
Veien videre?  

Rolv Dahl, Norges geologiske undersøkelse 
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Lov om forvaltning av naturens 
mangfold (2009-06-19) 

§ 1. Lovens formål er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern,  
 
 
 
også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden, også som grunnlag for samisk 
kultur 
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Har geologisk mangfold en verdi? 
• Som mineralressurs? 
• Som forutsetning for biologisk mangfold? 
 

• I seg selv? 
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Geologisk mangfold er viktig for: 

Natur- og 
kultur- 

mangfold 

Reiseliv 
Forskning og 
undervisning 

i naturfag 
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Geologisk mangfold (utkast til 
definisjon) 

• Med geologisk mangfold forstås: Løsmasser, 
berggrunn, landformer og dannelsesmessige 
prosesser. Eksempler kan være fossiler, 
mineraler og karstfenomener, kvartærgeologi, 
tidsperspektiver og skala og koplingen mellom 
abiotiske (ikke-levende) og biotiske (levende) 
komponenter. 
 

• Mangler aspekter knyttet til vitenskapshistorie 



Hva trengs for å forvalte det 
geologiske mangfoldet? 

 
• Kriterier for viktighet og geotopklasser 
• Nasjonal inventering av geologisk mangfold 
• Nasjonal database for geologisk mangfold 
• Geologi som kilde til variasjon i naturen 
• Nasjonalt nettverk for geologisk arv 
• Veiledere for registrering og kartlegging av 

geologisk mangfold i forvaltningen 



Hva trengs for å forvalte det 
geologiske mangfoldet? 

 
• Kriterier for viktighet og geotopklasser 



Viktighetskriterier 

• Undervisning/forskning 
• Unikhet 
• Estetisk 
• Kulturell 
• Historisk 
• Økonomisk 

 
internasjonal  nasjonal  regional  lokal  ikke relevant 
 
Kriterier må på plass i løpet av 2014 



Hva trengs for å forvalte det 
geologiske mangfoldet? 

 
• Kriterier for viktighet og geotopklasser 
• Nasjonal inventering av geologisk mangfold 



Dugnad? 

• Norsk geologisk forening? 
• Mobilisering på Vintermøtet? 





Hva trengs for å forvalte det 
geologiske mangfoldet? 

 
• Kriterier for viktighet og geotopklasser 
• Nasjonal inventering av geologisk mangfold 
• Nasjonal database for geologisk mangfold 





Vi ønsker å: 
• Utvikle basen til å bli et verktøy for 

forvaltning av Naturmangfoldsloven og 
naturtyper i Norge (NiN) 

• Forbedre faglig kvalitet og bredde 
• Ha konsistente og etterprøvbare 

verdivurderinger basert på gode kriterier 
• Forbedre funksjonalitet 
• Legge til rette for brukermedvirkning, 

flerbruk og nye plattformer 
 



Revisjon av standarder 

• SOSI generell objektkatalog- Landskap 
 

• INSPIRE 



Hva trengs for å forvalte det 
geologiske mangfoldet? 

 
• Kriterier for viktighet og geotopklasser 
• Nasjonal inventering av geologisk mangfold 
• Nasjonal database for geologisk mangfold 
• Geologi som kilde til variasjon i naturen 



Naturtyper i Norge 

 
 



Hva trengs for å forvalte det 
geologiske mangfoldet? 

 
• Kriterier for viktighet og geotopklasser 
• Nasjonal inventering av geologisk mangfold 
• Nasjonal database for geologisk mangfold 
• Geologi som kilde til variasjon i naturen 
• Nasjonalt nettverk for geologisk arv 



Norsk nasjonal komité for 
geoarv og geoparker 

• utvikle karakteriserings- og verdikriterier for 
geosteder (geosites) i Norge 

• promotere og forankre geologisk mangfold 
• ha fokus på pedagogiske sider ved formidling 

av geologisk mangfold 
• støtte og kvalitetssikre søknader til 

Europeiske/globale geoparker 
• etablere et nasjonalt geoparknettverk; 

utvikle kriterier for medlemskap i et nasjonalt 
nettverk 
 
 







Hva trengs for å forvalte det 
geologiske mangfoldet? 

 
• Kriterier for viktighet og geotopklasser 
• Nasjonal inventering av geologisk mangfold 
• Nasjonal database for geologisk mangfold 
• Geologi som kilde til variasjon i naturen 
• Nasjonalt nettverk for geologisk arv 
• Veiledere for registrering og kartlegging av 

geologisk mangfold i forvaltningen 



• Forankring i 
miljøforvaltningen 
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