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Miljødirektoratet ber om innspill på forslag til områder for
naturtypekartlegging i 2018
Fylkesmennene har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert forslag til aktuelle
områder for naturtypekartlegging utenfor verneområder i 2018. Vi inviterer
herved til en åpen innspillsrunde der det gis anledning til å gi en vurdering av
de foreslåtte områdene innen tirsdag 09.01.2018.
Bakgrunn
Gjennom Innstilling 9S (2015-2016) har Stortinget understreket at det er et stort behov for kunnskap
om naturtyper: "Komiteen mener mer kunnskap vil bidra til å bevare den mest verdifulle naturen,
forbedre arealplanleggingen, dempe konflikter og øke effektiviteten i planprosesser. Komiteen
mener den samfunnsøkonomiske gevinsten av økt kunnskap og økt kartlegging av norsk natur vil
være betydelig. Komiteen understreker at det haster med å få på plass et økologisk grunnkart for
Norge, slik at det kommer til nytte i store satsinger på f.eks samferdsel, fornybar energi og bolig."
I Klima- og miljødepartementets budsjettprop. 1S (2017-2018) er det gitt følgende føringer for
naturtypekartlegginga i 2018: "Klima- og miljødepartementet vil før feltsesongen 2018 fastsetje
naturtypar som skal prioriterast ved kartlegging og ein metode for å vurdere kvalitet på den enkelte
lokalitet av desse. Den nye metoden skal byggje på Natur i Noreg (NiN), og erstattar tidlegare
metode for verdisetjing av naturtypar. Som i 2017 vil ein særleg prioritere å få kartlagt den mest
verdifulle naturen i område der kartlegging gir stor samfunnsnytte, mellom anna område med stor
aktivitet og stort utbyggingspress. Ny metode for verdisetjing av naturtypar vil også leggje til rette
for at naturkartlegginga kan bli meir målretta for å fange opp den mest verdifulle naturen først."
Kriterier for utvelgelse av områder
Fylkesmennene ble bedt om å foreslå områder utenfor verneområder som er aktuelle for
naturtypekartlegging i 2018 etter følgende kriterier:
Hovedkriterium
1. Områder der en antar at det er verdifull natur (enten naturtyper som er trua eller
naturtyper som er levested for trua arter).
Tilleggskriterier (som bør tillegges vekt ved prioriteringen av områder med verdifull natur)
2. Områder som er dårlig kartlagt fra før.
3. Områder med stort utbyggingspress.
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Med dårlig kartlagte områder menes områder der det er få eller ingen kartlagte naturtyper (etter
DN-håndbok 13 eller NiN) fra før, eller registreringene er så gamle eller upresise at de ikke er
nyttige i forvaltningsøyemed.
Med pressområder mener vi områder som er aktuelle for utbygging av veg og jernbane,
kraftutbygging, eller annen utbygging som boliger og næringsareal, samt for skogsdrift og
intensivering av jordbruk. Pressområder som er påvirket av endring i arealbruk og klimaendringer
kan også inngå.
For 2018 inkluderte oppdraget til fylkesmennene et utvalg terrestriske naturtyper som er kandidater
til Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF, se vedlagte liste). Naturtyper i ferskvann,
marine dypvannsområder, marine gruntvannsområder og høgarktiske terrestriske områder inngikk
ikke i oppdraget.
Formål
Formålet med denne innspillsrunden er å få en vurdering av hvilke av de foreslåtte områdene som
med størst sannsynlighet vil treffe verdifull natur og som eventuelt oppfyller kriteriet om
utbyggingspress, jf. kriteriene over.
Innsynsløsning viser foreslåtte områder
Tilbakemeldingene fra fylkesmennene utgjør totalt 7514 ruter i 500x500 m, jf. SSB rutenett. Rutene
kan sees i innsynsløsningene Web Mapping Application (WebApp) eller WebMap, og er samlet i 101
områder med unike navn.
Begrunnelse for hvorfor områdene er spilt inn i henhold til kriteriene 1-3 finnes også her, og
kommer opp ved å trykke på de røde rutene (årets innspill). Kartet i innsynsløsningen inneholder i
tillegg et bakgrunnskart over Norge, tidligere innspill fra fylkesmennene og kartlagte områder,
naturtyper fra Naturbase og verneområder. For WebApp finnes tegnforklaring øverst til høyre. For
WebMap finnes tegnforklaring og mulighet for å slå av og på kartlag i menyene "Tegnforklaring" og
"Innhold" til venstre.
Lenker:
WebApp:http://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4053945cf13
640d3accc6a80a15c8904
WebMap:http://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=cd59d58e
13cb48bf868a76fa3ded28de
Tilbakemeldinger
Miljødirektoratet ønsker en vurdering av hvilke av de foreslåtte områdene som kvalifiserer godt til
kriteriene om forekomst av verdifull natur og eventuelt utbyggingspress, og hvilke som trolig ikke
kvalifiserer godt. Tilbakemeldingen må også inneholde en redegjørelse for hvorfor et område bør,
eller ikke bør, prioriteres. Tilbakemeldingene vil bli brukt til å gjøre et best mulig utvalg av
områder som skal lyses ut for kartlegging i 2018. Vi ønsker hovedsakelig ikke innspill på nye
områder, men kan likevel vurdere slike hvis de treffer kriteriene svært godt og det er gode
argumenter for å ta de med.
Kartet har minimalt med funksjonalitet, og innspill tilbake til Miljødirektoratet bør derfor komme
som en enkel Excel-tabell. Tabellen må ha kolonner med områdeID og navn fra innsynsløsningen, i
tillegg til en egen kolonne for kommentarer og begrunnelser til områdene.
Kontaktperson hvis dere har spørsmål: Janne Teigen Braseth (janne.teigen.braseth@miljodir.no).
Tilbakemelding sendes til post@miljodir.no med referanse 2017/12855 innen tirsdag 09.01.2018.
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Naturtyper prioritert for kartlegging i 2018
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