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Sammendrag 
 
Evju, M., Blom, H., Brandrud, T. E., Bär, A., Johansen, L., Lyngstad, A., Øien, D.-I. & Aarrestad, 
P. A. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk - 
NINA Rapport 1357. 172 s. 
 
 
Norsk handlingsplan for naturmangfold fra 2016 understreker behovet for å styrke kartlegging av 
naturtyper som enten er truet, viktig for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner eller 
er dårlig kartlagt. Som oppfølging av handlingsplanen, har Miljødirektoratet startet et arbeid for 
å utpeke naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Naturtyper av nasjonal forvaltningsinter-
esse skal prioriteres for kartlegging, og skal tillegges vekt i planprosesser etter plan- og byg-
ningsloven, i forskrift om konsekvensutredninger og ved behandling etter annet sektorregelverk 
der vurderinger av naturmangfold er relevant. Verdivurdering av den enkelte lokalitet av en na-
turtype av nasjonal forvaltningsinteresse er påkrevd for å gjøre gode vurderinger ihht. lovverket.  
 
Høsten 2016 nedsatte Miljødirektoratet en faggruppe for å identifisere minst 25 terrestriske na-
turtyper som tilfredsstilte et sett kriterier for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Fag-
gruppa foreslo 31 naturtyper. Gruppa understreket at forslaget ikke var uttømmende, dvs. alle 
relevante naturtyper er ikke inkludert. I denne rapporten foreslås en metodikk for verdisetting, 
utarbeidet av samme faggruppe utvidet med to personer.  
 
Forslaget tar utgangspunkt i Miljødirektoratets konsept for verdisetting av naturtyper av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Konseptet definerer to akser som til sammen bestemmer verdi av en loka-
litet av en gitt naturtype: 

1. naturtypens verdi reflekterer forvaltningens strategi. Definert enten som stor eller særlig 
stor, basert på et sett forhåndsdefinerte kriterier 

2. den enkelte lokalitetens kvalitet. Vurderes først og fremst ved tilstand (negative påvirk-
ninger, eller fravær av positive påvirkninger i semi-naturlig mark), men andre kriterier kan 
bidra til å gi lokaliteter med forringet tilstand høy kvalitet 

 
De to aksene drøftes i hhv. kap. 3 og 4. Faggruppa foreslår: 

1. naturtypeverdi vurderes basert på naturtypens rødlistestatus. Truede naturtyper (CR, EN 
og VU) har særlig stor forvaltningsinteresse (verdi 1), mens nær truet og datamangel (NT 
og DD) gir stor (verdi 0). Naturtyper som tilfredsstiller kriteriene til nasjonal forvaltnings-
interesse, men som ikke er rødlistet, har som hovedregel stor forvaltningsinteresse, med 
noen unntak (kap. 3) 

2. den enkelte lokalitetens kvalitet vurderes langs to akser: tilstand og artsmangfold/natur-
variasjon. Hver akse tredeles i god-moderat-dårlig, og en samlet vurdering av de to ak-
sene gir en tredelt differensiering i kvalitet: svært høy (3)-høy (2)-moderat (1) 

 
Faggruppa foreslår altså en justering av konseptet, der artsmangfold og naturvariasjon gis høy-
ere vekt. Kap. 5 oppsummerer den foreslåtte modellen for verdisetting. Naturtypeverdi og loka-
litetskvalitet summeres for å gi en samlet lokalitetsverdi. En lokalitet av en naturtype av nasjonal 
forvaltningsinteresse verdisettes på en skala fra 4 til 1, hvor 4 representerer lokaliteter som er 
særdeles viktige, 3 svært viktige, 2 viktige og 1 mindre viktige arealer å ta hensyn til i arealfor-
valtningen. Faggruppa mener at denne muligheten til å differensiere verdi for ulike lokaliteter av 
naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse er avgjørende for at verdisettingen skal fungere som 
et godt verktøy for forvaltningen. 
 
Verdisettingsmetodikk foreslås for et sett av 70 naturtyper (kap. 7−11). Faggruppa har tilstrebet 
en enhetlig tilnærming på tvers av hovedøkosystemene. Prinsippene for verdisetting innen hvert 
hovedøkosystem presenteres først i hvert kapittel. Variabler for å registrere tilstand og artsmang-
fold og naturvariasjon er hentet fra NiN 2.1. Grenseverdier for ulike tilstandsklasser er satt. Det 
er lagt vekt på å velge et begrenset sett variabler som lar seg registrere i felt på en etterprøvbar 
måte. 
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Verdisettingsmetodikken er et første utkast og skal testes ut i felt i 2017. Gode tilbakemeldinger 
fra registranter på omfang av variabler og grad av etterprøvbarhet i registreringen av variablene 
er avgjørende, slik at metodikken kan forbedres. 
 
 
 
Marianne Evju (marianne.evju@nina.no) og Tor Erik Brandrud (tor.brandrud@nina.no), NINA 
Oslo, Gaustadalléen 21,0349 Oslo 
Hans Blom (hans.blom@nibio.no), Annette Bär (annette.bar@nibio.no) og Line Johansen 
(line.johansen@nibio.no), NIBIO, Postboks 115, 1431 Ås  
Anders Lyngstad (anders.lyngstad@ntnu.no) og Dag-Inge Øien (dag.oien@ntnu.no), NTNU-
Vitenskapsmuseet, Erling Skakkes gate 47A, 7012 Trondheim 
Per Arild Aarrestad (per.aarrestad@nina.no), NINA Bergen, Thormøhlensgate 55, 5006 Bergen 
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Abstract 
 
Evju, M., Blom, H., Brandrud, T. E., Bär, A., Johansen, L., Lyngstad, A., Øien, D.-I. & Aarrestad, 
P. A. 2017. Valuation of nature types of national management interest. Proposal for a methodol-
ogy. - NINA Report 1357. 172 pp. 
 
 
The Norwegian Action Plan for Nature Diversity from 2016 underlines the need to strengthen 
mapping of nature types that are either threatened, important for many species, cover important 
ecosystem functions, or are poorly mapped. To follow up the action plan, The Environment 
Agency has started a process to designate nature types of national management interest. Nature 
types of national management interest will be prioritized for mapping, and will be emphasized in 
planning processes after the Planning and Building Act, the impact assessment regulations, and 
in other sector regulations were assessments of nature diversity are relevant.  
 
The Environment Agency appointed a working group in September 2016 to identify at least 25 
terrestrial nature types that satisfied a criteria set for nature types of national management inter-
est. The working group proposed 31 types, underlining that this proposal was not exhaustive, 
i.e. all relevant nature types were not included. In this report a methodology for valuation is pro-
posed, prepared by the same working group expanded with two extra experts.  
 
The proposal is based on a concept for valuation of nature types of national management interest 
prepared by the Environment Agency. The concept defines to axes that combined determines 
the value of a locality of a given nature type:  

1. nature type value reflects the strategy of the management. Defined either as high or 
particularly high, based on a predefined set of criteria 

2. the quality of the given locality. Assessed primarily by state (negative impacts, absence 
of positive impacts in semi-natural types), but other criteria can contribute to high quality 
in degraded localities 

 
The two axes are discussed in ch. 3 and 4, respectively. The expert group suggests:  

1. nature type value is assessed based on red list status. Threatened nature types (CR, 
EN, VU) have particularly high management interest (value 1), while near threatened and 
data deficient types (NT, DD) have high interest (value 0). Nature types that satisfy the 
criteria for national management interest, but that are not red-listed, will as a main rule 
have high management interest, with some exceptions (ch. 3) 

2. the quality of the given locality is assessed along two axes: state and biodiversity/nature 
variation. Each axis is graded into three classes: good-moderate-poor, and a total as-
sessment of the two axes provides three classes of quality: particularly high (3)-high (2)-
moderate (1).  

 
The expert group thus suggests a modification of the concept, where biodiversity and nature 
variation is given higher weight. Ch. 5 summarizes the proposed model for valuation. Nature type 
value and quality of a location is summed to give a total locality value. A locality of a nature type 
of national management interest is valued on a scale from 4 to 1, where 4 represents localities 
of particular importance, 3 high importance, 2 importance and 1 less importance to consider in 
area management. The expert group finds this possibility to differentiate value for localities of 
nature types of national management interest detrimental for the valuation to work as a proper 
tool in management.  
 
Methodology for valuation is proposed for 70 nature types (ch. 7−11). A unified approach to 
valuation across ecosystems is attempted. The principles for valuation within each ecosystem is 
presented first in the chapters. Variables for recording of state and biodiversity/variation are col-
lected from NiN 2.1. Thresholds between classes are set. Emphasis has been put on selection 
of a limited set of variables that are recordable in the field in a verifiable way.  
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The methodology for valuation is a first version and will be tested in the field in 2017. Constructive 
feedback from field workers on the extent of the variables and their suitability for verifiable reg-
istration is crucial for the methodology to be improved in a second version.  
 
 
Marianne Evju (marianne.evju@nina.no) and Tor Erik Brandrud (tor.brandrud@nina.no), NINA 
Oslo, Gaustadalléen 21,0349 Oslo 
Hans Blom (hans.blom@nibio.no), Annette Bär (annette.bar@nibio.no) and Line Johansen 
(line.johansen@nibio.no), NIBIO, Postboks 115, 1431 Ås  
Anders Lyngstad (anders.lyngstad@ntnu.no) and Dag-Inge Øien (dag.oien@ntnu.no), NTNU-
Vitenskapsmuseet, Erling Skakkes gate 47A, 7012 Trondheim 
Per Arild Aarrestad (per.aarrestad@nina.no), NINA Bergen, Thormøhlensgate 55, 5006 Bergen 
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Forord 
 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å lede en fag-
gruppe som skal foreslå metodikk for verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinter-
esse. Samme faggruppe foreslo i desember 2016 et sett terrestriske naturtyper som bør omfattes 
av begrepet naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Faggruppa har bestått av personer fra 
NINA, NIBIO og NTNU-Vitenskapsmuseet, og har god kunnskap og lang erfaring med de fleste 
norske naturtyper. I dette prosjektet ble gruppa utvidet med Marianne Evju og Annette Bär. Tor 
Erik Brandrud og Hans Blom har hatt hovedansvar for skog, Anders Lyngstad og Dag-Inge Øien 
for våtmark, Line Johansen og Annette Bär for semi-naturlig mark, Per Arild Aarrestad for fjell og 
Marianne Evju for naturlig åpne områder under skoggrensen. Marianne Evju har også hatt an-
svar for å sammenstille rapporten. 
 
Arbeidet har omfattet både en gjennomgang av naturtyper som skal omfattes av begrepet «na-
turtyper av nasjonal forvaltningsinteresse» i denne rapporten og en grundig gjennomgang av 
definisjonene av disse naturtypene i forhold til NiN-kartleggingsinstrukser. Miljødirektoratet 
hadde i forkant av oppdraget utarbeidet rammer for verdisettingsmetodikken. Arbeidsgruppa har 
vurdert konseptskissen og revidert rammeverket noe underveis, for å gi forvaltningen et enda 
bedre grunnlag for å kunne ta beslutninger i plansaker, samt ved prioriteringer og vurderinger av 
tiltak og virkemidler i naturforvaltningen. Til sist har arbeidsgruppa beskrevet verdisetting på ho-
vedøkosystemnivå, og spesifisert tabeller for verdisetting for et utvalg på 70 foreslåtte naturtyper 
av nasjonal forvaltningsinteresse. Verdisettingsmetodikken skal testes ut i felt i 2017. Metodikken 
vil bli evaluert på bakgrunn av innspill og erfaringer fra feltarbeidet, og er således å betrakte som 
en første versjon.  
 
Kontaktperson hos Miljødirektoratet har vært Eirin Bjørkvoll. Arbeidsgruppa og Miljødirektoratet 
har hatt god dialog underveis i arbeid, og Miljødirektoratet har gitt gode og konstruktive innspill. 
Arbeidet har vært gjennomført i perioden slutten av januar til april 2017.    
 
 
 
Oslo/Bergen, 28. april 2017 
 
 
Per Arild Aarrestad               Marianne Evju 
Prosjektleder                 Redaktør 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for oppdraget 
 
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse 
Stortinget vedtok våren 2016 «Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold» (Meld. St. 
14 (2015−2016)). I handlingsplanen pekes det på at «for arealforvaltningen er det viktig særlig å 
prioritere kartlegging av naturverdier som det trengs kunnskap om i de daglige beslutninger som 
skal tas om arealbruk og andre påvirkningsfaktorer. Regjeringen vil på denne bakgrunn særlig 
prioritere å styrke kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktig for mange arter, dekker 
sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt. (…) Natur i Norge skal utgjøre 
kjernen i offentlig kartlegging, i tråd med Stortingets vedtak om dette (Innst. 144S (2014−2015)).» 
 
På dette grunnlaget nedsatte Miljødirektoratet en ekspertgruppe høsten 2016 for å foreslå minst 
25 såkalte «naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse», tidligere kalt «forvaltningsprioriterte 
naturtyper», som det skal tas spesielt hensyn til i arealforvaltningen (se Aarrestad mfl. 2016).  
 
Forvaltningsmålene for naturtyper og økosystemer (Naturmangfoldloven § 4) og forvaltningsmå-
let for arter (Naturmangfoldloven § 5) er grunnlaget for å velge ut naturtyper av nasjonal forvalt-
ningsinteresse. Kjente forekomster av og kunnskap om naturtyper av nasjonal forvaltningsinter-
esse vil ifølge Miljødirektoratet blant annet brukes som kunnskapsgrunnlag i arealplanlegging, 
konsekvensutredninger, vurderinger av bærekraftig bruk av arealer, prioriteringer ved tildeling 
av tilskudd til skjøtsel og restaurering, og kan også brukes ved vurdering av nytt vern. Miljødi-
rektoratet ser også for seg at et slikt datasett over kjente forekomster av naturtyper av nasjonal 
forvaltningsinteresse skal brukes på samme måten som dagens datasett over "Viktige naturty-
per" (i hovedsak basert på naturtyper definert i DN-håndbok 13 (DN 2006)) som er tilgjengelig i 
Naturbase. Data for forekomster av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse vil supplere da-
gens datasett i Naturbase. Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse er således naturtyper 
forvaltningen prioriterer å kartlegge, og som skal tillegges vekt i planprosesser etter plan- og 
bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger, og ved behandling etter annet sektorre-
gelverk der vurderinger av naturmangfold er relevant.  
 
I henhold til Miljødirektoratets oppdragsbeskrivelse skulle følgende kriterier legges til grunn for 
arbeidet med å velge ut potensielle naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse høsten 2016: 

1. Ansvarsnaturtyper 
2. Naturtyper som er levested for prioriterte arter 
3. Naturtyper som er levested for truede arter 
4. Viktige økologiske funksjonsområder 

 
I oppdraget skulle det synliggjøres hvilke kriterier de foreslåtte naturtypene tilfredsstilte, og na-
turtypene skulle beskrives ved hjelp av type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Vi-
dere skulle naturtypene være mulige å kartlegge med kartleggingsmetodikken utviklet av Natur-
historisk museum, Universitetet i Oslo basert på NiN 2.0 (Bryn & Halvorsen 2015). Oppdraget 
skulle også foreslå beskrivelsesvariabler fra NiN som er relevante for tilstand, naturfaglig verdi 
hos naturtyper og lokaliteter.  
 
Arbeidet med å foreslå naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse ble gjennomført høsten 2016 
av en faggruppe ledet av Per Arild Aarrestad, NINA. Gruppen leverte sin rapport i desember 
2016 (Aarrestad mfl. 2016). 
 
Faggruppa foreslo 31 naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, som alle tilfredsstilte ett eller 
flere av Miljødirektoratets kriterier. Imidlertid understreket gruppa at denne listen ikke var uttøm-
mende, dvs. at alle relevante naturtyper er ikke inkludert. Dette skyldes både tidspress, som 
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gjorde at en systematisk prioritering av ulike naturtyper i forhold til kriteriesettet ikke var gjen-
nomførbart, men også Miljødirektoratets oppdragsbeskrivelse, som ba om et forslag på minst 25 
naturtyper. 
 
Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse 
Lokaliteter med naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse skal nå verdisettes. Verdisettingen 
skal fungere som en veiledning i plansaker, samt ved prioriteringer og vurderinger av tiltak og 
virkemidler i naturforvaltningen. Verdien skal reflektere hvor verdifull en lokalitet er i forhold til 
andre lokaliteter med naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (Bjørkvoll & Riisberg 2016).  
 
