• Tilhører Kunnskapsdept., som 
også oppnevner styret 

• ”Nasjonalt fellesforetak”, 
hjemlet i lov om universiteter 
og høyskoler  

• Administrativt knyttet til NTNU 

• 13 fast ansatte pr. mai  2014. 

• 70% av budsjettet benyttes til 
kjøp av tjenester hos 
vitenskapelige institusjoner.  

 

 



Sentrale oppgaver 
 

• Risikovurderinger knyttet til arter og naturtyper 
 

• Å frembringe ny kunnskap om naturmangfoldet i Norge 
 

• Mobilisering av data, infrastruktur for datadeling 
 

• Internasjonalt samarbeid    

   



Naturtyper i Norge (NiN) – Hva og hvorfor ? 

 Naturtyper er en del av Artsdatabankens mandat 
 

 NiN er ”taksonomien” for Artsdatabankens 
håndtering av naturvariasjon (naturtyper, 
landskap, kilder til variasjon) i alle miljø 
 

 NiN har som ambisjon å være verdinøytralt,  
systematisk, etterprøvbart og fullstendig  
 

 Brukes i stadig større omfang – MAREANO, 
kartl. av verneområder, Landskapskartl. etc. 

 
 NiN ikke et statisk system, men videreutvikles i 

takt med kunnskapsøkning og brukerbehov 
 

 Grunnlaget til Rødlista for naturtyper 
 

 Beskrivelsessystem for habitattilhørighet for arter 
Foto: Arild Lindgaard 



Naturtyper i Norge (NiN) – Hvordan? 
 NiN tar utgangspunkt i Naturmangfoldlovens definisjon 

av «naturtype» 
 

 NiN har 3 dimensjoner som skal håndtere de viktigste 
utfordringene i et slikt system:  
 Naturtypenivå – Skala 
 Typeinndeling – Generalisering  
 Kilder til variasjon – beskrivelsessystem for all 

variasjon 
 

 Prinsipper og kriterier er gjennomgående for alle deler 
av systemet 
 

 Fordelingsmønstre for arter er styrende for selve 
typeinndelingen på natursystemnivået 

 
 Beskrivelsessystemet ønsker å fange opp alle 

miljøvariabler som kan gi variasjon, herunder 
kulturmiljø og landformer 

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet 
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Alle fotos: Arild Lindgaard 



NiN 2.0 
 Hovedstruktur og prinsipper i NiN står fast 
 
 Vitenskapelig råd 

 
 Tematiske faggrupper (prosjekt) 

 
 Fokus på forbedringer basert på erfaringer 

fra 1.0 og brukerbehov 
 

 Økt innhold 
 

 Arter og naturtyper 
 

 Kartleggingsmetodikk og –veiledning 
 

 Lansering ultimo 2014 Foto: Arild Lindgaard 



Faggrupper NiN 2.0 

Landskap 

Marint Ferskvann 

Åpen grunn 
naturmark 

Kulturmark 

Myr og kilde 



Sju natursystem-
hovedtypegrupper: 
 
• Marine bunnsystemer (saltvannsbunn) 
• Limniske bunnsystemer  

(ferskvannsbunn) 
• Terrestre marksystemer (fastmark) 
• Våtmarkssystemer  
• Hav-vannmassesystemer  (marine ...) 
• Ferskvanns-vannmassesystemer  

(limniske ...)  
• Snø- og is-systemer 

Viktige endringer 

Photo: Arild Lindgaard 



Tettbygd nedskåret fjordlandskap 

Jordbrukspreget nedskåret dallandskap 
 
 

 
Rognan, Nordland 
 
Foto: Trond Simensen 



NiN landskap – perspektiver videre 

 NiN landskap vil gi et nytt faglig 
fundament for arbeid med landskap i 
Norge 
 

 NiN landskap gir en vitenskapelig 
plattform for videre karakterisering og 
analyse 
 

 NiN landskap gir muligheter for en 
effektiv kartframstilling av hele Norge på 
et objektivt og etterprøvbart grunnlag 
 

 NiN landskap vil kunne bidra til landskap 
i NML og operasjonalisering av 
landskapskonvensjonen 
 
 

 

Foto: Arild Lindgaard 



Hva er en rødliste? 
• En Rødliste er en oversikt over arter eller naturtyper (økosystemer) som 

har en risiko for å dø ut fra gjeldende område eller bli ødelagt/forsvinne.  
• Metodikk for arter utviklet av Den internasjonale naturvernunionen (IUCN), 

er nå også utvidet til økosystemer 

Spekkhogger 
Foto: Snorre Henriksen 

Hvorfor en rødliste? 
• En av oppgavene definert i 

Artsdatabankens mandat er å 
utarbeide Norsk rødliste for arter og Norsk 
rødliste for naturtyper 

• Rødlista er viktige og uavhengig 
kunnskapsgrunnlag for forvaltningen. 

