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Orientering om planlagt kartlegging av naturtyper i 2021
Statsforvalteren i Oslo og Viken orienterer med dette om at det vil bli gjennomført en
kartlegging av naturtyper1 på din eiendom en gang i perioden fra mai til oktober 2021.
Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015.
Kartleggingen er en langsiktig nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk
natur. Grunneiere bes ta kontakt med Statsforvalteren, dersom det finnes spesielle hensyn
som kartlegger bør ta ved eventuell ferdsel på deres innmark.

Du mottar dette brevet fordi du er grunneier av en eller flere eiendommer på minst 5 daa i et
område som skal bli kartlagt i år. Vi tar forbehold om feil i eiendomsregisteret til Statens kartverk.
Miljødirektoratet har en digital kartløsning hvor du kan se alle områdene i Norge som skal
kartlegges. Her kan du finne kartleggingsområdet som berører din eiendom. For å åpne
kartløsningen bruker du denne nettadressen: https://bit.ly/35NxWHF

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?
Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruk blant annet
i arealforvaltningen. Når stedfestet informasjon om natur er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess,
kan det bli lettere å ta hensyn til naturen i slike prosesser. I tillegg kan prosessene bli mer effektive
og forutsigbare.
Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for å ivareta
truet natur og kulturlandskapet.

1 Naturtype:

ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der,
eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske
forekomster (hentet fra naturmangfoldloven).
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Hva skal kartlegges?
Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt i kartleggingsinstruksen for 2021 som er utgitt av
Miljødirektoratet. Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse
naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for truete og nær truete arter.
Hvordan skal områdene kartlegges?
Kartleggingen utføres av ulike firma med kompetanse på naturkartlegging på oppdrag fra
Miljødirektoratet.
Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et
område vil bli kartlagt innebærer i praksis at området vil bli undersøkt til fots for forekomst av de
111 naturtypene. Ved funn av en naturtype vil den som kartlegger ta bilder av naturtypen og notere
ned observasjoner i samsvar med en kartleggingsinstruks. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta
med små mengder plantemateriale for å identifisere det på et laboratorium.
I tillegg til å feste til kartet hvor vi har naturtyper, skal kartleggerne også vurdere hvilken kvalitet hver
enkelt naturtypelokalitet har. Både tilstand og artsmangfold i lokaliteten inngår i denne vurderingen.
Metoden er laget av en ekspertgruppe for å synliggjøre kvalitetsforskjeller mellom ulike lokaliteter av
samme type natur. Kvalitetsinndelingen går fra svært lav til svært høy.
Miljødirektoratet har en egen nettside hvor du kan lese mer om naturtyper og naturtypekartlegging:
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/miljoovervakingkartlegging/kartlegging-av-naturtyper-pa-land/
Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle interesserte våren 2022, via den digitale
kartløsningen «Naturbase»: https://kart.naturbase.no/

Hvem kan du kontakte?
All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i samsvar med friluftslovens regler om ferdsel og
god ferdselskultur. De fleste kartleggingsområdene inneholder både innmark og utmark, men
naturtypene som skal kartlegges er i hovedsak i utmark. I noen tilfeller vil innmark berøres, enten
fordi det skal kartlegges (f.eks. hule eiker) eller fordi kartleggeren har behov for å gå langs innmark
eller krysse innmark.
Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke
til ferdsel på innmark eller uttak av små mengder plantemateriale på din eiendom, kan du ta kontakt
i forkant av kartleggingen med:
•
•
•

Ada Johanne Klaussen, e-post fmbuajk@statsforvalteren.no eller telefon 32 26 69 37
Karoline Bredland, e-post fmoakab@statsforvalteren.no eller telefon 22 00 37 36
Aase Richter, e-post fmosaar@statsforvalteren.no eller telefon 69 24 71 17
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