Miljødirektoratet har foreslått noen rammer for verdisetting (Bjørkvoll & Riisberg 2016). Disse 
rammene har fungert som et utgangspunkt for det videre arbeidet med å utvikle metoder for 
verdisetting. Dette innebærer: 
 

1. å utarbeide et rammeverk for verdisettingsmetodikk, med utgangspunkt i Miljødirektora-
tets notat (Bjørkvoll & Riisberg 2016) 

2. for hver naturtype foreslå metodikk for å vurdere lokalitetsverdi, herunder kvalitetskrite-
rier for lokaliteter med naturtypen 

 
Tilnærmingen til verdisetting skal være enhetlig, på tvers av hovedøkosystemer. For hvert ho-
vedøkosystem skal det forklares hvilke prinsipper som ligger til grunn for verdisettingsmetodik-
ken. Det skal tilstrebes å velge få variabler for å vurdere kvaliteten hos en lokalitet, men de skal 
være relevante, og de må kunne registreres relativt enkelt i felt. 
 
Samme faggruppe som utarbeidet forslag til forvaltningsprioriterte naturtyper (Aarrestad mfl. 
2016), supplert med to ekstra personer, er nedsatt for å utrede hvordan naturtyper av nasjonal 
forvaltningsinteresse kan verdisettes med utgangspunkt i føringene gitt av Miljødirektoratet. 
Gruppa er ledet av Per Arild Aarrestad og Marianne Evju, begge NINA. 
 
 

1.2 Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse som er vurdert 
 
Potensielle naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse omfatter flere typer enn det som ble fo-
reslått i Aarrestad mfl. (2016). Miljødirektoratet har siden oppdraget høsten 2016 revidert kriteri-
ene for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, og for det oppdraget som rapporteres her, 
la Miljødirektoratet følgende kriterier til grunn for utvalg av naturtyper av nasjonal forvaltningsin-
teresse (Bjørkvoll & Riisberg 2016): 

1. Truede naturtyper – naturtyper i kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar 
(VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011) 

2. Nær truede naturtyper – naturtyper i kategorien nær truet (NT) i Norsk rødliste for natur-
typer 2011 

3. Ansvarsnaturtyper 
4. Dårlig kartlagte naturtyper – naturtyper i kategorien datamangel (DD) i Norsk rødliste for 

naturtyper 2011 
5. Naturtyper med viktig økologisk funksjon. Viktig økologisk funksjon defineres her som 

leveområde for truede og nær truede arter, og naturtyper som er viktige for mange arter. 
Naturtypene skal velges på bakgrunn av art-habitat-relasjoner og ikke faktisk forekomst 
av arter 

6. Naturtyper med internasjonale forpliktelser 
 
Det understrekes at ansvarsnaturtyper ikke er et juridisk begrep, men blir brukt for å angi at en 
naturtype har en vesentlig andel av sin naturlige utbredelse i Norge, der vesentlig andel blir 
definert som ≥ 25 % av europeisk forekomst (Bjørkvoll & Riisberg 2016). Det er store utfordringer 
med å definere ansvarsnaturtyper, og dette er grundig diskutert i Aarrestad mfl. (2016).  Miljødi-
rektoratet har nå utelatt ansvarsnaturtyper i arbeidet med naturtyper av nasjonal forvaltningsin-
teresse. 
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Med bakgrunn i disse kriteriene inngår alle rødlistede naturtyper fra Norsk rødliste for naturtyper 
2011 (Lindgaard & Henriksen 2011) blant naturtypene av nasjonal forvaltningsinteresse. Imid-
lertid har faggruppa, i dialog med Miljødirektoratet, valgt å utelukke noen rødlistede typer fra 
arbeidet med konkret verdisettingsmetodikk. Dette inkluderer: 

 naturtyper hvor faggruppa ikke har tilstrekkelig kompetanse (jordpyramide, leirskredgrop, 
ravinedal, grotte og isinnfrysingsmark) 

 rødlistede landskapsdel-naturtyper som ikke vil bli kartlagt i 2017 (aktivt delta, aktivt ma-
rint delta, fuglefjell, våtmarksmassiv, kontinentale skogsbekkekløfter) 

 
Slåttemyrflate og slåttemyrkant er i NiN 2.1 samme hovedtype (Halvorsen mfl. 2016a). De blir 
kartlagt sammen, og verdisettingsmetodikk utarbeides kun for slåttemyr, som også er en utvalgt 
naturtype. 
 
Rapporten med «forvaltningspriorterte naturtyper» (Aarrestad mfl. 2016) ble sendt på høring i 
januar 2017. Ett av innspillene i denne høringsrunden var et notat utarbeidet av Naturhistorisk 
museum med forslag til ny metodikk for utvelgelse av naturtyper av nasjonal forvaltningsinter-
esse (Bratli & Halvorsen 2017). I notatet foreslås kriterier basert på NiN, hvor vurderingsenheter 
for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse først vurderes på hovedtype-nivå opp mot krite-
riesettet for slike naturtyper (slik det er definert av Miljødirektoratet). Deretter defineres vurde-
ringsenheter på et generaliseringsnivå under hovedtypen. Dette kan være grunntyper i NiNs 
typesystem, men kan også defineres på grunnlag av (a) grunnleggende økologisk variasjon som 
gjenspeiles i grunntypeinndelingen, (b) utforminger basert på underordnede lokale komplekse 
miljøgradienter (uLKM), og/eller (c) relevant miljøvariasjon fra beskrivelsessystemet.   
 
I praksis vil NHMs forslag, som er å betrakte mer som et konsept enn en operasjonell metodikk, 
innebære et langsiktig arbeid for å definere naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, i om-
fang på linje med arbeidet med ny rødliste for naturtyper (som vil pågå i perioden 2017−18).  
 
På bakgrunn av notatet fra NHM, for å unngå at våre enheter havner innenfor mer enn én ho-
vedtype i NiN, har Miljødirektoratet justert antall og avgrensning av naturtyper av nasjonal for-
valtningsinteresse som det skal utvikles verdisettingsmetodikk for. Dette innebærer at de fore-
slåtte naturtypene i Aarrestad mfl. (2016) justeres som følger: 
 

 semi-naturlig eng med beitepreg splittes i to typer: semi-naturlig eng med beitepreg (i 
hovedtype T32) og semi-naturlig våteng med beitepreg (i hovedtype V10) 

 fosseberg og fosse-eng avgrenses slik at den er identiske med den rødlistede naturtypen 

 intakt låglandsmyr utgår 

 intakte myrlandskaper i nordlige eller høgereliggende strøk utgår 

 oseanisk levermoserik hei og skog deles i to typer: oseanisk levermoserik hei (i hoved-
type T2) og oseanisk levermoserik skog (i hovedtype T4) 

 skog med lungeneversamfunn avgrenses til kun å inkludere hovedtype skogsmark (T4) 

 kalkrik mark i fjellet deles i fem typer; rik fjellhei, leside og tundra, rik snøleie, rik rabbe, 
rik rasmarkhei og -eng og rik fjellgrashei og grastundra. 

 rik olivinfuruskog avgrenses i stedet som rødlistetypen olivinskog (praktisk justering).  
 
 

1.3 Naturtypene i NiN-systemet 
 
Faggruppa har i samarbeid med Miljødirektoratet jobbet med å definere naturtypene av nasjonal 
forvaltningsinteresse i henhold til kartleggingsenheter, slik de er definert i NiN (Bryn & Halvorsen 
2015). Den endelige utarbeidelsen av definisjoner av naturtypene med kartleggingsinstruks blir 
gjort av Miljødirektoratet før kartlegging gjennomføres i 2017.   
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1.4 Rapportens målsetning 
 
Rapportens målsetning er å vise et forslag til generell metodikk for verdisetting av naturtyper av 
nasjonal forvaltningsinteresse og operasjonalisere denne metodikken for et utvalg naturtyper. 
Fra faggruppas side er det viktig å understreke at det som presenteres, viser et forslag til generell 
metodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. I praksis er den ikke utviklet med tanke 
på geologiske forekomster, hvor biotisk variasjon og artsmangfold er av mindre betydning. Det 
er mulig at en tilpasning av metodikken til geologiske forekomster er nødvendig. Det vil måtte 
testes ut i etterkant av dette prosjektet.  
 
Vi bruker følgende begreper i denne rapporten:  
 

 naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse omfatter alle naturtyper som oppfyller Miljø-
direktoratets kriterier for slike naturtyper 

 naturtypeverdi gjenspeiler miljøforvaltningens vurdering av hva som er den viktigste na-
turen å ta vare på. Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse deles inn i kategoriene 
«stor» og «særlig stor» forvaltningsinteresse 

 rødlistede naturtyper er naturtyper kategorisert som CR, EN, VU, NT eller DD i Norsk 
rødliste for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011) 

 «forvaltningsprioriterte naturtyper» ble brukt om naturtypene som er beskrevet i Aarre-
stad mfl. (2016). Her omtales disse som naturtyper foreslått i Aarrestad mfl. (2016) 

 rødlistearter er arter kategorisert som CR, EN, VU, NT eller DD i Norsk rødliste for arter 
(Henriksen & Hilmo 2015), mens truede arter er avgrenset til arter i kategoriene CR, EN 
og VU 

 tilstand brukes for å beskrive påvirkninger i en naturtypes lokaliteter, og er således ulikt 
begrepet økologisk tilstand slik det er definert i naturmangfoldloven § 3 og benyttes i 
fagsystemet for god økologisk tilstand i norske økosystemer (Nybø & Evju 2017) 

 
I dette arbeidet er verdisettingsmetodikken konkretisert for et foreslått utvalg naturtyper av na-
sjonal forvaltningsinteresse, og faggruppa understreker at utvalget ikke representerer alle natur-
typer av nasjonal forvaltningsinteresse i Norge.  
 
Målsetningen er å få på plass en verdisettingsmetodikk som kan testes ut i felt i 2017. Metodik-
ken vil bli evaluert på bakgrunn av innspill og erfaringer fra feltarbeidet, og er således å betrakte 
som en  første versjon.  
 
 

1.5 Struktur på rapporten 
 
Kapittel 2 går gjennom rammene for et system for verdisetting, utarbeidet av Miljødirektoratet og 
lagt til grunn for oppdraget. I kapittel 3 diskuterer vi kriteriene for naturtypeverdi, dvs. inndeling i 
naturtyper i kategoriene særlig stor forvaltningsinteresse og stor forvaltningsinteresse. Deretter 
presenteres faggruppas anbefaling til inndeling og videre arbeid. Kapittel 4 tar for seg kriteriene 
for å vurdere den enkelte lokalitets kvalitet, basert på Miljødirektoratets forslag og faggruppas 
vurderinger av dette forslaget. I kapittel 5 oppsummerer vi faggruppas generelle forslag til verdi-
settingsmetodikk, som er basert på Miljødirektoratets konsept, men med justeringer. I kapittel 6 
oppsummeres vurderinger av variabler basert på NiN-systemet og verdisetting i felt. I kapitlene 
7−11 beskrives verdisetting i hovedøkosystemene (naturlig åpne områder under skoggrensa, 
semi-naturlig mark, fjell, våtmark og skog). Tabeller for hver naturtype som inngår i dette arbei-
det, presenteres.  
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2 Føringer for verdisetting av naturtyper 
 
Miljødirektoratet har lagt rammer for et system for verdisetting av lokaliteter med naturtyper av 
nasjonal forvaltningsinteresse (Bjørkvoll & Riisberg 2016). Her gjennomgås kort disse rammene.  
 
Systemet for verdisetting har to komponenter som begge bidrar til en samlet lokalitetsverdi. Den 
første komponenten er naturtypens forvaltningsmessige status (kap. 2.1), som fastsettes på bak-
grunn av grunnlaget for at naturtypen ble valgt ut som forvaltningsinteressant. Den andre kom-
ponenten er økologiske kvaliteter ved den enkelte lokalitet (kap. 2.2). Vektingen mellom de to 
komponentene skal være slik at det som bidrar til at en lokalitet får høy verdi, skal være knyttet 
til hvorfor lokalitetens naturtype er valgt ut som forvaltningsinteressant. For eksempel så skal en 
lokalitet med en truet naturtype kunne oppnå en høy verdi selv om andre økologiske kvaliteter, 
som for eksempel truede arter eller død ved, ikke er til stede. 
 
Med utvalgskriteriene legges det opp til at naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse skal være 
presist avgrenset til kun å inkludere natur med høy verdi. Lokaliteter med slike naturtyper vil 
derfor i utgangspunktet ha høy verdi. Samtidig er det behov for å synligjøre forskjeller i økologisk 
kvalitet mellom ulike lokaliteter. Derfor skal lokalitetsverdien kunne nedjusteres etter visse krite-
rier, for eksempel ved forringet tilstand. 
 
Dersom en lokalitet har intakt tilstand, vil lokaliteten få den verdien som naturtypens grad av 
forvaltningsinteresse tilsier, her omtalt som "naturtypeverdi". Dersom en lokalitet har forringet 
tilstand, er det etter det foreslåtte rammeverket aktuelt å redusere lokalitetens verdi, men lokali-
teten vil beholde naturtypeverdien dersom andre kvalitetskriterier er tilfredsstilt (se kap. 2.2). 
 
 

2.1 Naturtypeverdi – et resultat av forvaltningens strategi 
 
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse vil deles i to kategorier: særlig stor forvaltningsin-
teresse og stor forvaltningsinteresse. Naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse vil ha høy-
ere naturtypeverdi enn naturtyper av stor forvaltningsinteresse. Naturtypeverdi vil med andre ord 
reflektere forvaltningens vurdering av hva som er den viktigste naturen å ivareta i arealforvalt-
ningen på kort og lang sikt. Denne eksplisitte rangeringen av naturtyper som er vurdert å være 
viktige, er et nytt prinsipp.  
 
De foreslåtte kriteriene for inndeling i disse to kategoriene er: 
Særlig stor forvaltningsinteresse: 

 truede naturtyper 

 naturtyper med viktig økologisk funksjon: leveområder for truede arter 

 naturtyper med viktig økologisk funksjon: naturtyper som er viktige for mange arter 
Stor forvaltningsinteresse: 

 nær truede naturtyper 

 dårlig kartlagte naturtyper 

 naturtyper med viktig økologisk funksjon: leveområder for nær truede arter 
 
Naturverdi for naturtyper med internasjonale forpliktelser (jf. kap. 1.2) er ikke spesifisert.  
 
 

2.2 Kvalitetskriterier – naturverdi på den enkelte lokalitet 
 
Kvalitetskriteriene vil legge til rette for å nyansere verdi mellom ulike lokaliteter med samme 
naturtype. Miljødirektoratets foreslåtte kriterier for å vurdere en lokalitets kvalitet er: 

 tilstand: fravær av negative påvirkninger (inngrep o.l.), tilstedeværelse av positive påvirk-
ninger i semi-naturlige naturtyper 
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 forekomst av rødlistearter: hvor mange og hvilke kategorier, evt. potensialt for rødliste-
arter, må vurderes 

 landskapsøkologiske sammenhenger: naturtypen er viktig i landskapsøkologisk sam-
menheng.  

 
En lokalitet med intakt tilstand, dvs. uten negative påvirkninger og/eller med positive påvirk-
ninger/hevd i semi-naturlige naturtyper, vil etter dette forslaget ha høyeste kvalitet. En lokalitet 
med forringet tilstand kan likevel ha høyeste kvalitet dersom lokaliteten har forekomst av rød-
listearter eller er viktig i landskapsøkologisk sammenheng.  
 
For tilstandskriteriet skal det vurderes hvilke variabler fra NiN-systemet som er relevante for å 
vurdere tilstand, og hvordan trinn langs disse variablene kan brukes for å avgjøre intakt og for-
ringet kvalitet. For rødlistearter skal det vurderes hvor mange rødlistearter og i hvilke rødlisteka-
tegorier som skal ligge til grunn for ulike nivå av kvalitet. Det skal også vurderes om potensial 
for forekomst av rødlistearter skal inngå i tillegg til faktisk forekomst. For landskapsøkologiske 
sammenhenger skal det konkretiseres hva som gjør en lokalitet viktig. 
 
Miljødirektoratet åpner også for at andre kvalitetskriterier, f.eks. en lokalitets størrelse, kan være 
en del av kvalitetsvurderingen.  
 
