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Fylkesmannen ber om forslag til områder for naturtypekartlegging i 2021 

Målgruppen for dette brevet er ansatte/ledere i kommunen med hovedansvar innen areal-, 
natur- og/eller landbruksforvaltning. 
 
Forslag til kartleggingsområder sendes Klima- og miljøvernavdelingen via kartløsningen (se lenke 
lenger ned) og med epost med beskjed om gjennomført innmelding av områder til Ada Johanne 
Klaussen (fmbuajk@fylkesmannen.no) senest 1. november.  
 
Fylkesmannen får hver høst oppdrag fra Miljødirektoratet om å foreslå nye områder for 
naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks (også omtalt som «NiN»-kartlegging). 
Fylkesmannen vurderer innspill fra kommunene m.fl., og skal levere endelige forslag til 
Miljødirektoratet innen 15. november. Miljødirektoratet vil ha en åpen innspillsrunde i desember, og 
etter en samlet vurdering prioriterer de hvilke områder som skal kartlegges i 2021. 
  
Kriterier for områder som foreslås for kartlegging (begge bør være oppfylt): 
a) stor aktivitet og stort utbyggingspress (nå, eller sannsynlig i fremtiden) 
b) forventning om å finne naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for 2020 
 
Med "stor aktivitet og stort utbyggingspress" menes f.eks. områder som er aktuelle for utbygging av 
veg og jernbane, kraftutbygging, eller annen utbygging som boliger, hytter, og næringsareal, samt for 
skogsdrift og intensivering av jordbruk. Områder som er påvirket av annen endring i arealbruk og 
klimaendringer, eller der naturtyperegistreringene er så gamle eller upresise at de ikke er nyttige i 
forvaltningsøyemed, kan også inngå i utvalget. 
 
Naturtyper som er utsatt for klimaendringer, jf. Norsk rødliste for naturtyper 2018, er inkludert i 
kartleggingsinstruksen. 
 
For hvert foreslåtte kartleggingsområde skal dere levere en beskrivelse av: 
 i. trusselbildet, inkludert tidsaspektet for og omfanget av trusselen 
ii. hvilke naturtyper etter Miljødirektoratets instruks en forventer å finne i området 
iii. grunnlaget for å forutsi forekomst av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
iv. områdets aktivitet og utbyggingspress jf. kriterium a). 
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Resultatet fra kartlegginga i 2021 er forventet i Naturbase i starten av 2022, i form av 
naturtypelokaliteter/fravær av naturtypelokaliteter innenfor kartleggingsområdet. Dataene skal 
inngå i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) og blir del av kunnskapsgrunnlaget i kommunen, f.eks. i 
arealplanlegginga. 
  
Foreslå områder for kartlegging i 2021 
Områdene kommunene foreslår som mulige kartleggingsområder ønskes avgrenset i kart. I år har 
Fylkesmannen utviklet en digital kartløsning der du selv kan avgrense områdene og egenskapene 
skrives inn i et skjema i kartløsningen. 
Lenke til kartløsningen:  
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cd32dda0d76548bb8af4
ed68dbf23f05 
 
I kartløsningen kan du se tidligere kartlagte områder og områder som har vært foreslått men ikke 
har blitt prioritert samt mulighet til å legge på noen tema som kan være til hjelp når nye områder 
skal vurderes (f.eks naturtyper etter DN-håndbok 13, verneområder etc). Du kan også registrere 
områder for kartlegging i 2021. Det er veiledning om hvordan dette gjøres integrert i dette digitale 
verktøyet. 
 
Mer informasjon om naturtypekartlegging: 

o Vedlegg «Foreslå områder for naturtype- og basiskartlegging i 2021» - spesifisering av 
oppdraget Fylkesmannen har fått fra Miljødirektoratet  

o Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for 2020 (vedlegg 9 gir liste over naturtypene som 
kartlegges): https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/januar-
2020/kartleggingsinstruks/  

o Veileder Naturtyper i arealplanlegging: 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-
arealplanlegging/naturmangfold/naturtyper-i-arealplanlegging/ 

o Veileder Kartlegging av naturtyper på land: 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/miljoovervaking-
kartlegging/kartlegging-av-naturtyper-pa-land/  

o Veileder Bestille kartlegging av naturtyper på land (når kommunen selv skal bestille 
kartlegging): https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-
naturtyper/miljoovervaking-kartlegging/bestille-kartlegging-av-naturtyper-pa-land/  

 
Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Oslo og Viken for oppdatert informasjon om bl.a. miljø og 
klima: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/abonnement/  
 
 
 
Med hilsen 
 
Ellen Lien 
seksjonsleder 

  
 
Aase Richter 
seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cd32dda0d76548bb8af4ed68dbf23f05
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cd32dda0d76548bb8af4ed68dbf23f05
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/januar-2020/kartleggingsinstruks/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/januar-2020/kartleggingsinstruks/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/naturmangfold/naturtyper-i-arealplanlegging/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/naturmangfold/naturtyper-i-arealplanlegging/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/miljoovervaking-kartlegging/kartlegging-av-naturtyper-pa-land/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/miljoovervaking-kartlegging/kartlegging-av-naturtyper-pa-land/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/miljoovervaking-kartlegging/bestille-kartlegging-av-naturtyper-pa-land/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/miljoovervaking-kartlegging/bestille-kartlegging-av-naturtyper-pa-land/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/abonnement/


  Side: 3/6 

 
 
