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Innspillsrunde - områder for 
naturtypekartlegging i 2022 
 

Miljødirektoratet ber om innspill på forslag til områder for naturtypekartlegging i 2022  
Statsforvalterne har levert forslag til Miljødirektoratet til aktuelle områder for naturtypekartlegging 
på land i 2022. Vi inviterer herved til en åpen innspillsrunde der det gis anledning til å gi en vurdering 
av de foreslåtte områdene innen onsdag 15.12.2021. Det endelige utvalget som skal kartlegges, vil 
bli klart våren 2022. 

Bakgrunn   
Stedfestet informasjon om arter, naturtyper og landskap er en forutsetning for å kunne ta hensyn til 
naturen når tiltak skal planlegges og realiseres. Regjeringen har derfor gjennom Stortingsmelding 14 
(2015-2016) "Natur for livet" satt i gang en satsing på å utarbeide et økologisk grunnkart. 
Miljødirektoratet lyser årlig ut anskaffelser av feltkartlegging av naturtyper og arter for det 
økologiske grunnkartet. Arealet som kartlegges blir valgt ut på bakgrunn av kriterier gitt i 
stortingsmeldingen.  
  
Kriterier for utvelgelse av områder   
Statsforvalterne har foreslått arealer, utenfor verneområder, for kartlegging av naturtyper på land i 
2022, med vektlegging av områder:   

a. med stor aktivitet og stort utbyggingspress  
b. der man kan forvente å finne naturtyper på land 
etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks.   

  
Begge kriterier bør være oppfylt for at et område prioriteres for kartlegging  
  
Med områder 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 intensivering av jordbruk. Områder som er påvirket av annen endring i 
arealbruk og av klimaendringer kan også inngå i utvalget. Det må være nødvendig å fornye 
kunnskapen om området. Det vil si at områdene ikke er godt kartlagt fra før, eller at de eksisterende 
naturtyperegistreringene er så gamle eller upresise at de ikke er nyttige i forvaltningsøyemed.  
  
Formål  
Formålet med denne innspillsrunden er å innhente kunnskap om hvilke av de foreslåtte områdene 
som med størst sannsynlighet oppfyller kriteriene ovenfor. I tillegg ønsker Miljødirektoratet å vite om 
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noen av disse områdene allerede er kartlagt etter andre metoder i senere tid, eller om det finnes 
kunnskap som tilsier at områdene trolig ikke inneholder naturtyper fra Miljødirektoratets 
instruks. Miljødirektoratet ønsker også tilbakemeldinger på eventuelle områder der planer eller 
konsesjoner er bortfalt, eller om større deler av områdene allerede er nedbygd eller påført andre 
inngrep og derfor er mindre aktuelle å kartlegge. Et stort areal bestående av mange områder i hele 
Norge er spilt inn som aktuelt å kartlegge fra statsforvalterne og det er ikke midler til å lyse ut alle 
områdene på ett år. Innspillene vil derfor være nyttige for å prioritere hvilke områder som skal 
kartlegges i 2022.  
  
Lenke til Miljødirektoratets sider om naturtypekartlegging: Kartlegging av naturtyper på land - 
Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)  
  
Innsynsløsning viser foreslåtte områder   
Arealet foreslått av statsforvalterne utgjør over 6696 km2 fordelt på ca. 233 områder, og vises i en 
egen innsynsløsning NiN Offentlig Visning (arcgis.com). Områdene er ikke bearbeidet og en del 
fremstår derfor som relativt grovt avgrenset.  
  
Funksjoner i innsynsløsningen   
De oransje områdene (innmeldte kartleggingsområder ntyp 2022) viser forslagene 
fra statsforvalteren for 2022. Begrunnelse for hvorfor områdene er spilt inn kommer opp når du 
klikker på et område. Kartet i innsynsløsningen inneholder også områder som ble kartlagt etter 
Miljødirektoratets instruks i år (naturtypekartlegging 2021), og i 2020.  
  
Innspill   
Miljødirektoratet ønsker å få innspill på hvilke av de foreslåtte områdene som treffer kriteriene godt, 
og hvilke områder som trolig ikke gjør det. Innspillene bør begrunnes og vil bli brukt for å gjøre et 
best mulig utvalg av områder som skal lyses ut for kartlegging i 2022. Nye områder kan foreslås hvis 
de treffer kriteriene svært godt, og må da inkludere avgrensing på kart som er nøye tegnet og egnet 
for avlesing i GIS-verktøy. Innspill til Miljødirektoratet bør komme med referanse til områdenavn fra 
innsynsløsningen.  
  
Kontaktperson: solvei.borve.hovdal@miljodir.no   
Tilbakemelding sendes til post@miljodir.no med referanse 2021/12153 innen onsdag 15.12.2021.  

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Anne Sundbye Solvei Børve Hovdal 
seksjonsleder rådgiver 
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