Systemet for verdisetting, slik det er foreslått i notatet i 2016 (Bjørkvoll & Riisberg 2016), er 
oppsummert i Figur 1. 
 
 

 

Figur 1. Miljødirektoratets forslag til system for verdisetting av lokaliteter med naturtyper av na-
sjonal forvaltningsinteresse. Verdi øker langs aksene. Langs y-aksen rangeres naturtypeverdi 
på bakgrunn av utvalgskriterier. Langs x-aksen rangeres lokaliteter basert på kvalitetskriterier. 
Lokalitetene plasseres i en kategori (bokser) basert på sammenstilling av grad av forvaltnings-
interesse og kvaliteter ved den enkelte lokalitet. De ulike kategoriene kvalifiserer da til en gitt 
lokalitetsverdi (vist med grønn, gul og rød farge). Fra Bjørkvoll & Riisberg (2016). Ansvarsnatur-
typer er senere utelatt.      
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3 Vurdering av naturtypeverdi 
 
I dette kapitlet går vi gjennom kriteriene for inndeling av naturtyper i kategoriene særlig stor og 
stor forvaltningsinteresse. Vi drøfter egnethet og eventuelle kunnskapsbehov for å kunne bruke 
kriteriene på en etterprøvbar måte. Til slutt i kapitlet følger faggruppas konklusjon med anbefa-
linger til Miljødirektoratet om inndeling i de to kategoriene.  
 
 

3.1 Naturtypens rødlistestatus 
 
Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011) legges til grunn for vurdering 
av hvorvidt en naturtype er truet (CR, EN eller VU), nær truet (NT) eller dårlig kartlagt (DD).  
 
Arbeidet med norsk rødliste for naturtyper 2011 ble basert på NiN 1.0. Typeinndelingen i NiN 1.0 
skiller seg betydelig fra vegetasjonstypeinndelingen som er lagt til grunn i tidligere liste over 
truede vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001). I dette første rødlistearbeidet basert på NiN 
ble det vektlagt å definere og avgrense vurderingsenheter, dvs. naturtyper som skulle vurderes 
for Rødlista. Naturtyper som ble vurdert for rødlisting, ble valgt fra ulike nivåer i NiN, både blant 
grunntyper, hovedtyper og landskapsdeler. Rødlistede naturtyper kan derfor overlappe. Prinsip-
pene for utvelgelse av naturtyper som skulle rødlistevurderes er nærmere beskrevet i Lindgaard 
& Henriksen (2011). Selv om rødlistearbeidet i 2011 tok utgangspunkt i NiN 1.0, varierer det i 
praksis hvor klart de vurderte naturtypene følger NiN 1.0. Noe av naturvariasjonen ble dessuten 
ikke vurdert, dels som en følge av prioriteringer, dels som en følge av kunnskapsmangel.  
 
Siden 2011 har NiN-systemet blitt revidert, og det har skjedd en del endringer i naturtype-av-
grensninger i NiN 2.1 versus 1.0. Dette innebærer at en del av naturtypene som forelå i NiN 1.0 
ikke inngår, eller er kraftig revidert, i NiN 2.1. I tillegg har vi i 2017 et bedre kunnskapsgrunnlag 
for enkelte naturtyper, og det kan gi grunnlag for endringer i definisjon av hvilke naturtyper som 
skal være gjenstand for rødlistevurdering. Man må derfor anta at det vil skje en del endringer i 
hvilke naturtyper (vurderingsenheter) som vil bli vurdert i neste rødliste for naturtyper, som er 
planlagt i 2018.  
 
I flere av de i foreslåtte enhetene i Aarrestad mfl. (2016) inngår flere rødlistede naturtyper. De 
ble foreslått som bredere definerte enheter for å ta høyde for:  

1) det er betydelige endringer fra NiN 1.0 til NiN 2.1 og en del av de rødlistede enhetene er 
ikke lenger aktuelle i NiN 2.1, og  

2) de rødlistede naturtypene er i noen tilfeller definert slik at de er lite hensiktsmessige i 
praktisk forvaltning.  

I tillegg ble bredere definerte enheter i blant vurdert som mer relevant for andre utvalgskriterier 
(f.eks. viktighet for truede arter/hotspot-habitater, ansvarsnaturtyper).  
 
Ettersom rødlistekategori for naturtyper kan endres, ikke bare på grunnlag av endring i hvilke 
naturtyper som vurderes (se over), men også på grunn av økt kunnskap eller endret status for 
en naturtype, vil naturtypeverdi for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse i prinsippet måtte 
revurderes etter hver revisjon av rødlista for naturtyper.  
 
Rødlista for naturtyper er imidlertid et konkret forvaltningsverktøy som kan legges til grunn for 
inndeling i særlig stor og stor forvaltningsinteresse på en etterprøvbar måte.  
 
 

3.2 Leveområder for truede og nær truede arter 
 
Som kriterium for å velge ut naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, inngår «Naturtyper med 
viktig økologisk funksjon: naturtyper som er leveområder for truede arter og nær truede arter». 
Dette kriteriet er også lagt til grunn og synliggjort i arbeidet med å foreslå forvaltningsprioriterte 



NINA Rapport 1357 

18 

naturtyper (Aarrestad mfl. 2016). I forslaget til naturtypeverdi (Bjørkvoll & Riisberg 2016) ligger 
at naturtyper som er leveområde for truede arter, bør ha særlig stor forvaltningsinteresse, mens 
naturtyper som er leveområde for nær truede arter, bør ha stor forvaltningsinteresse. Denne 
vurderingen skal ifølge forslaget gjøres på grunnlag av art-habitat-relasjoner på naturtypenivå, 
dvs. at vurderingen skal gjøres uavhengig av kartlegging av rødlistearter på enkeltlokaliteter, 
som omtales under kap. 4.2.  
 
For å kunne gjøre en slik vurdering er det nødvendig med en oversikt over hvilke (rødliste)arter 
som forekommer i de ulike naturtypene, og dernest å utvikle et kriteriesett for når «leveområde 
for truede arter» kan sies å være oppfylt, dvs. hvor mange arter, hvilke organismegrupper som 
bør vurderes, hvor sterkt tilknyttet naturtypen de skal være osv.  
 
På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomførte NINA i 2013 en sammenstilling av terrestriske og 
limniske truede arter sin tilknytning til naturtyper i DN-håndbok 13 (Brandrud mfl. 2013b). Som 
kunnskapsgrunnlag for naturtype-vurderingen ble Artsportalen med rødlistebasen benyttet for 
de fleste artsgruppene, basert på data fra Rødliste for arter fra 2010 (Kålås mfl. 2010). Både 
kriteriedokumentasjon og hovedhabitat i rødlistebasen ble lagt til grunn når forekomst av rød-
listeartene ble vurdert i forhold til naturtyper, men fordi det for mange av artene var registrert få 
funn, og grunnlaget for å vurdere tilknytning til naturtyper dermed var vanskelig, ble det i mange 
tilfeller utvist en del skjønn ved avkrysning, basert på totalkunnskap om art-habitat-relasjoner i 
Norge/Norden. Arter kan opptre i flere naturtyper, men ha tyngdepunkt i en eller noen få. Dette 
ble håndtert ved scoring av dominans, der 1 = dominans (dvs. arten er særlig knyttet til naturty-
pen) og 2 = forekommer av og til i naturtypen. I rødlistebasen er som hovedregel registrert bare 
de habitatene/naturtypene som har > 15−20 % av forekomstene. Sammenstillingen av truede 
arter i naturtyper fra DN-håndbok 13 omfatter dermed bare de truede artene som har > 15−20 
% tilknytning til de respektive naturtypene.  
 

NIBIO sammenstilte naturtypetilhørighet ved bruk av NiN 1.0 for rødlistede karplanter med ho-
vedutbredelse i kulturmark og åker på oppdrag fra Artsdatabanken i 2014 (upubliserte data). 
Kulturmark og åker inkluderte naturtypene kulturmarkseng, åker og kunstmarkseng, boreal hei 
og kystlynghei i NiN 1.0. Totalt 112 arter ble vurdert, og habitattilhørighet ble vurdert ut ifra skrift-
lige kilder, forekomstdata og ekspertvurderinger.      
 
I forbindelse med ARKO-prosjektet (Arealer for rødlistearter – kartlegging og overvåking) ble 
Rødlista for arter 2010 gjennomgått med fokus på terrestriske naturtyper og på artsgruppene 
sopp, lav, karplanter og insekter (Sverdrup-Thygeson mfl. 2011a). En datafil med naturtypein-
formasjon fra Rødlistebasen, levert av Artsdatabanken i februar 2011, ble brukt som utgangs-
punkt, men ble supplert med tilleggsinformasjon og ekspertbasert, artsgruppevise gjennom-
ganger av Rødlista. Rødlistearter med > 15 % av forekomstene i den aktuelle naturtypen er angitt 
som tilknyttet naturtypen. Resultatene fra dette arbeidet la grunnlaget for utvalg av hotspot-ha-
bitater i ARKO i perioden 2011−2015, hvor videre arbeid med rødlistearter og habitattilknytning 
ble gjennomført.  
 
Alle disse gjennomgangene av habitattilknytning for rødlistearter er imidlertid gjort for Rødlista 
for arter 2010. Arter som først ble rødlistet i 2015, er derfor ikke omfattet. I Brandrud mfl. (2013) 
er dessuten bare truede arter vurdert, ikke nær truede. Vurderingen av artenes tilknytning til gitte 
naturtyper (habitat-spesifisitet) er i stor grad mangelfull. Enhetene som ble vurdert i Brandrud 
mfl. (2013) var naturtyper i DN-håndbok 13. Enhetene som skal vurderes i dette arbeidet, over-
lapper ikke fullt med DN-håndbok 13-naturtypene, naturtypene og habitattilknytningen vist i Rød-
lista fra 2010 er for flere av de foreslåtte naturtypene av nasjonal forvaltningsinteresse oppgitt 
på et høyere økosystemnivå. En direkte bruk av tilgjengelige data er derfor vanskelig. Det er 
også viktig å understreke at vi for mange arter har begrenset kunnskap om habitattilknytning. 
For de naturtypene som inngår i dette prosjektet, er det med andre ord varierende kunnskap om 
hvor mange truede og nær truede arter de er leveområde for.  
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ARKO-prosjektet har påvist en del særlig viktige hotspot-habitater for truede arter, og spesielt 
habitatspesifikke truede arter. I dette prosjektet har det imidlertid ikke vært kapasitet til å doku-
mentere artsinventar og habitat-spesifisitet på alle typer potensielle hotspot-habitater. Mange 
hotspot-habitater er sjeldne, med sterk konsentrasjon av habitatkvaliteter (f.eks. kalkinnhold i 
jordsmonn) med tilhørende truede arter på små arealer i landskapet. Andre tilstandsbetingede 
habitater som gammelskog, kan også huse svært mange truede arter, men disse og deres ha-
bitatkvaliteter finnes langt mer spredt fordelt i landskapet, og artene opptrer i mindre grad kon-
sentrert/klumpet (jf. Sverdrup-Thygeson mfl. 2011). Slike potensielle hotspot-habitater er i 
mindre grad dokumentert i ARKO.   
 
Faggruppa vurderer at det gjenstår for mye arbeid med å systematisere kunnskap om rødliste-
artenes tilknytning til naturtyper til at «leveområde for truede arter» og «leveområde for nær 
truede arter» kan brukes som etterprøvbare kriterier for å kategorisere naturtyper i «særlig stor» 
og «stor» forvaltningsinteresse. For at kriteriene skal kunne brukes på en etterprøvbar måte, 
kreves en klargjøring av hvor mange arter som skal forekomme, hvilke organismegrupper som 
skal vurderes, og hvor habitatspesifikke artene skal være, kalibrert for ulike hovedøkosystemer, 
og en systematisk gjennomgang av rødlistearters habitattilknytning basert på Rødlista for arter 
2015. Dette går ut over rammene i dette prosjektet.  
 
 

3.3 Viktig for mange arter 
 
Som kriterium for å kategorisere naturtyper til særlig stor forvaltningsinteresse, inngår «Naturty-
per med viktig økologisk funksjon: naturtyper som er viktige for mange arter». Dette kriteriet ble 
ikke direkte vurdert i arbeidet med å foreslå naturtyper i Aarrestad mfl. (2016). 
 
Kriteriet er mangelfullt definert og krever en presisering og operasjonalisering for å kunne tas i 
bruk på en etterprøvbar måte. En slik presisering må omfatte hva som legges i begrepet «viktig» 
for arter, og en vurdering av hva «mange arter» betyr. Ulike hovedøkosystemer har ulike tilfang 
av arter, f.eks. vil skogtyper som regel ha betydelig større artstilfang totalt enn myrtyper, og en 
nedbørsmyr vil fra naturens side være langt mer artsfattig enn en rikmyr. Et slikt kriterium bør 
skaleres opp mot artsrikdom i det hovedøkosystemet den tilhører, f.eks. ved å lage «forvent-
ningssamfunn» for ulike naturtyper/utforminger og ulike regioner. Videre må man vurdere hvilke 
arter som skal inngå i en slik sammenstilling, f.eks. valg av organismegrupper og grad av habi-
tattilknytning. Som for rødlistearter, er imidlertid kunnskapsgrunnlaget om habitattilknytning for 
arter dels mangelfullt.  
 
Faggruppa vurderer derfor det arbeidet som gjenstår før man kan avgjøre om dette kriteriet kan 
brukes på en etterprøvbar måte for å kategorisere naturtyper i «særlig stor» og «stor» forvalt-
ningsinteresse, er betydelig.   
     
 

3.4 Ansvarsnaturtyper 
 
Ansvarsnaturtyper var et av utvalgskriteriene for naturtyper i Aarrestad mfl. (2016), men ble i 
løpet av dette prosjektet utelatt fra kriteriesettet. Vurderinger av norsk vs. europeisk forekomst 
ble gjort for de foreslåtte naturtypene i Aarrestad mfl. (2016), men ingen typer ble foreslått ute-
lukkende på bakgrunn av dette. Utfordringer ved bruken av ansvarsnaturtype-kriteriet ble drøftet 
i Aarrestad mfl. (2016). Ansvarsnaturtyper er ikke et juridisk begrep, og det foreligger ingen sys-
tematisk vurdering av hvilke naturtyper som er aktuelle for Norge. I arbeidet med den europeiske 
rødlistingen av naturtyper («European Red List of Habitats») ble det samlet inn informasjon om 
utbredelse og forekomst hos en rekke EUNIS-naturtyper. Dette er samlet i faktaark som er til-
gjengelige på denne nettsiden: http://forum.eionet.europa.eu/european-red-list-habi-
tats/library/index_html. Dette kan brukes til å beregne forekomstareal av naturtyper i Norge i 
forhold til europeisk forekomst, men vil kreve en betydelig innsats for å sikre at tallmaterialet 

http://forum.eionet.europa.eu/european-red-list-habitats/library/index_html
http://forum.eionet.europa.eu/european-red-list-habitats/library/index_html
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tolkes riktig, og at klassifiseringen av EUNIS-naturtypene oversettes riktig til klassifiseringssys-
temene vi bruker i Norge. 
 
Faggruppa anbefaler en separat gjennomgang for å tydeligere definere begrepet ansvarsnatur-
typer, med et påfølgende systematisk arbeid for å definere norske ansvarsnaturtyper. Dette kan 
gjøres med utgangspunkt i tallmaterialet som foreligger via den europeiske rødlista for naturty-
per. 
 
 

3.5 Valg av kriterier for å sette naturtypeverdi – konklusjon 
 
Gjennomgangen av kriteriene i det foreslåtte rammeverket for naturtypeverdi viser at rødliste 
status er det eneste kriteriet som per i dag gjør det mulig å kategorisere naturtypene i «særlig 
stor» og «stor» forvaltningsverdi på en etterprøvbar måte. Faggruppa anbefaler Miljødirektoratet 
å starte en prosess for å konkretisere og operasjonalisere andre kriterier basert på for eksempel 
datasett som knytter arter til naturtyper (generaliserte artslister, Rødlistebasen).     
 