Mottakerliste: 
Statens Vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND 
Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 
Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 
Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 
Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 
Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 
Aremark kommune Rådhuset 1798 AREMARK 
Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 
Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 
Lørenskog kommune Postboks 304 1471 LØRENSKOG 
Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Postboks 636 Løren 0507 OSLO 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 
Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 RØDBERG 
Krødsherad kommune  3536 NORESUND 
Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 
Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 
Norges vassdrags- og energidirektorat PB 5091 Majorstuen 0301 OSLO 
Råde kommune Skråtorpveien 2A 1640 RÅDE 
Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 
Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 
Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 
Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 
Rakkestad kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD 
Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI 
Indre Østfold kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 
Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 
Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 
Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 
Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 
Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 
Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 
Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 
Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA 
Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 
Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 
Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 
Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 
Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 
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Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 
Ål kommune Tingstugu, Torget 3570 ÅL 
Våler kommune Herredshuset, Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 
Rollag kommune  3626 ROLLAG 
Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 
Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 
Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 
Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 HEMSEDAL 
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Vedlegg: 

Foreslå områder for naturtypekartlegging i 2021 
 
Kriterier for utvelgelse av områder: 

Miljødirektoratet ber Fylkesmannen foreslå områder for naturtypekartlegging, utenfor verneområder, 
med vektlegging av områder: 
a) med stor aktivitet og stort utbyggingspress 
b) der man kan forvente å finne naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for 2020. 

Begge kriteriene (a og b) bør være oppfylt for at et område vil bli prioritert for kartlegging. 

Med områder med "stor aktivitet og stort utbyggingspress" mener vi f.eks. områder som er aktuelle 
for utbygging av veg og jernbane, kraftutbygging, eller annen utbygging som boliger, hytter og 
næringsareal, samt intensivering av jordbruk. Områder der naturtyperegistreringene er så gamle 
eller upresise at de ikke er nyttige i forvaltningsøyemed, kan også inngå i utvalget. 

Naturtyper som er utsatt for klimaendringer, jf. Norsk rødliste for naturtyper 2018, er inkludert i 
kartleggingsinstruksen. 

Leveranse: 

Miljødirektoratet ber om at Fylkesmannen leverer følgende: 

1. Forslag til områder som bør prioriteres for kartlegging med utgangspunkt i kriteriene a) og b) 
ovenfor. For hvert område skal det oppgis prioritet fra lav, middels til høy prioritet. 

2. En redegjørelse av hvorfor de foreslåtte områdene i punkt 1 oppfyller kriteriene a) og b); 
1. En beskrivelse av trusselbildet, inkludert tidsaspektet for og omfanget av trusselen, 
2. Hvilke naturtyper etter Miljødirektoratets instruks en forventer å finne i området, 
3. Grunnlaget for prediksjonen av forekomst av naturtyper etter Miljødirektoratets 

instruks og en beskrivelse av områdets aktivitet og utbyggingspress jf. Kriterium a). 
3. Forslag til områder, basert på vurderinger i punkt 1, skal meldes inn i Miljødirektoratets 

verktøy NiN-prosjektinnmelding: 

o Grensene bør legges langs naturlige avgrensninger slik som veier, elver, kystlinje 
eller lignende. 

o For at områdene skal være egnet for å inngå i en kartleggingspakke, bør det leveres 
få, store og sammenhengende områder. 

o Hvert enkelt område bør være minimum 10 km2 (tilsvarer 40 SSB-ruter). Mindre 
områder kan aksepteres hvis det er spesielle grunner for det. Av tekniske årsaker 
kan hvert enkelt område blant annet ikke være større enn 70 km2. 

Vi ber om at Fylkesmannen vurderer om tidligere innmeldte områder til naturtypekartlegging fortsatt 
er aktuelle for kartlegging. Hvis de er aktuelle, må det vurderes om beskrivelsen av trusselbilde og 
avgrensningen av områdene kan forbedres jf. punkt 2 og 3 ovenfor. Avgrensninger som kun følger 
grensene til SSB-ruter er ikke lenger aktuelle og må i så fall legges inn på nytt. I NiN-
prosjektinnmelding finnes oversikt over tidligere innmeldte og kartlagte områder. 

Det vil bli gjennomført en åpen innspillsrunde av de innmeldte områdene utenfor verneområdene i 
november/desember. Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannens begrunnelser og prioriteringer vil 
være offentlige. 

Kilder til informasjon 
For å finne kunnskap for å foreslå områder med "stor aktivitet og stort utbyggingspress" er det viktig 
å samle inn informasjon om bl.a. planlagte samferdselstiltak, planlagte kraftutbygginger, områder 
med urban vekst og hytteutbygging. Relevante kilder til informasjon er Naturbase, nasjonal 
transportplan, reguleringsplaner, Inngrepsfrie naturområder, samt offentlige etater som Statens 
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vegvesen, Bane Nor og NVE. Lokalkunnskap i kommunene kan være viktig i forbindelse med urban 
vekst. 

Det oppfordres til samarbeid med relevante avdelinger hos fylkesmannen, f.eks landbruksavdelinga. 
Landbruksavdelingene både kommunalt og regionalt er viktige i spørsmål om skogbruk og om 
nydyrking. 

For å finne kunnskap om potensiale for å finne naturtyper etter Miljødirektoratets 
kartleggingsinstruks, kan det være nyttig å se på tidligere registeringer av naturtyper etter DN-
håndbok 13, naturtyper som er omfattet av virkemiddelet utvalgte naturtyper (UN) og 
nøkkelbiotoper/livsmiljø etter Miljøregisteringer i skog (MiS). Lokalkunnskap hos kommunale 
forvaltere og kartleggingskonsulenter kan også gi supplerende informasjon. 

 