• At en art blir rødlistet medfører ikke 
automatisk at den får en form for vern. 

• Et viktige verktøy for å avdekke 
kunnskapsmangler. 





Rødlistekategorier 

Truet 





Foto: Havforskningsinstituttet 

• Objektivt grunnlag for utvelgelse av 
naturtyper som skal rødlistevurderes 
 

• Gir ikke et fast antall som vurderes 
 

• Gir ikke grunnlag for utvalgsstatistikk 
 

• Generelle hovedtyper blir også vurdert 
 

• Rødlista vil da inneholde både generelle 
hovedtyper og spesielle vurderingsenheter 
 

• NiN-systemet setter rammer for hva som 
kan bli gyldige vurderingsenheter 

Vurderingsenheter 



Hvordan kan en naturtype forsvinne ? 

• Arealendringer kan ”fjerne” naturtypenes areal 
• Tilstandsendringer som er permanente, eller endringer i de 

fysiske betingelsene kan føre til at naturtypen og 
artssammensetningen endres permanent – naturtypen 
forsvinner (RE) 

• Tilstandsendringer er ikke nødvendigvis uopprettelige, men 
kan endre en naturtype til noe annet 

Foto: Snorre Henriksen 

• En naturtype defineres i stor grad av 
fysiske faktorer 

• Naturtyper karakteriseres av de 
vanligste/dominerende artene 

• Arter behøver ikke å være eksklusivt 
knyttet til en naturtype 

 

 



Kriterier for vurdering av naturtyper 

1. Arealreduksjon 
  
2. Få lokaliteter og reduksjon 
  
3. Svært få lokaliteter 
  
4. Tilstandsreduksjon 
    
 Tilleggskriterier for opp- eller 

nedgradering  
  

Foto: Arild Lindgaard 



Kriterium 1.2 og 4.1  
areal- eller tilstandsreduksjon siste 50 år 

2011 

NT 15-30 % 

VU 30-50 % 

EN 50-80 % 

CR > 80 % 



Kriterium 2 
- få lokaliteter og pågående reduksjon 
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Kriterium 3 
- svært få lokaliteter 
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Ingen pågående reduksjon eller kjent trussel 



Resultater 

 80 rødlistede naturtyper,  
 40 er truet (CR, EN, VU) 

 

Jordpyramide CR 
Slåttemyrkant CR° 
Kalkrike dammer og tjern EN 
Kalksjø EN 
Kroksjøer, meandere og flomløp EN 
Kystgranskog EN 
Kystlynghei EN 
Rikere myrflate i låglandet EN 
Rikere myrkantmark i låglandet EN 
Slåtteeng EN 
Sukkertareskog Skagerrak EN 

Sørlig etablert sanddynemark EN 
Sørlig strandeng EN 
Temperert kystfuruskog EN 
Olivinskog EN° 
Palsmyr EN° 
Slåttemyrflate EN° 
Aktivt marint delta VU 

Avblåst normal arktisk steppe VU 
Fuglefjell VU 
Grankildeskog VU 
Grisehalekorallbunn VU 
Kalklindeskog VU 
Kalkrik bøkeskog VU 
Korallrev VU 
Kulturmarkseng VU 
Kystnedbørsmyr VU 
Lågurt-grankalkskog VU 
Muddervulkan-bunn VU 
Ravinedal VU 
Sanddynemark VU 
Sentrisk høgmyr VU 
Sukkertareskog Nordsjøen VU 
Varm kilde VU 
Varmekjær kildelauvskog VU 

Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone VU 
Åpen låglandskildemyr VU 
Grotte VU° 
Klar intermediær innsjø VU° 
Klar kalkfattig innsjø VU° 



Generelle 
resultater 



Fjell, berg, rasmark og 
annen grunnlendt mark 
Norsk institutt for naturforskning 

Vurderingsenhet Kategori Kriterier 

Jordpyramide CR 2. 

Fuglefjell VU 4.1. 

Ravinedal VU 1.2. 

Åpen grunnlendt kalkmark i 
boreonemoral sone VU 1.2. 

Grotte VU° 4.1.b 

Leirskredgrop NT 2. 

Åpen flomfastmark NT 4.1. 

Fosseberg og fosse-eng NT 4.1. 

Isinnfrysingsmark DD 



http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
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