Det foreslåtte utvalget av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, som det skal utarbeides 
verdisettingsmetodikk for her, omfatter både rødlistede naturtyper og naturtyper som ikke er vur-
deringsenheter i Rødlista for naturtyper i 2011 (ikke-rødlistede enheter). Faggruppa foreslår der-
for følgende inndeling i naturtypeverdi: 
 
Særlig stor forvaltningsinteresse: 

 Truede naturtyper – naturtyper i kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar 
(VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011) 

 Ikke-rødlistede enheter som omfatter truede naturtyper. Dette konkretiseres i Tabell 1 

 Ikke-rødlistede enheter som er delmengder av truede naturtyper. Dette konkretiseres i 
Tabell 1 

 Naturtyper med status som Utvalgt naturtype (UN), selv om naturtypen ikke er rødliste-
vurdert 

 
Stor forvaltningsinteresse: 

 Nær truede naturtyper – naturtyper i kategorien nær truet (NT) i Norsk rødliste for natur-
typer 2011 

 Dårlig kartlagte naturtyper – naturtyper i kategorien datamangel (DD) i Norsk rødliste for 
naturtyper 2011 

 Naturtyper som ikke er rødlistet, og som ikke overlapper med truede, nær truede eller 
dårlig kartlagte naturtyper, men som er viktig for mange arter, jf. kriteriene i kap. 1.2. 
Dette konkretiseres i Tabell 1 

 
Rødlista for naturtyper skal revideres, med ny versjon forventet i 2018. Revisjonen vil innebære 
både en endring av vurderingsenheter som skal rødlistevurderes, og potensielle endringer i truet-
hetsvurdering. Naturtypeverdi, forstått som «særlig stor» og «stor» forvaltningsinteresse, kan 
dermed endres over tid (jf. også kap. 3.1).  
 
 

3.6 Oversikt over naturtypeverdi i enheter som vurderes her 
 
I alt 70 naturtyper omfattes av dette arbeidet for utarbeiding av verdisettingsmetodikk (Tabell 1). 
Tabell 1 synliggjør sammenhengen mellom rødlistede og ikke-rødlistede enheter og konkretise-
rer faggruppas foreslåtte naturtypeverdi for hver enhet.  
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Tabell 1. Oversikt over naturtyper som det blir utarbeidet verdisettingsmetodikk for, inkludert naturtyper foreslått i Aarrestad mfl. (2016), som alle er 
merket 1, og rødlistede naturtyper. Enhetens tilhørighet til hovedøkosystem er angitt, hvor hovedøkosystem er definert i samsvar med fagsystemet 
for å vurdere god økologisk tilstand (Nybø & Evju 2017)(Nybø & Evju (red.), in prep,. Kolonnen «største enhet»  omfatter vidt avgrensede naturtyper 
foreslått i Aarrestad mfl. (2016) som omfatter flere rødlistede enheter, og rødlistede enheter som omfatter mer snevert avgrensede enheter, mens 
kolonnen «mindre enheter» synliggjør hvilke enheter som er nøstet i de største enhetene. Naturtypeverdi etter rødlistestatus (Lindgaard & Henriksen 
2011) er angitt, se teksten for detaljer. Utvalgte naturtyper er markert med (UN).  

Hovedøkosystem Største enhet Mindre enheter Rødliste-
status 

Naturtype-
verdi 

Naturlig åpne omr. i lavlandet Strandeng2  
Sørlig strandeng3 

NT 
EN 

Stor 
Særlig stor 

Naturlig åpne omr. i lavlandet Åpen grunnlendt kalkmark i boreone-
moral sone1 

 VU Særlig stor 

Naturlig åpne omr. i lavlandet Nakent tørkeutsatt kalkberg   Stor 

Naturlig åpne omr. i lavlandet Sanddynemark  
Sørlig etablert sanddynemark 

VU 
EN 

Særlig stor 
Særlig stor 

Naturlig åpne omr. i lavlandet Fosse-berg og fosseeng  NT Stor 

Naturlig åpne omr. i lavlandet Åpen flomfastmark  NT Stor 

Naturlig åpne omr. i lavlandet Oseanisk levermoserik hei   Stor 

Semi-naturlig mark Kulturmarkseng  
Slåtteeng (UN) 
Semi-naturlig eng med beitepreg1 
Hagemark1 

VU 
EN 

Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 

Semi-naturlig mark Boreal hei1  DD Stor 

Semi-naturlig mark Kystlynghei (UN)  EN Særlig stor 

Semi-naturlig mark Engaktig sterkt endret fastmark1   Stor 

Semi-naturlig mark Semi-naturlig strandeng1   Stor 

Fjell Rik fjellhei, leside og tundra   Stor 

Fjell Rikt snøleie   Stor 

Fjell Rik rabbe   Stor 

Fjell Rik fjellgrashei og grastundra   Stor 

Fjell/åpent lavland Rik rasmarkhei og -eng   Stor 

Våtmark Semi-naturlig våteng med beitepreg1,4   Stor 

Våtmark Slåttemyr (UN) Slåttemyrflate/Slåttemyrkant3 EN/CR Særlig stor 
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Våtmark Rikmyr1 [Rikere åpen jordvannsmyr]  
Rikere myrflate i låglandet 
Rikere myrkantmark i låglandet* 
Åpen låglandskildemyr 
Åpen myrflate 
Svak kilde og kildeskogsmark* 
Flommyr, myrkant og myrskogsmark* 

 
EN 
EN 
VU 
NT 
NT 
NT 

Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Stor 
Stor 
Stor 

Våtmark Sentrisk høgmyr1  VU Særlig stor 

Våtmark Kystnedbørsmyr1  VU Særlig stor 

Våtmark Palsmyr1  EN Særlig stor 

Våtmark Rik myr- og sumpskogsmark1  
Varmekjær kildelauvskog 
Grankildeskog 
Svak kilde og kildeskogsmark* 
Flommyr, myrkant og myrskogsmark* 

 
VU 
VU 
NT 
NT 

Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Stor 
Stor 

Våtmark Fjæresone-skogsmark  
Svartorstrandskog1 

NT Stor 
Stor 

Våtmark Arktisk-alpin grunn våtmark  NT Stor 

Våtmark Kaldkilde under skoggrensa1  
Sterk kaldkilde i låglandet 
Svak kilde og kildeskogsmark* 

 
DD 
NT 

Stor 
Stor 
Stor 

Skog 
 

Flomskogsmark1  
Rikere myrkantmark i låglandet* 
Doggpilkratt 
Mandelpilkratt 

 
EN 
NT 
NT 

Særlig stor 
Særlig stor 
Stor 
Stor 

Skog 
 

Kalkbarskog1  
Lågurt-grankalkskog 
Høgstaude-grankalkskog 
Lav-furukalkskog 
Lågurt-lyngfurukalkskog 

 
VU 
NT 
NT 
NT 

Særlig stor 
Særlig stor 
Stor 
Stor 
Stor 

Skog 
Skog 

Temperert kystfuruskog  
Boreonemoral regnskog1 

EN Særlig stor 
Særlig stor 

Skog Beiteskog1,4  NT Stor 

Skog Høstingsskog1,4   Stor 

Skog Gammel furuskog1   Stor 
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Skog Gammel granskog1   Stor 

Skog Lågurteikeskog1  NT Stor 

Skog Oseanisk levermoserik skog1   Stor 

Skog Rik alm-lind-hasselskog1   Stor 

Skog Rik lågurt-ospeskog1   Stor 

Skog Skog med lungeneversamfunn1   Stor 

Skog Tørr intermediær til rik sandfuruskog1   Stor 

Skog Høgstaudegranskog  NT Stor 

Skog Kalklindeskog (UN)  VU Særlig stor 

Skog Kalkrik bøkeskog  VU Særlig stor 

Skog Kalkrik lavfuruskog  NT Stor 

Skog Kystgranskog  EN Særlig stor 

Skog Lågurt-lyngfuruskog  NT Stor 

Skog Olivinskog  EN Særlig stor 

Skog Rik boreal frisk lauvskog  DD Stor 
1 Fra Aarrestad mfl. (2016) 
2 De rødlistede naturtypene strandeng og sørlig strandeng omfatter både T12 Strandeng og T32 Semi-naturlig strandeng.  
3 Disse enhetene kartlegges sammen 
4 Verdisettingstabeller gis under hovedøkosystem semi-naturlig mark 
* Bare deler av typen inngår, og typen kan også inngå i andre naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse 
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4 Vurdering av kvalitet 
 
Sammen med naturtypeverdi, som er forvaltningens vurdering av hvor viktig naturtypen er, skal 
kvaliteten ved en gitt lokalitet av en naturtype vurderes. Naturtypeverdi og lokalitetskvalitet skal 
utgjøre elementer i en samlet lokalitetsverdi. Verdisettingen skal fungere som en veiledning i 
arealforvaltningen og bidra til å ivareta den mest verdifulle naturen. Metodikken bør altså gi verk-
tøy for å prioritere mellom ulike lokaliteter av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, i tråd 
med dagens verdisettingssystem av lokaliteter i Naturbasen.   
 
I Miljødirektoratets utvalgskriterier legges det opp til at naturtyper av nasjonal forvaltningsinter-
esse skal være presist avgrenset til kun å inkludere natur med høy verdi. Lokaliteter med slike 
naturtyper vil derfor i utgangspunktet ha høy verdi. Samtidig er det behov for å synligjøre for-
skjeller i økologisk kvalitet mellom ulike lokaliteter. I Miljødirektoratets rammer for verdisetting 
(Bjørkvoll & Riisberg 2016) legges det opp til at alle lokaliteter med intakt tilstand for en gitt 
naturtype har lik kvalitet, og at lokaliteter med forringet tilstand vil ha høy kvalitet dersom det 
forekommer rødlistearter eller lokaliteten er viktig i landskapsøkologisk sammenheng (se kap. 
2.2 og 4.1). Alle forekomster av en gitt naturtype av nasjonal forvaltningsinteresse vil da ha like 
høy verdi, gitt intakt tilstand.  
 
I dette kapitlet går vi gjennom kriteriene for vurdering av en lokalitets kvalitet. Vi drøfter egnethet 
og eventuelle kunnskapsbehov for å kunne bruke kriteriene på en etterprøvbar måte. I kap. 4.5 
konkluderer vi med anbefalinger til hvordan kvalitet bør vurderes.  
 
Vurdering av en lokalitets kvalitet skal gjøres på bakgrunn av registreringer i felt basert på NiN-
metodikk. Det er derfor viktig å ha feltsituasjonen i bakhodet når kvalitetskriterier og indikatorva-
riabler for kvalitet velges. Dette drøftes under hvert av kriteriene.   
 
 

4.1 Tilstand 
 
Økologisk tilstand, slik begrepet er definert i naturmangfoldloven (§3), omhandler «Status og 
utvikling for funksjoner, struktur og produktivitet i en naturtypes lokaliteter sett i lys av aktuelle 
påvirkningsfaktorer». I dette arbeidet begrenser vi tilstand til å omhandle inngrep/negative på-
virkninger, eller – for semi-naturlige naturtyper – fravær av positive påvirkninger i en naturtypes 
lokaliteter.  
 
Miljødirektoratets forslag til konsept deler forekomster inn i intakt eller forringet tilstand, dvs. en 
todeling av tilstandskriteriet, og det understrekes at en skal kunne beskrive tilstand ved et be-
grenset antall variabler. Tre ting må altså vurderes: 1) hvilke variabler som best kan beskrive 
tilstand, 2) hvordan sette grensen mellom ulike tilstandsklasser for hver variabel og 3) hvordan 
vurdere settet av tilstandsvariabler samlet for en gitt forekomst.  
 
 

4.1.1 Valg av variabler 
 
I arbeidet med å foreslå naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (Aarrestad mfl. 2016) ble 
det for hver naturtype foreslått et bredt spekter med variabler fra beskrivelsessystemet i NiN som 
kan være relevante for å beskrive både tilstand og andre aspekter av den naturfaglige verdien 
til aktuelle kartleggingslokaliteter. I tillegg til variabler fra variabelgruppe 7 Tilstandsvariasjon, ble 
det foreslått en del variabler fra variabelgruppe 4 Naturgitte objekter. Dette er variabler hvis fo-
rekomst og mengde i stor grad er et resultat av menneskeskapte påvirkninger, som skogbruk, 
f.eks. død ved eller gammelt tre. I tillegg ble det valgt noen variabler fra variabelgruppe 1 Arts-
sammensetning, spesielt knyttet til dekning av tre- og busksjikt, som representerer gjengroing 
etter opphør av hevd.  
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Faggruppa har i hovedsak fokusert på variabler i variabelgruppe 7 Tilstandsvariasjon. Dette om-
fatter variabler som registrerer enten omfang av ulike påvirkninger (f.eks. grøftingsintensitet) eller 
den økologiske prosessen – dvs. endringer i artssammensetning – som følge av påvirkningen 
(f.eks. forsuring, eutrofiering, suksesjon). I tilfeller der selve naturtypen av nasjonal forvaltnings-
interesse defineres av gitte tilstandsvariabler (f.eks. skogbestandsdynamikk), bør ikke samme 
variabel brukes til også å angi tilstand av en lokalitet.  
 
For visse naturtyper kan også variabler fra andre deler av beskrivelsessystemet, f.eks. 5 Men-
neskeskapte objekter (beskriver bl.a. inngrep), eller 1 Artssammensetning, være relevant.   
 
Flere rapporter har pekt på utfordringer med å benytte beskrivelsessystemet i NiN til kartlegging 
(se f.eks. Strand 2016, Thylén & Blindheim 2017). Strand (2016) påpeker f.eks. at det må utar-
beides gode beskrivelser for hvordan kodeverket skal benyttes og tydelige kriterier for valg av 
de ulike kodene. Dette er spesielt viktig for å sikre at beskrivelsesvariablene benyttes på en 
enhetlig måte av ulike registranter i felt. En viktig del av pilotforsøket på kartlegging av naturtyper 
av nasjonal forvaltningsinteresse i 2017 vil derfor være å vurdere om de tilstandsvariablene som 
foreslås registrert, lar seg registrere på en enkel og etterprøvbar måte i felt.   
 
 

4.1.2 Grenser mellom ulike tilstandsklasser 
 
Kunnskapen om sammenhengen mellom grad av påvirkning og effekt på naturtypen, altså så-
kalte dose-respons-kurver, er ofte begrenset, slik at det faglige grunnlaget for å sette grensever-
dier mellom intakt og forringet tilstand er mangelfullt.  
 
F.eks. viser analyser av artsmangfold i åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet at slitasje-
grad, målt i henhold til NiN 1.0 (Halvorsen mfl. 2009), ikke har noen tydelig sammenheng med 
artsrikdom, verken av rødlistede eller habitatspesifikke karplanter eller sopp (Bakkestuen mfl. 
2014) på lokalitetsnivå. I dette datasettet er det imidlertid bare et fåtall lokaliteter med betydelig 
eller sterk slitasje (etter NiN 1.0), slik at den negative effekten av slitasje ikke lett fanges opp i 
en statistisk analyse. Sterk slitasje kan likevel utgjøre en negativ påvirkning lokalt, og sterkt sli-
tasjepåvirkede lokaliteter kan karakteriseres som forringet.  
 
Faggruppa foreslår en tredelt inndeling i tilstand: god-moderat-dårlig. En slik tredeling åpner for 
større grad av differensiering mellom lokaliteter, som gir forvaltningen et bedre grunnlag for å 
prioritere mellom ulike lokaliteter av en gitt naturtype, også med tanke på eventuell restaurering. 
En tredeling gjør også verdisettingssystemet noe mindre sårbart for 1) grenseverdier som er satt 
feil i verdisettingssystemet og 2) feilvurderinger av variabelen i felt.  
 
I forhold til måleskalaen for inndeling av referansebaserte variabler (R4, R5 og R7) i NiN 2.1, 
som beskriver graden av påvirkning for de fleste tilstandsvariablene, vil som hovedregel trinnene 
«nulltrinn» (fravær) og «svak effekt» tilsvare god tilstand, «nokså svak effekt» og «middels sterk 
effekt» moderat tilstand og «nokså sterk effekt» og «sterk effekt» dårlig tilstand. Det kan disku-
teres om en påvirkning tilsvarende «ekstremtrinn» (gjennomgående effekt) medfører at lokalite-
ten ikke lenger tilfredsstiller definisjonen på naturtypen, og at slike lokaliteter ikke lenger bør 
kartlegges og verdisettes som naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Se kap. 7−11 for en 
gjennomgang av de ulike variablene/naturtypene.   
 
 

4.1.3 Vurdering av samlet tilstand for en lokalitet 
 
Samlet tilstand for en lokalitet må vurderes på bakgrunn av de tilstandsvariablene som er viktige 
for typen. To er benyttet, en for likeverdige påvirkningsfaktorer og en der noen av tilstandsvari-
ablene er betydelig viktigere enn andre.    
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Samlet vurdering av flere likeverdige påvirkningsfaktorer 
For en del naturtyper vil et lite sett med tilstandsvariabler være viktig for å vurdere en lokalitets 
tilstand, og variablene vil være likeverdige, dvs. den ene er like viktig som den andre. I slike 
tilfeller vil «verste styrer»-prinsippet gjelde, slik at variabelen med dårligst skår bestemmer loka-
litetens samlede tilstand og brukes videre inn i vurderingen av lokalitetens kvalitet (se eksempel 
i Tabell 2).  
 
 

Tabell 2. Vurdering av tilstand på en lokalitet av åpen grunnlendt kalkmark, hvor variablene 
fremmedartsinnslag, spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon og spor etter ferdsel med tunge 
kjøretøy skal skåres i felt. Variabelen med dårligst skår bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

7SE Slitasje  
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

7TK Ferdsel med tunge kjøretøy  
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

 
 
En lokalitet uten fremmedartsinnslag eller kjørespor, men med betydelig slitasje (mer enn halv-
parten av lokaliteten med spor av slitasje), vil da få dårlig tilstand.  
 
 
Samlet vurdering av tilstand når betydningen av påvirkningene varierer 
I noen tilfeller vil enkelte tilstandsvariabler være viktigere enn andre for å vurdere en lokalitets 
tilstand. Dette gjelder for eksempel rask suksesjon i semi-naturlig eng og grøfting i myr. I slike 
tilfeller defineres én primær variabel, som vurderes først, og et sett med sekundære variabler, 
som vurderes etterpå (se eksempel i Tabell 3). Grenseverdiene mellom god og moderat tilstand 
og moderat og dårlig tilstand for de sekundære variablene vil være høyere, dvs. mer negativ 
påvirkning tillates for at lokalitetens tilstand er god, enn for de primære variablene. En slik ulik 
vekting av ulike lokalitetsverdi-kriterier ble også foreslått for en del naturtyper i revidert DN hånd-
bok 13 (Miljødirektoratet 2015).  
 
 

Tabell 3. Vurdering av tilstand på en lokalitet av rikmyr, hvor variablene grøftingsintensitet, spor 
etter slitasje og slitasjebetinget erosjon, spor etter ferdsel med tunge kjøretøy og eutrofiering 
skal skåres i felt. Grøftingsintensitet er primær variabel og skåres først. De sekundære variab-
lene vurderes deretter. 

 Lokalitetens tilstand 

Primær variabel God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensi-
tet, 
(7GR-EG Endringsgjeld)  

GI 1: intakt.  
(GI 1-2: intakt eller 
med ubetydelig 
grøftingseffekt) 

GI 2: ubetydelig grøf-
tingseffekt. 
(GI 3: nokså lite grøf-
ting) 

GI 3: nokså lite grøf-
ting. 
(GI 4: omfattende 
grøfting og EG 1-2: 
ubetydelig eller ob-
serverbar endrings-
gjeld) 

Sekundære variabler Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge 
kjøretøy (andel med spor) 

1: 0-1/16  2: 1/16-1/2   

7EU Eutrofiering (effekt på 
artssammensetning) 

2-3: svak eller 
nokså svak effekt 

4-6: middels sterk til 
sterk effekt  
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En lokalitet uten eller med ubetydelige grøftingsinngrep vil ha god tilstand, selv om opptil 1/16 
av lokaliteten er påvirket av slitasje eller kjørespor, eller det er svak eller nokså svak effekt av 
eutrofiering. En lokalitet med nokså lite grøftingsinngrep vil alltid ha dårlig tilstand, uavhengig av 
de andre påvirkningene.  
 
 

4.2 Forekomst og/eller potensial for rødlistearter 
 
Forslaget til rammeverk for verdisetting (Bjørkvoll & Riisberg 2016) innebærer at en lokalitet med 
påviste forekomster av rødlistearter kan få høyeste kvalitet, selv om tilstand er redusert. Hvor 
mange arter og hvilke kategorier som skal være innslagspunkt for høy kvalitet, må imidlertid 
vurderes. Potensial for rødlistearter kan også vurderes som kriterium for kvalitet. 
 
 

4.2.1 Forekomst av rødlistearter 
 
En grundig registrering av mange grupper av rødlistearter på en lokalitet er vanskelig å kombi-
nere med kartlegging av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Artsregistrering er tidkre-
vende. Det er ofte liten oppdagbarhet av mange sjeldne arter, og registreringer vil ofte kreve 
flere feltbesøk pga. sesongvariasjoner i biosamfunn. Videre krever grundige artsregistreringer 
god artskunnskap og kompetanse i artsbestemmelse av mange vanskelige artsgrupper, som 
moser, sopp, lav og invertebrater. Vurdering av en lokalitets kvalitet på bakgrunn av forekomst 
av rødlistearter innebærer således en del utfordringer. Utfordringene er diskutert i mange sam-
menhenger (se f.eks. Evju mfl. 2011a, Gaarder & Høitomt 2015, Gjerde & Sætersdal 2015, 
Pedersen mfl. 2017). For eksempel skriver Pedersen mfl. (2017, s. 46): «Det er åpenbart at arter 
med kryptisk eller svært variabel forekomst (de fleste dyrearter, mange sopparter) bare vil bli 
registrert ganske tilfeldig, med mindre man har målrettet registreringsinnsats på riktig tidspunkt. 
For mer stabilt forekommende grupper kan oppdagbarheten også være lav og variere gjennom 
sesongen og mellom år. Følgelig vil det være svært utfordrende å sikre datagrunnlag som er 
sammenliknbare mellom områder, tidspunkt for registreringene og ulike registranter (med sann-
synligvis svært ulik artskompetanse).» I forbindelse med arbeidet med Rødlista fra 2015 ble det 
vurdert at man for de fleste rødlistearter av sopp bare kjenner mellom 10 og 20% av de reelle 
forekomstene, dvs. kun hver 5. eller 10. forekomst er oppdaget (Henriksen & Hilmo 2015). 
 
Forekomst av rødlistearter er heller ingen konstant størrelse; ettersom Rødlista for arter revide-
res med jevne mellomrom vil hvilke arter som er rødlistet variere over tid. Fokus på habitatspe-
sialister, dvs. arter med sterk tilknytning til den gitte naturtypen, framfor rødlistearter, vil gi et 
sikrere grunnlag for å vurdere en lokalitets betydning for artsmangfold, men løser ikke utford-
ringen med kompetanse, oppdagbarhet og innsats i felt.  
  
Et system for verdisetting som i stor grad baseres på forekomst av rødlistearter (eller habitat-
spesifikke arter), er med andre ord sårbart for feltinnsats, kompetanse hos kartleggere, sesong-
forhold mv. Faggruppa er derfor av den oppfatning at forekomst ikke kan brukes som et generelt 
kriterium for høy kvalitet, slik at de ofte få og tilfeldige rødlistefunnene som foreligger, overvektes.  
 
Imidlertid er det viktig, særlig for våre aller mest truede og sjeldneste arter, at man har en god 
forvaltning av de lokalitetene der arten faktisk er kjent, for å stoppe tilbakegangen av disse ar-
tene. Artskartlegging de siste 15−20 årene har vært prioritert innenfor forvaltningsviktige natur-
typer, og særlig innenfor hotspot-habitater med en stor tetthet av truede arter (Evju mfl. 2015c). 
Faktisk forekomst av rødlistearter, registrert under kartlegging eller i tidligere arbeid, bør derfor 
tillegges en viss vekt når lokalitetsverdi skal vurderes, og da sammen med kriteriet potensial for 
rødlistearter, slik at en lokalitet som er lite kartlagt for arter, men med høyt potensial kan få like 
høy skår som en godt artskartlagt lokalitet med mange funn. Også arter med datamangel (DD-
arter) på Rødlista inngå i slike vurderinger.   
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Inngangsverdiene, dvs. hvor mange rødlistearter og av hvilken rødlistekategori, som bør fore-
komme i ulike hovedøkosystemer og naturtyper, vil imidlertid variere, se kap. 7−11.  
 
 

4.2.2 Potensial for rødlistearter 
 
En vurdering av lokalitetens potensial for rødlistearter bør inngå for å kunne differensiere verdier 
for ulike lokaliteter av en gitt naturtype. Potensial for rødlistearter bør baseres på variabler som 
er lette å registrere i felt og som har kjent betydning for forekomst av rødlistede og habitatspesi-
fikke arter.  
 
Generelt vil en del variabler for tilstandsbetingede habitatkvaliteter, f.eks. dødved og andre gam-
melskogsparametere innenfor  variabelgruppe 4 Naturgitte objekter i beskrivelsessystemet til 
NiN, være egnet for registrering. Enkelte variabler for naturbetingede habitatkvaliteter med stor 
betydning for forekomst av rødlistearter, f.eks. bergknaus eller bergveggforekomst, er inkludert 
i variabelgruppe 4 og er egnet for registrering. Andre naturbetingede, spesifikke habitatkvaliteter 
som kombinasjonen av sjelden vertsplante og soleksponert habitat for rødlistede invertebrater, 
kan imidlertid være vanskelig å skåre på en etterprøvbar måte. 
 
Også variabler fra 7 Tilstandsvariasjon i NiN kan være egnet for å vurdere potensial for rødliste-
arter. Enkelte påvirkninger vil ha stor innvirkning på sannsynligheten for forekomst av rødlistear-
ter, f.eks. gjødsling i semi-naturlig eng. De samme variablene bør imidlertid ikke brukes både for 
å vurdere tilstand og potensial for rødlistearter for en og samme naturtype.  
 
Variabler som definerer en naturtype, bør heller ikke brukes for å vurdere potensial for rødliste-
arter.   
 
Hvilke variabler i NiN som er viktige for å dokumentere potensial for rødlistearter, og det faktiske 
potensialt, vil variere mellom hovedøkosystemer og naturtyper. Potensialet for rødlistearter vil 
også i stor grad variere regionalt, f.eks. forekommer rødlistearter knyttet til strandenger mye 
oftere på Øst- og Sørlandet enn på Vestlandet og nordover (Evju mfl. 2015a), mens mønsteret 
er annerledes for andre naturtyper (se f.eks. Bratli mfl. 2014). I kalkrike fjellområder har flere av 
rødlisteartene unisentriske eller bisentriske utbredelse (forekommer i ett eller to områder i sørlig 
sentrale fjellstrøk eller i nordlige fjellstrøk). Disse fjellområdene har derfor større potensial for 
rødlistearter enn andre fjellområder. Faggruppa har tilstrebet at de samme variablene bør skåres 
i naturtyper i samme hovedøkosystem (se kap. 7−11).  
 
 

4.2.3 Antallet trinn  
  
Som for tilstand, foreslår faggruppa at forekomst av rødlistearter og potensial for rødlistearter 
vurderes langs en tredelt skala, fra høy via moderat til lav.  
 
 

4.3 Landskapsøkologisk sammenheng 
 
«Viktig i landskapsøkologisk sammenheng» inngår som et av kriteriene for å vurdere en lokalitets 
kvalitet i Miljødirektoratets rammeverk. Landskapsøkologi handler om naturtypers mengde og 
fordeling i landskapet og hvordan tilknyttete arter bruker og påvirkes av naturtypenes mengde 
og fordeling. I landskap med stor mengde av en naturtype, gjennom mange og/eller store lokali-
teter, kan man forvente høyere artsrikdom på en gitt lokalitet enn i landskap med få og/eller små 
lokaliteter. Kriteriet gir rom for å vekte små lokaliteter som befinner seg i landskap med mange 
andre lokaliteter av samme naturtype, høyt. For åpen grunnlendt kalkmark i indre Oslofjord er 
det f.eks. vist at både lokalitetsstørrelse og mengde av naturtypen i en 3-km-radius rundt lokali-
teten er viktig for artsrikdom av habitatspesifikke karplanter (Evju & Sverdrup-Thygeson 2016).  
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Imidlertid mangler vi ofte kunnskap om hvilken romlig skala som er relevant for å vurdere land-
skapsøkologiske sammenhenger. Dette vil variere både mellom naturtyper og mellom arter med 
tilknytning til samme naturtype. Å sette grenseverdier mellom ulike kvalitetsnivåer for dette kri-
teriet vil dermed i stor grad være skjønnsbasert.  
 
En annen form for landskapsøkologiske vurderinger vil kunne være å vekte ansamlinger av lo-
kaliteter. Dette kan være ansamlinger av lokaliteter av ulike, eller flere av samme, naturtyper av 
nasjonal forvaltningsinteresse. Slike «figur-svermer» i skog er vanlig forekommende i MiS, og 
gir grunnlag for å avgrense større, sammenhengende forvaltningsareal. Slike forvaltningsareal 
vil ofte få en høy verdi (høyere enn mange av de enkelte lokalitetene), men bør ikke påvirke 
verdisettingen av den enkelte «del-lokalitet».  
 
Å vurdere landskapsøkologiske sammenhenger ved vurdering av enkeltlokaliteter i felt kan også 
være heftet med betydelig usikkerhet, avhengig av tidligere kartlegginger i samme område og 
kartleggerens lokalkunnskap om området, samt hvordan utvalgskartleggingen organiseres; 
f.eks. med/uten grundige forhåndsanalyser av landskapet (prediksjoner). Heldekkende NiN-kart-
legging vil kunne gi grunnlag for mindre skjønnsavhengige vurderinger av landskapsøkologiske 
sammenhenger, men slik heldekkende kartlegging ligger et stykke fram i tid. Faggruppa vurderer 
derfor at kriteriet «viktig i landskapsøkologisk sammenheng» ikke bør inngå i vurderingen av 
lokalitetsverdi. «Del av helhetlig landskap» har forøvrig ofte vært registrert i naturtyper etter DN 
håndbok 13, men vår erfaring er at denne variabelen har vært lite vektlagt ved verdisetting.  
 
Faggruppa er derfor av den oppfatning at kriteriet «viktig i landskapsøkologisk sammenheng» 
ikke bør inngå i vurderingen av lokalitetsverdi, inntil det er utviklet et kunnskapsgrunnlag for slike 
sammenhenger som kan brukes for å operasjonalisere kriteriet. Samtidig påpeker vi behovet for 
at lokalitetene innen en gitt region/landsdel ses i sammenheng når naturtypen skal forvaltes, slik 
at det også tas hensyn til lokaliteter med forringet tilstand i regioner der naturtypen er svært 
sjelden, har stort sett små lokaliteter eller ikke finnes i god tilstand. 
 
 

4.4 Andre viktige kvalitetskriterier 
 

4.4.1 Lokalitetsstørrelse 
 
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse skal kartlegges etter kartleggingsinstruksen for NiN 
2.0 (Bryn & Halvorsen 2015). Ved kartlegging i 1:5000 målestokk, som er relevant for alle natur-
typene, er minsteareal for utfigurering 250 m2.   
 
Store lokaliteter er som regel mer artsrike enn små lokaliteter av samme naturtype, både totalt 
og per arealenhet (se f.eks. Bakkestuen mfl. 2014, Blom mfl. 2015, Bratli mfl. 2014, Evju mfl. 
2015a). Store lokaliteter er mer varierte, med flere mikrohabitater og dermed potensielle leve-
områder for flere arter. Store lokaliteter kan også opprettholde større populasjoner av hver art, 
slik at levedyktigheten til populasjonene øker. Store lokaliteter er også mer robuste overfor ran-
deffekter, f.eks. stormfellinger langs hogstflatekanter i skog. Størrelse er derfor et svært relevant 
kriterium for å vurdere lokalitetsverdi, også i naturtyper med få rødlistearter. Registrering av stør-
relse inngår også i kartleggingen.  
 
Som prinsipp mener faggruppa derfor at størrelse bør inngå som ett av kriteriene for å vurdere 
kvalitet av en forekomst av en gitt naturtype. Hvor grensene bør settes mellom ulike størrelses-
klasser, er imidlertid mer usikkert, både fordi f.eks. artsrikdom som regel øker gradvis med stør-
relse, og fordi vi ofte ikke har full kunnskap om størrelsesvariasjon til en gitt naturtype. Grense-
verdiene vil naturligvis variere mellom naturtyper, men man må også vurdere om grenseverdier 
bør variere regionalt for enkelte naturtyper, slik det er håndtert i verdisetting av DN-håndbok 13-
naturtyper.  
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Størrelsesfordelingen fra NiN-kartleggingen de siste årene kunne vært brukt for å vurdere forde-
ling av størrelse for ulike naturtyper, og man kan vurdere om et slikt arbeid bør gjøres for de 
naturtypene hvor kunnskapsgrunnlaget vurderes som lite godt for å sette grenseverdier, se kap. 
7−11. I disse tilfellene er størrelse ikke inkludert i den endelige verdivurderingen. Mer kunnskap 
vil imidlertid gjøre det mulig å inkorporere dette på et senere tidspunkt.   
 
 

4.4.2 Andre variabler for artsmangfold og naturvariasjon 
 
Fokus på habitatspesialister, dvs. arter med sterk tilknytning til den gitte naturtypen, framfor rød-
listearter, vil gi et sikrere grunnlag for å vurdere en lokalitets betydning for artsmangfold. Der 
naturtypene av nasjonal forvaltningsinteresse er identiske eller i stor grad overlapper med NiN-
kartleggingsenheter kan naturtypens artssammensetning på lokaliteten vurderes ut fra settet av 
diagnostiske arter (mengdearter, konstante arter, tyngdepunktsarter og skillearter) (Bratli mfl. 
2017). Her er også arter med en spesiell plantegeografisk utbredelse av stor verdi, slike som 
unisentriske og bisentriske arter i kalkrike fjellmråder. 
 
Antall NIN-kartleggingsenheter innen naturtypen gir også stor informasjon om naturvariasjonen 
på lokaliteten. 
 
 

4.4.3 Lokaliteter i utkanten av utbredelsesområdet 
 
Forvaltningsmålet for naturtyper (nml § 4) sier at «Målet er mangfoldet av naturtyper ivaretas 
innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske pro-
sessene som kjennetegner den enkelte naturtype».  
 
Det er til dels stor regional variasjon i artssammensetning og utforming for mange av naturtypene 
av nasjonal forvaltningsinteresse. Utforminger f.eks. med et eget sett av østlige arter i Finnmark 
kan være av spesiell verdi, og tilsvarende med oseaniske utforminger på Vestlandet. For å sikre 
utbredelsen av en gitt naturtype kan også utpostlokaliteter, f.eks. av sørlige edellauvskoger i 
indre fjord-/dalstrøk, være spesielt viktig å ivareta. Slike regionale utforminger håndteres imid-
lertid i liten grad i NiN pr. i dag. Noen av de foreslåtte naturtypene i Aarrestad mfl. (2016) tar 
utgangspunkt i slike regionale utforminger, f.eks. oseanisk levermoserik hei og skog, men et 
videre arbeid med slike arters tilknytning til naturtyper er nødvendig.  
 
Faggruppa tilstreber å fange opp regional variasjon ved bruk av kriterier for rødlistearter og stør-
relse. Man bør imidlertid vurdere om noen regionale utforminger bør defineres som egne natur-
typer av nasjonal forvaltningsinteresse og verdisettes.  
 
 

4.5 Valg av kriterier for å sette lokalitetskvalitet – konklusjon 
 
Både tilstand, dvs. grad av påvirkning, og kvalitetskriteriene forekomst av/potensial for rødliste-
arter og lokalitetsstørrelse – heretter kalt artsmangfold og naturvariasjon – bør inngå for å vur-
dere en lokalitets kvalitet og bidra til den samlede vurderingen av lokalitetsverdi. Faggruppa fo-
reslår imidlertid å justere Miljødirektoratets modell. Verdisettingsmetodikken skal brukes som 
verktøy i plansaker, annen arealforvaltning og til å prioritere områder for tiltak og restaurering. 
For at dette verktøyet skal være nyttig for forvaltningen bør verdisettingen differensiere mer mel-
lom ulike forekomster av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Det er to hovedkompo-
nenter i justeringen som foreslås:  
 

1. Lokalitetens kvalitet vurderes langs en tredelt akse (svært høy-høy-moderat) i stedet for 
den opprinnelige todelte (se Figur 1 og Figur 2). En slik tredeling gir bedre grunnlag 
blant annet for å kunne prioritere områder for tiltak og restaurering.     
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2. Lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon tillegges mer vekt enn i Miljødirektoratets 
modell, slik at verdi kan differensieres mellom forekomster med lik tilstand av en gitt 
naturtype.  

 
Justeringen innebærer at lokaliteter med intakt tilstand kan ha ulik kvalitet og dermed verdi, der-
som de varierer med hensyn på kvaliteter som størrelse eller artsmangfold.   
 
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse skal kartlegges ved hjelp av kartleggingsinstruksen 
for NiN 2.0 (Bryn & Halvorsen 2015), hvor minsteareal for utfigurering er 250 m2. Systemet fore-
slått av Miljødirektoratet vil gi lik verdi til lokaliteter i god tilstand, enten de er 250 m2 eller ti 
ganger så store. Dette faggruppas hovedargument for hvorfor en justering av konseptet er på-
krevet. Store lokaliteter vil nesten alltid ha større naturvariasjon og større artsmangfold enn små 
lokaliteter (se kap. 4.4.1), og når forvaltningen skal prioritere mellom ulike forekomster av natur-
typer av nasjonal forvaltningsinteresse, er det nødvendig at denne forskjellen mellom forekoms-
ter er synlig i verdisettingssystemet. I DN-håndbok 13 ble dette håndtert ved at inngangsverdien 
for lokalitetsstørrelse er spesifisert for de fleste naturtyper, slik at minstearealet for å kartlegges 
som verdifull naturtype (verdi C) som regel er mye høyere enn 250 m2  (Miljødirektoratet 2015). 
 
Videre omfatter kriteriene for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, i tillegg til status på 
Rødlista for naturtyper, leveområde for rødlistearter og viktig for mange arter (se kap. 3). I Miljø-
direktoratets konseptnotat understrekes at dette kriteriet skal vurderes på bakgrunn av art-habi-
tat-relasjoner, ikke faktiske artsforekomster. Verdien for biologisk mangfold vil imidlertid kunne 
variere betydelig mellom forekomster av en gitt naturtype, selv uten inngrep (dvs. i god tilstand). 
Faktorer som størrelse, variasjon i habitatkvaliteter og annen naturvariasjon vil være av stor be-
tydning for de faktiske artsforekomstene på en lokalitet. Faggruppa mener derfor at slike forskjel-
ler mellom lokaliteter bør fanges opp for at verdisettingssystemet skal være en god veiledning i 
plansaker, og ved prioriteringer og vurderinger av tiltak og virkemidler i naturforvaltningen, også 
for lokaliteter som ellers har god tilstand.  
 
Systemet for å vurdere lokalitetskvalitet har vært gjenstand for store diskusjoner i faggruppa, og 
er et resultat av en avveining mellom 

1. et enkelt system, som er lett å gjennomføre i felt, men som i liten grad skaffer til veie den 
kunnskapen vi mener er viktig for forvaltningen av disse naturtypene, inkl. muligheten til 
å prioritere mellom ulike lokaliteter, og til å sette inn tiltak 

2. et komplisert system, som sammenstiller all den kunnskapen vi mener er viktig for å 
vurdere en lokalitets kvalitet, men som i liten grad er gjennomførbar og etterprøvbar i felt 
pga. store mengder data som må registreres.  

 
Faggruppa har derfor konkludert med at lokalitetskvalitet bør vurderes på grunnlag av registre-
ringer langs to forhåndsdefinerte akser (Figur 2). Den første omfatter lokalitetens tilstand, og vil 
innebære registreringer av et forhåndsdefinert sett med variabler på hver lokalitet av en gitt na-
turtype. Den andre omfatter lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon, og omfatter både fak-
tiske og potensielle forekomster av rødlistearter, lokalitetsstørrelse og eventuell annen viktig na-
turtypespesifikk variasjon. Artsmangfold og naturvariasjon vil variere mellom ulike naturtyper, og 
vurderingene som skal gjøres, vil være naturtypespesifikke, se kap. 7−11.  
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Figur 2. En lokalitets kvalitet vurderes på bakgrunn av lokalitetens tilstand og artsmangfold og 
naturvariasjon.  

 
 
Både tilstand (y-aksen) og artsmangfold og naturvariasjon (x-aksen) vurderes på en tre-gradig 
skala (hhv. dårlig-moderat-god og liten-moderat-stor). En lokalitets kvalitet er funksjon av begge 
disse aspektene (Figur 2), og kvalitet angis på en tre-gradig skala: moderat, høy og svært høy.  
 
Svært høy kvalitet kan oppnås ved: 

- god tilstand og stort artsmangfold og naturvariasjon 
- god tilstand og moderat artsmangfold og naturvariasjon 
- moderat tilstand og stort artsmangfold og naturvariasjon.  

Høy kvalitet kan oppnås ved: 
- god tilstand og lite artsmangfold og naturvariasjon 
- moderat tilstand og moderat artsmangfold og naturvariasjon 
- dårlig tilstand, men stort artsmangfold og naturvariasjon 

 
En intakt lokalitet (i god tilstand) av en naturtype av nasjonal forvaltningsinteresse vil altså alltid 
vurderes som av svært høy eller høy kvalitet, men systemet gir mulighet til å vekte store, varierte 
lokaliteter høyere enn små.  
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Lokaliteter vil ha moderat kvalitet ved 
- moderat tilstand og lite artsmangfold og naturvariasjon 
- dårlig tilstand og moderat artsmangfold og naturvariasjon 
- dårlig tilstand og lite artsmangfold og naturvariasjon 

 
Faggruppa har også valgt en annen fargeskala på visualiseringen av verdisettingsmodellen enn 
i Miljødirektoratets konsept (se Figur 1), i tråd med framstilling av tilstand i vannforskriften og 
naturindeks, der rød illustrerer dårlig tilstand og grønt/blått illustrerer god tilstand.  
 
Artsmangfold og naturvariasjon vil, som beskrevet i kap. 4.2.2, bli vurdert på bakgrunn av et sett 
forhåndsdefinerte variabler som registreres i felt. Hovedprinsipper for vurdering av disse variab-
lene, gjøres under hvert hovedøkosystem (se kap. 7−11).   
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5 Modell for verdisetting – oppsummering 
 
Som skissert i Miljødirektoratets rammeverk, er verdien til en gitt lokalitet av en naturtype av 
nasjonal forvaltningsinteresse en funksjon av naturtypens verdi og lokalitetens kvalitet.  
 
I den endelige modellen for lokalitetsverdi summeres naturtypeverdi og lokalitetskvalitet:   
 
Lokalitetsverdi = naturtypeverdi + lokalitetskvalitet 
 
der naturtypens verdi er gitt, og er enten særlig stor (1) eller stor (0), og lokalitetens kvalitet 
vurderes i felt er: svært høy (3)-høy (2)-moderat (1). Samlet verdi for lokaliteter av nasjonal for-
valtningsinteresse vurderes dermed på en firedelt skala, der 1 er lavest og 4 er høyest verdi 
(Figur 3). Prinsipielt er denne sammenveiingen av naturtypeverdi og lokalitetskvalitet i tråd med 
Miljødirektoratets opprinnelige konsept (Bjørkvoll & Riisberg 2016). Faggruppa har likevel valgt 
å legge litt mer vekt på lokalitetens kvalitet ved samlet vurdering av lokalitetsverdi (se begrun-
nelse i kap. 4.5).   
 

 

Figur 3. Lokalitetsverdi er en funksjon av naturtypeverdi og lokalitetens kvalitet.  
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Lokaliteter med naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse vil kunne få lokalitetsverdi 4, 3 
eller 2, mens lokaliteter med naturtyper av stor forvaltningsinteresse vil kunne få verdi 3, 2 eller 
1.  
 
 

5.1  Hva betyr lokalitetsverdi? 
 
Naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse er i hovedsak truede naturtyper, hvor alle fore-
komster i utgangspunktet er svært verdifulle.  
 
Modellen for verdisetting legger opp til at høyere grad av påvirkning/lavere artsmangfold og na-
turvariasjon aksepteres for en gitt lokalitetsverdi for lokaliteter av naturtyper av særlig stor, i for-
hold til stor, forvaltningsinteresse.  
 
Lokalitetsverdi 4 
Lokalitetsverdi 4 vil kunne oppnås bare av naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse, 
dvs. i hovedsak truede naturtyper. Lokaliteter med verdi 4 har: 

 intakt tilstand, dvs. ingen forekomst av negative påvirkninger, eller tilstedeværelse av 
positive påvirkninger i semi-naturlig mark, i kombinasjon med stort artsmangfold og na-
turvariasjon, dvs. de er viktige lokaliteter for å sikre populasjoner av de sjeldne og truede 
artene som har sine leveområder i disse naturtypene. Disse lokalitetene representerer 
de arealene med aller høyest naturverdi innenfor settet av forekomster av naturtyper av 
nasjonal forvaltningsinteresse. ELLER 

 intakt tilstand, med moderat artsmangfold og naturvariasjon. Slike lokaliteter vil også 
være særdeles viktige å ta hensyn til i arealforvaltningen, da intakte forekomster av tru-
ede naturtyper må forventes å forekomme relativt sjeldent. ELLER 

 moderat tilstand, dvs. noe grad av påvirkning, men med stort artsmangfold og naturva-
riasjon. Også forekomster med moderat tilstand kan ha stor betydning for de sjeldne og 
truede artene som har sine leveområder i disse naturtypene, da negative påvirkninger 
ofte har en tidsforsinket effekt, og spesielt langlivede arter, som mange karplanter, kan 
opprettholde populasjoner lenge etter at miljøforholdene har forverret seg. Lokaliteter 
med moderat tilstand vil være særlig egnet for tiltak (skjøtsel, restaurering). 

 
Lokaliteter med verdi 4 vil således representere de viktigste arealene å ta hensyn til i arealfor-
valtningen.  
 
Lokalitetsverdi 3 
Lokalitetsverdi 3 vil kunne oppnås av både naturtyper av stor og særlig stor forvaltningsinteresse. 
Lokaliteter med verdi 3 av naturtyper av stor forvaltningsinteresse har:  

 intakt tilstand, dvs. ingen forekomst av negative påvirkninger, eller tilstedeværelse av 
positive påvirkninger i semi-naturlig mark, i kombinasjon med stort artsmangfold og na-
turvariasjon, dvs. de er viktige lokaliteter for å sikre populasjoner av de sjeldne og truede 
artene som har sine leveområder i disse naturtypene. ELLER 

 intakt tilstand, med moderat artsmangfold og naturvariasjon. Slike lokaliteter vil også 
være særdeles viktige å ta hensyn til i arealforvaltningen, da intakte forekomster av na-
turtyper av nær truede naturtyper/naturtyper med datamangel og andre naturtyper av 
forvaltningsinteresse må forventes å forekomme relativt sjeldent. ELLER 

 moderat tilstand, dvs. noe grad av påvirkning, men med stort artsmangfold og naturva-
riasjon. Også forekomster med moderat tilstand kan ha stor betydning for de sjeldne og 
truede artene som har sine leveområder i disse naturtypene, da negative påvirkninger 
ofte har en tidsforsinket effekt, og spesielt langlivede arter, som mange karplanter, kan 
opprettholde populasjoner lenge etter at miljøforholdene har forverret seg. Lokaliteter 
med moderat tilstand vil være særlig egnet for tiltak (skjøtsel, restaurering). 

 
Lokaliteter med verdi 3 av naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse har: 
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 intakt tilstand, men lite artsmangfold og naturvariasjon. Dette representerer gjerne loka-
liteter som ligger nær minstearealet for utfigurering i NiN 2.0. ELLER 

 noe påvirkning, og moderat artsmangfold og naturvariasjon. Dette representerer lokali-
teter der effekten av påvirkningene med hensyn til artsmangfold er større, gjerne i en 
kombinasjon med liten lokalitetsstørrelse. ELLER 

 høy grad av påvirkning, men fortsatt stort artsmangfold og naturvariasjon. Dette repre-
senterer lokaliteter hvor tiltak (skjøtsel/restaurering) kan ha en positiv effekt både tilstand 
og bidra til å sikre artsmangfoldet på lang sikt. Hvorvidt kombinasjonen av høy grad av 
påvirkning og stort artsmangfold og naturvariasjon er realisert i naturen, gjenstår imidler-
tid å se.  

 
Lokaliteter med verdi 3 vil således representere svært viktige arealer å ta hensyn til i arealfor-
valtningen.  
 
Lokalitetsverdi 2 
Lokalitetsverdi 2 vil kunne oppnås av både naturtyper av stor og særlig stor forvaltningsinteresse. 
Lokaliteter med verdi 2 av naturtyper av stor forvaltningsinteresse har:  

 intakt tilstand, men lite artsmangfold og naturvariasjon. Dette representerer gjerne loka-
liteter som ligger nær minstearealet for utfigurering i NiN. ELLER 

 noe påvirkning, og moderat artsmangfold og naturvariasjon. Dette representerer lokali-
teter der effekten av påvirkningene med hensyn til artsmangfold er større, gjerne i en 
kombinasjon med liten lokalitetsstørrelse. ELLER 

 høy grad av påvirkning, men fortsatt stort artsmangfold og naturvariasjon. Dette repre-
senterer lokaliteter hvor tiltak (skjøtsel/restaurering) kan ha en positiv effekt både tilstand 
og bidra til å sikre artsmangfoldet på lang sikt. Hvorvidt kombinasjonen av høy grad av 
påvirkning og stort artsmangfold og naturvariasjon er realisert i naturen, gjenstår imidler-
tid å se.  

 
Lokaliteter med verdi 2 av naturtyper av særlig stor forvaltningsinteresse har: 

 moderat eller høy grad av påvirkning, og lite artsmangfold og naturvariasjon. ELLER 

 høy grad av påvirkning og moderat artsmangfold og naturvariasjon.  
 
Lokaliteter med verdi 2 vil således representere viktige arealer å ta hensyn til i arealforvaltningen.  
 
Lokalitetsverdi 1 
Lokalitetsverdi 1 vil kunne oppnås bare av naturtyper av stor forvaltningsinteresse. Lokaliteter 
med verdi 1 av naturtyper av stor forvaltningsinteresse har:  

 moderat eller høy grad av påvirkning, og lite artsmangfold og naturvariasjon. ELLER 

 høy grad av påvirkning og moderat artsmangfold og naturvariasjon.  
 
Lokaliteter med verdi 1 vil således representere mindre viktige arealer å ta hensyn til i arealfor-
valtningen.  
 
 
For at lokalitetsverdi skal være et nyttig verktøy for forvaltningen, bør innsynsløsningen over 
lokaliteter med naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse vise lokalitetsverdi, men også: 

 naturtypeverdi 

 vurdering av tilstand (god-moderat-dårlig) 

 vurdering av artsmangfold og naturvariasjon (stort-moderat-lite) 
 
Slik kan resultatene av registreringer i felt brukes på en god måte, f.eks. for å prioritere områder 
for restaurering eller skjøtsel.  
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5.2 Konsekvenser for miljøforvaltningen 
 
Verdisetting av naturtyper med utgangspunkt i NiN gir noen andre kriterier for prioritering av 
naturtyper enn tidligere praksis med DN-håndbok 13. Som diskutert i kap. 4.5, er f.eks. minste-
areal for utfigurering i NiN 250 m2, for de fleste naturtyper mye lavere enn inngangsverdien for å 
bli vurdert for C-verdi i DN-håndbok 13. Også krav til tilstand, f.eks. forekomst av positive påvirk-
ninger eller grad av gjengroing, er et viktig kriterium for å bli vurdert i DN-håndbok 13, mens 
semi-naturlig eng i NiN er å betrakte som semi-naturlig eng også når enga er i sen gjenvekst-
suksesjonsfase (Halvorsen mfl. 2016b), dvs. i praksis helt gjengrodd.  
 
Omleggingen til NiN-kartlegging og nytt system for verdisetting gir således noen utfordringer som 
miljøforvaltningen må ta stilling til.  
 
 

5.2.1 Miljøforvaltningens innsigelsesrett 
 
Miljøforvaltningen har innsigelsesrett der kommunen legger ut arealer til en bruk som er i strid 
med nasjonale og viktige regionale interesser, jf. Klima- og miljødepartementets rundskriv om 
miljøforvaltningens innsigelsespraksis (Klima- og miljødepartementet 2017). For naturtyper skal 
innsigelse vurderes når foreslått ny arealbruk i planforslaget vil komme i konflikt med: 
 

- Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52 med mindre det foreligger rettslig bin-
dende plan etter plan- og bygningsloven som avklarerer arealbruken for en forekomst av 
en utvalgt naturtype og som er vedtatt etter at naturtypen ble utvalgt, jf. naturmangfold-
loven § 53 fjerde ledd. 

- Truede naturtyper (CR-Kritisk truet, EN-Sterkt truet og VU-Sårbar) i henhold til nasjonal 
rødliste for naturtyper. 

- Nær truede naturtyper dersom det vurderes som sannsynlig at planforslaget vil medføre 
risiko for at naturtypen blir truet. 

- A-lokaliteter av naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og A- og B-lokaliteter kartlagt 
etter DN-håndbok 19 som ikke fanges opp av punktene over. 

- Øvrige lokaliteter av naturtyper som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig regional 
verdi, jf. ny veileder for verdisetting av naturtyper kartlagt etter NiN (Natur i Norge, under 
utarbeidelse). 

- Skogområder med nasjonal eller regional verneverdi, vurdert etter Miljødirektoratets sys-
tem for verdisetting av skog som kan være aktuelle for vern som naturreservat. 

 
Kriterier for vurdering av innsigelse må altså utarbeides for naturtyper av nasjonal forvaltnings-
interesse. Det vil være Miljødirektoratets hovedansvar å beslutte slike kriterier, men faggruppa 
kan komme med faglig baserte råd.  
 
I og med at forekomster av truede naturtyper alltid utløser innsigelsesvurdering, og truede na-
turtyper alltid vil ha særlig stor forvaltningsinteresse, kan det være naturlig at samlet verdi 4, 3 
og 2 vil utløse innsigelsesvurdering. Samlet verdi 4, 3 og 2 omfatter alle forekomster av disse 
naturtypene. Samtidig vil lokalitetsverdi og -kvalitet gi forvaltningen en viktig veiledning om bl.a. 
planforslagets konsekvens for miljøverdiene.  
 
Lokaliteter med samlet verdi 1, dvs. forekomster av naturtyper av stor forvaltningsinteresse (in-
kludert nær truede naturtyper), med moderat eller høy grad av påvirkning, vil i en slik sammen-
heng ikke utløse innsigelsesvurdering.  
 
Miljøforvaltningen må imidlertid vurdere om det er hensiktsmessig at også arealbruk som kom-
mer i konflikt med svært forringede forekomster av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse 
utløser krav om innsigelsesvurdering (jf. kap. 5.2) 
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5.2.2 Utvalgte naturtyper 
 
Et nytt verdisettingssystem for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse vil også kunne få 
konsekvenser for utvalgte naturtyper.  
 
Utvalgte naturtyper er i henhold til Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 
(FOR-2011-13-512) forekomster av:  

1) slåttemark inkludert lauveng klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet) og «viktig» (B-
lokalitet) av Miljødirektoratet og for lauveng omfattes også forekomster klassifisert som 
«lokalt viktig» (C-lokalitet). Med slåttemark menes åpen eller spredt tresatt eng med ve-
getasjon som er betinget av tradisjonell slått, og som fortsatt bærer preg av dette. Med 
lauveng menes slåttemark med spredte lauvtrær som er styvet/hamlet.  

2) slåttemyr klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet) og «viktig» (B-lokalitet) av Miljødi-
rektoratet. Med slåttemyr menes myr med vegetasjon som er betinget av tradisjonell slått 
og som fortsatt bærer preg av dette.  

3) hule eiker. Med hule eiker menes eiketrær som har en diameter på minst 63 cm, tilsva-
rende omkrets på 200 cm, samt eiketrær som er synlig hule og med en diameter på minst 
30 cm, tilsvarende omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets måles i brysthøyde 
(1,3 m) over bakken. Synlig hule defineres til å være eiketrær med et indre hulrom som 
er større enn åpningen og der åpningen er større enn 5 cm″. Unntatt er hule eiker i pro-
duktiv skog.  

4) kalklindeskog. Kalklindeskog omfatter kalkskogsmark dominert av lind eller samdominert 
av lind og hassel/eik.  

5) kalksjøer. Med kalksjøer menes innsjøer med kalsiuminnhold større eller lik 20 mg/l, og 
med forekomst av minst en av de følgende artene; Rødkrans (Chara tomentosa), smal-
taggkrans (C. rudis), hårpiggkrans (C. polyacantha), stinkkrans (C. vulgaris), knippebust-
krans (C. curta), gråkrans (C. contraria), blanktjønnaks (Potamogeton lucens), sli-
retjønnaks (Stuckenia vaginata), vasskrans (Zannichellia palustris) eller andre truede 
kalkkrevende plante- eller dyrearter.  

6) kystlynghei klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet) eller «viktig» (B-lokalitet) av Mil-
jødirektoratet. Med kystlynghei menes heipregete og i hovedsak trebare områder i et 
oseanisk klima, dominert av dvergbusker, særlig røsslyng (Calluna vulgaris), formet gjen-
nom rydding av kratt og skog, og betinget av langvarig hevd med beite, og mange steder 
lyngbrenning og lyngslått..  

 
For både slåttemark, slåttemyr og kystlynghei omfatter forskriten altså bare forekomster som har 
vært vurdert til A- og B-verdi i DN-håndbok 13-systemet, mens alle forekomster av kalklindeskog 
omfattes av forskriften.  
 
En grundig vurdering av hvilke forekomster av slåttemark, slåttemyr og kystlynghei som bør de-
fineres som utvalgte naturtyper på bakgrunn av lokalitetsverdi, er påkrevet. Faggruppa anser 
dette som Miljødirektoratets ansvar.   
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6 Beskrivelse av verdisetting – feltvurderinger 
 
I de neste kapitlene beskrives forslag til verdisetting i de 70 naturtypene som inngår i dette opp-
draget.  
 
Beskrivelse og definisjon av naturtypene er ikke inkludert. Miljødirektoratet vil utarbeide en felt-
instruks med definisjoner, som vil benyttes under uttestingen av metodikken i 2017.  
 
Verdisettingsmetodikken fokuserer på lokalitetskvalitet, dvs. aksene tilstand og artsmangfold og 
naturvariasjon. Naturtypeverdi er en iboende egenskap ved naturtypen og registreres ikke i felt. 
Faggruppa har tilstrebet en enhetlig tilnærming til verdisetting på tvers av hovedøkosystemene, 
men på grunn av både tidspress og store forskjeller mellom økosystemene er tilnærmingen ikke 
fullstendig harmonisert. Verdisetting innen hovedøkosystemene er imidlertid enhetlig.  
 
For å identifisere relevante variabler og deres måleskalaer i NiN 2.1 har vi brukt NiN-systemet 
(Halvorsen mfl. 2016b, Halvorsen mfl. 2016a), kartleggingsveileder (Bryn & Halvorsen 2015) og 
excel-ark med koder og trinn for beskrivelsessystemet (stilt til rådighet av Artsdatabanken i ja-
nuar 2017). Det er dessverre en del forskjeller mellom disse kildene med hensyn på beskrivelser 
av trinn for ulike variabler, og det betyr at ulike betegnelser kan være brukt mellom hovedøko-
systemer på trinn av samme variabler. I tillegg har kartleggingsveilederen operasjonalisert vari-
abler i variabelgruppe 4 Naturgitte objekter, som ikke er beskrevet i Artikkel 3 (Halvorsen mfl. 
2016a), men som er svært relevante for å vurdere potensial for rødlistearter.  
 
Verdisettingsmetodikken skal testes ut i felt i 2017. Det vil være avgjørende med gode tilbake-
meldinger fra registranter på både  

 valg av variabler 

 omfang av variabler 

 grad av etterprøvbarhet i registreringen av variablene 

 vurdering av grenseverdier mellom tilstandsklassene 
 
Slike tilbakemeldinger bør systematiseres og legge grunnlag for en revidert og forbedret verdi-
settingsmetodikken.  
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7 Naturlig åpne områder under skoggrensa 
 
I Natur i Norge inngår 20 hovedtyper av natursystemer som til sammen utgjør naturlig åpne 
områder, dvs. naturlig skogløse arealer, under skoggrensa. Noen av disse hovedtypene kan 
også forekomme i fjellet. Naturtypene av nasjonal forvaltningsinteresse i dette hovedøkosyste-
met er ganske forskjellige fra hverandre (Tabell 4), og inkluderer kysttilknyttede naturtyper som 
strandeng og sanddynemark, kalkbetingede typer som nakent tørkeutsatt kalkberg og åpen 
grunnlendt kalkmark, i tillegg til åpen flomfastmark, fosseberg og fosse-eng og oseanisk lever-
moserik hei. Rik rasmarkhei og -eng kan forekomme under skoggrensa, men omtales under 
hovedøkosystem fjell. Både de naturgitte prosessene som dominerer i naturtypene, og dels de 
menneskeskapte påvirkningene, varierer i stor grad mellom naturtypene, og variablene som bør 
registreres for å vurdere verdi, vil derfor dels variere mellom naturtypene.  
 
Kunnskap om naturtypene er i stor grad hentet fra ARKO-prosjektet for strandenger (Evju mfl. 
2015a, Evju mfl. 2014), sanddynemark (Ødegaard mfl. 2012, Ødegaard mfl. 2011), åpen grunn-
lendt kalkmark (Bakkestuen mfl. 2014, Wollan mfl. 2011) og nakent tørkeutsatt kalkberg (Bratli 
mfl. 2015), fra Wangen mfl. (2016) og egne felterfaringer for oseanisk levermose rik hei, fra 
bekkekløftprosjektet, faggrunnlag og annet arbeid med fosseberg og fosse-eng (Evju mfl. 2011b, 
Ihlen 2015a, b, Ihlen & Eilertsen 2012) og fra NiN og Rødlista for naturtyper for åpen flomfast-
mark (Halvorsen mfl. 2016a, Lindgaard & Henriksen 2011).  
 
 

Tabell 4. Oversikt over naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse i hovedøkosystem naturlig 
åpne områder i lavlandet, med naturtypeverdi.   

Største enhet Mindre enheter Rødliste-
status 

Naturtype-
verdi 

Strandeng1  
Sørlig strandeng 

NT 
EN 

Stor 
Særlig stor 

Åpen grunnlendt kalkmark i bo-
reonemoral sone 

 VU Særlig stor 

Nakent tørkeutsatt kalkberg   Stor 

Sanddynemark  
Sørlig etablert sanddynemark 

VU 
EN 

Særlig stor 
Særlig stor 

Fosse-berg og fosseeng  NT Stor 

Åpen flomfastmark  NT Stor 

Oseanisk levermoserik hei   Stor 
1 De rødlistede naturtypene strandeng og sørlig strandeng omfatter både T12 Strandeng og T32 
Semi-naturlig strandeng.  
 
 

7.1 Tilstand i naturlig åpne områder under skoggrensa 
 
Naturlig åpne områder i lavlandet er naturtyper under stort arealpress, med nedbygging og opp-
dyrking, særlig i kystsonen, som en viktig årsak til at flere av naturtypene er rødlistet.  
 
Arealene er ofte attraktive friluftsområder og utsettes for slitasje fra ferdsel til fots og sykkel, med 
motoriserte kjøretøy og fra beitedyr (Bakkestuen mfl. 2014, Bratli mfl. 2015, Evju mfl. 2015a, 
Ødegaard mfl. 2011). Variabler knyttet til slitasje (spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon, 
7SE) og motorisert ferdsel (spor etter ferdsel med tunge kjøretøyer, 7TK) synes derfor å være 
relevante for å vurdere tilstand i flere av naturtypene. Spor etter slitasje og tunge kjøretøy måles 
med A4b-måleskalaen, som andel av lokaliteten med spor.  
 
Naturlig åpne områder er særlig sårbare for etablering av fremmede arter. Åpen grunnlendt kalk-
mark og nakent tørkeutsatt kalkberg, særlig i Oslofjordregionen, er forholdsvis sterkt påvirket av 
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fremmede arter (Bakkestuen mfl. 2014). Flere faktorer virker sammen: et gunstig i lokalklima 
som gjør at mange nylig introduserte arter trives her, en betydelig forstyrrelsesgrad som gjør det 
lettere for ankomne diasporer å etablere seg, nærhet til viktige spredningssentra for introduserte 
arter (hager og parker med prydbusker som lett spres med fugl, havner og kaianlegg hvorfra ting 
kan spres med hav, vind og mennesker, urbane områder med store populasjoner av pionerarter 
m.m.). Fremmede arter forekommer så godt som i alle forekomster av åpen grunnlendt kalkmark 
i indre Oslofjord (Bakkestuen mfl. 2014), og de ser ut til å forekomme i størst mengde i små 
forekomster (Olsen mfl. 2017). Også i sanddynemark er fremmede arter en betydelig påvirk-
ningsfaktor (Ødegaard mfl. 2012, Ødegaard mfl. 2011). Fremmedartsinnslag (7FA) er derfor 
også en særlig relevant variabel for å vurdere tilstand til forekomstene av naturtyper i naturlig 
åpne områder under skoggrensa. Fremmedartsinnslag måles på måleskala R7, hvor effekten 
angis enten som forekomst av fremmede arter og/eller indikasjoner på effekt på artssammen-
setning.   
 
For naturtypene som er knyttet til rennende vann – åpen flomfastmark og fosseberg og fosse-
eng – vil endringer i vannføring som resultat av vassdragsutbygging og -reguleringer, være den 
viktigste påvirkningen på naturtypen. Dette kan registreres som 1) vassdragsreguleringseffekt – 
endringsgjeld i landsystemer (7VR-EG) eller 2) vassdragsreguleringseffekt – reguleringsintensi-
tet (7VR-RI). Reguleringsintensitet vurderes som en enklere variabel å skåre i felt, men hvor 
enkelt det er å skåre variabelen på etterprøvbar måte, må testes ut i felt.   
 
Vassdragsregulering vurderes å være en så gjennomgripende påvirkning at for naturtypene som 
influeres av dette, vil vassdragsregulering vurderes som en primær variabel og andre tilstands-
variabler eventuelt som sekundære, med tilhørende justerte grenseverdier mellom god/moderat 
og moderat/dårlig kvalitet. For de andre åpne naturtypene anses påvirkningsfaktorene å være 
likeverdige, slik at verste styrer-prinsippet vil gjelde, m.a.o. den tilstandsvariabelen med dårligst 
skår bestemmer lokalitetens tilstand.  
 
 

7.2 Artsmangfold og naturvariasjon i naturlig åpne områder under 
skoggrensa 

 
Artsmangfold øker med lokalitetens størrelse, både av rødlistearter, habitatspesialister og arts-
mangfold totalt for karplanter, både for strandenger (Evju mfl. 2015a) og åpen grunnlendt kalk-
mark (Bakkestuen mfl. 2014, Evju mfl. 2015b). For åpen grunnlendt kalkmark vet vi også at 
tettheten av arter, altså antall arter per arealenhet (0,5 × 0,5 m) øker med lokalitetens størrelse 
(Evju & Sverdrup-Thygeson 2016), og med mengden av habitat i landskapet rundt lokaliteten. 
Størrelse er brukt som variabel for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i alle naturtyper. 
Kunnskapsgrunnlaget for å sette grenseverdier mellom trinnene varierer. Der data finnes, har vi 
brukt en tredeling av størrelsesvariasjonen i datasettet, slik at «liten» representerer ca. den 
minste tredjedelen av lokalitetene og «stor» representerer ca. den største tredjedelen. Referan-
ser er oppgitt. Henvisning til DN-håndbok 13 viser til reviderte faktaark (Miljødirektoratet 2015).  
 
Forekomst av rødlistearter varierer regionalt innenfor en naturtype. I åpen grunnlendt kalkmark 
er rødlistearter hyppigst forekommende i de indre og dels midtre deler av Oslofjorden og mye 
sjeldnere i de ytre (Bakkestuen mfl. 2014). Nakent tørkeutsatt kalkberg har derimot størst tyng-
depunkt av rødlistearter i mer kontinentale strøk (Bratli mfl. 2015). I strandeng opptrer rødliste-
arter hyppigst langs kysten fra Østfold til Telemark, med uttynning i forekomst vest- og nordover 
(Evju mfl. 2015a). Naturverdiene i fosseberg og fosse-eng er særlig knyttet til fuktighetskrevende 
moseflora på bergvegger, dels også til karplanter (Evju mfl. 2011b). Kalkrik grunn gir potensial 
for kalkkrevende moser og karplanter (særlig fjellplanter). Fjellfloraen i fosserøyksoner (fosse-
eng, bergskrenter og rasmark) er rikest på indre Østlandet og i Nord-Norge. I Trøndelag og i 
Nord-Norge er iblant også floraen av kalkbergmoser ganske godt utviklet i fosserøyksoner. På 
Vestlandet er det i første rekke fuktighetskrevende, oseaniske moser som er av interesse. Vi har 
valgt en tilnærming der forekomst av rødlistearter teller, men uten at grenseverdiene mellom 
trinnene varierer regionalt.  
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Både overbeiting og fravær av beite kan redusere potensialt for rødlistearter på en lokalitet (ak-
tuell bruksintensitet – beitetrykk, 7JB-BT), gjennom slitasje og gjengroing. Grenseverdier for bei-
tetrykk mellom ulike tilstandsklasser kan variere fra semi-naturlige typer, spesielt for erosjonsut-
satte naturtyper som sanddynemark. Potensial for rødlistearter er også vurdert via gjengroing, 
er en viktig prosess i mange åpne naturtyper. Variabelen skåres med bruk av  tre- og busksjikt-
dekning i kombinasjon (1AG-A/B), som % dekning av lokaliteten med trær og busker. Også 
gjødsling (7JB-GJ) kan redusere potensialt for rødlistearter. 
 
Flere av naturtypene omfatter en stor gradient i økologiske forhold. Verdien i artsmangfold og 
naturvariasjon kan således knyttes til forekomst av antall grunntyper i NiN. 
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7.3 Tabeller for verdisetting 
 

7.3.1 Strandeng og sørlig strandeng 
 
Strandeng er nær truet (NT) og sørlig strandeng truet (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 
(Lindgaard & Henriksen 2011). De viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurde-
ringen, er opphør av bruk (slått og beite) og gjengroing. Naturtypene har hhv. stor og særlig stor 
forvaltningsinteresse. Verdisetting er her sett i sammenheng med semi-naturlig strandeng (kap. 
8.3.8), ettersom disse er vurdert sammen for Rødlista for naturtyper 2011, slik at semi-naturlig 
strandeng kartlegges som del av de rødlistede enhetene.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Rask suksesjon i semi-naturlig jordbruksmark og aktuell bruksintensitet benyttes for å beskrive 
tilstand (Tabell 5). Disse to variablene til sammen vil beskrive påvirkning gjennom de to viktigste 
påvirkningsfaktorene gjengroing og opphør av drift. Begge variablene teller like mye og den med 
dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. En strandeng med god tilstand har typisk ingen 
gjengroing og med ekstensiv bruk. En lokalitet i dårlig tilstand er derimot under gjengroing og/el-
ler det er innført intensiv drift.  
 

Tabell 5. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med strandeng og sørlig strandeng. Den 
variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7RA-SJ Rask suksesjon i semi-
naturlig jordbruksmark 

1: intakt (i bruk) 2: brakklegging 
3: tidlig gjenvekst 

4: sein gjenvekst 

7JB-BA Aktuell bruksintensitet 2: svært ekstensiv 
3: nokså ekstensivt 
4: ekstensiv 

1: ikke i bruk 
5: svakt intensivt 

6: nokså intensivt 
7: intensivt 
8: svært intensivt 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra gjødsling 
og fremmedartsinnslag. Størrelse på lokalitetene og tilstedeværelse av rødlistede arter brukes 
som sekundære variabler for å kunne oppjustere artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 6). 
Grenseverdier for størrelse baseres på DN-håndbok 13 i påvente av bedre kunnskapsgrunnlag. 
Størrelse for strandeng er regionalt differensiert ettersom naturtypen typisk har større lokaliteter 
nord for Sogn og Fjordane. 
 

Tabell 6. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i strandeng og sørlig strandeng. 
De primære variablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens 
artsmangfold og naturvariasjon. De sekundære variablene brukes for å oppgradere lokaliteter 
med moderat eller lite artsmangfold og naturvariasjon. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

7JB-GJ Gjødsling 1: ingen 
 

2: svært lett 
 

3: lett 
4: middels intensiv 
5: intensiv 

7FA Fremmedartsinnslag  1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

Sekundære variabler  Større 

Størrelse (nord for Sogn og 
Fjordane) 

 > 2 daa (>50 daa) > 2 daa (>50 daa) 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en (CR, EN, VU, 
NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i strandeng og sørlig strandeng 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Intakt og/eller ekstensiv 

aktuell bruksintensitet 

OG 

lett til intensiv gjødsling 

ELLER nokså sterkt til 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG < 2 daa (< 50 daa) 

OG ingen dokumentert fo-

rekomst av Rødlistearter 

 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt og/eller ekstensivt 

aktuell bruksintensitet 

OG 

svært lett gjødsling ELLER 

nokså svakt til middels 

sterkt fremmedartsinnslag  

ELLER 

lett til intensiv gjødsling 

ELLER nokså sterkt til 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG > 2 daa (> 50 daa) 

OG/ELLER dokumentert 

forekomst av Rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt og/eller ekstensivt 

aktuell bruksintensitet 

OG 

ingen gjødsling OG ingen 

til svakt fremmedartsinn-

slag 

ELLER 

svært lett gjødsling ELLER 

nokså svakt til middels 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG > 2 daa (> 50 daa) 

OG/ELLER dokumentert 

forekomst av Rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Brakklegging eller tidlig 

gjenvekst ELLER ikke el-

ler i svak intensiv bruk 

OG 

lett til intensiv gjødsling 

ELLER nokså sterkt til 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG < 2 daa (< 50 daa) 

OG ingen dokumentert fo-

rekomst av rødlistearter 

 

Høy kvalitet (2): 

Brakklegging eller tidlig 

gjenvekst ELLER ikke el-

ler i svak intensiv bruk 

OG 

svært lett gjødsling ELLER 

nokså svakt til middels 

sterkt fremmedartsinnslag  

ELLER 

lett til intensiv gjødsling 

ELLER nokså sterkt til 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG > 2 daa (> 50 daa) 

OG/ELLER dokumentert 

forekomst av rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Brakklegging eller tidlig 

gjenvekst ELLER ikke el-

ler i svak intensiv bruk 

OG 

ingen gjødsling OG ingen 

til svakt fremmedartsinn-

slag 

ELLER 

svært lett gjødsling ELLER 

nokså svakt til middels 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG > 2 daa (> 50 daa) 

OG/ELLER dokumentert 

forekomst av rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller 

nokså til svært intensivt 

aktuell bruksintensitet 

OG 

lett til intensiv gjødsling 

ELLER nokså sterkt til 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG < 2 daa (< 50 daa) 

OG ingen dokumentert fo-

rekomst av rødlistearter 

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller 

nokså til svært intensivt 

aktuell bruksintensitet 

OG 

svært lett gjødsling ELLER 

nokså svakt til middels 

sterkt fremmedartsinnslag  

ELLER 

lett til intensiv gjødsling 

ELLER nokså sterkt til 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG > 2 daa (> 50 daa) 

OG/ELLER dokumentert 

forekomst av rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Sein gjenvekst og/eller 

nokså til svært intensivt 

aktuell bruksintensitet 

OG 

ingen gjødsling OG ingen 

til svakt fremmedartsinn-

slag 

ELLER 

svært lett gjødsling ELLER 

nokså svakt til middels 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG > 2 daa (> 50 daa) 

OG/ELLER dokumentert 

forekomst av rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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7.3.2 Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone 
 
Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er vurdert som sårbar (VU) i Rødlista for natur-
typer. De viktigste påvirkningsfaktorene, jf. rødlistevurderingen, er opphør av beite, nitrogenned-
fall, fremmede arter og slitasje fra friluftsliv. Naturtypen har særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
De viktigste tilstandsvariablene for å vurdere om en lokalitet med åpen grunnlendt kalkmark er 
intakt, er spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjøre-
tøy (7TK) og fremmedartsinnslag (7FA) (Tabell 7). Variablene er likestilte, og variabelen med 
dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand.  
 
 

Tabell 7. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med åpen grunnlendt kalkmark. Den varia-
belen med dårligst verdi bestemmer tilstand.    

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7FA Fremmedartsinnslag (effekt 
på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

7SE Slitasje (andel av lokaliteten 
med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

7TK Ferdsel med tunge kjøretøy 
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon vurderes med lokalitetsstørrelse, forekomst av rødlistearter og 
potensial for rødlistearter, vurdert ut fra grad av gjengroing (Tabell 8). Busk- (1AG-B) og total 
tresjiktdekning (1AG-A-0) vurderes samlet. Grenseverdier for størrelse er basert på data fra Bak-
kestuen mfl. (2014).  Den variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og 
naturvariasjon.  
 
 

Tabell 8. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med åpen grunn-
lendt kalkmark. Den variabelen med høyest verdi bestemmer artsmangfold og naturvariasjon.    

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 1 daa 0,5−1 daa < 0,5 daa 

Forekomst av rødlistearter Dokumentert fore-
komst av truede ar-
ter 

Dokumentert fore-
komst av NT- eller 
DD-arter 

Ingen dokumentert 
forekomst 

1AG-A-0/-B 
Total tre- og busksjiktdekning 

0-3: < 10 % 4: 10-25 % 5−8: > 25 % 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i åpen grunnlendt kalkmark 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG ingen eller 

< 1/16 med slitasje eller 

kjørespor 

OG 

< 0,5 daa OG ingen rød-

listearter OG > 25 % busk- 

og tresjikt  

Svært høy kvalitet (3): 

Ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG ingen eller 

< 1/16 med slitasje eller 

kjørespor 

OG 

0,5-1 daa ELLER NT-/DD-

arter ELLER 10-25 % busk- 

og tresjikt 

Svært høy kvalitet (3): 

Ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG ingen eller 

< 1/16 med slitasje eller 

kjørespor 

OG 

>1 daa ELLER truede arter 

ELLER < 10 % busk- og 

tresjikt 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså svakt til middels 

sterk effekt av fremmede 

arter ELLER 1/16-1/2 med 

slitasje eller kjørespor 

OG 

< 0,5 daa OG ingen rød-

listearter OG > 25 % busk- 

og tresjikt 

Høy kvalitet (2): 

Nokså svakt til middels 

sterk effekt av fremmede 

arter ELLER 1/16-1/2 med 

slitasje eller kjørespor 

OG 

0,5-1 daa ELLER NT-/DD-

arter ELLER 10-25 % busk- 

og tresjikt 

Svært høy kvalitet (3): 

Nokså svakt til middels 

sterk effekt av fremmede 

arter ELLER 1/16-1/2 med 

slitasje eller kjørespor 

OG 

>1 daa ELLER truede arter 

ELLER < 10 % busk- og 

tresjikt 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså sterk til sterk effekt 

av fremmede arter ELLER 

> 1/2 med slitasje eller kjø-

respor 

OG 

< 0,5 daa OG ingen rød-

listearter OG > 25 % busk- 

og tresjikt 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså sterk til sterk effekt 

av fremmede arter ELLER 

> 1/2 med slitasje eller kjø-

respor 

OG 

0,5-1 daa ELLER NT-/DD-

arter ELLER 10-25 % busk- 

og tresjikt 

Høy kvalitet (1): 

Nokså sterk til sterk effekt 

av fremmede arter ELLER 

> 1/2 med slitasje eller kjø-

respor 

OG 

>1 daa ELLER truede arter 

ELLER < 10 % busk- og 

tresjikt 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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7.3.3 Nakent tørkeutsatt kalkberg 
 
Nakent tørkeutsatt kalkberg er ikke vurdert for Rødlista for naturtyper. De viktigste påvirknings-
faktorene er gjengroing som følge av opphør av beite, men også tråkkskader fra beitedyr, frem-
mede arter og slitasje fra friluftsliv, i tillegg til arealinngrep (Bratli mfl. 2015). Naturtypen har stor 
forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
De viktigste tilstandsvariablene for å vurdere om en lokalitet med nakent tørkeutsatt kalkberg er 
intakt, er spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjøre-
tøy (7TK) og fremmedartsinnslag (7FA) (Tabell 9). Variablene er likestilte, og variabelen med 
dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand.  
 
 

Tabell 9. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med nakent tørkeutsatt kalkberg. Den varia-
belen med dårligst verdi bestemmer tilstand.    

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7FA Fremmedartsinnslag (effekt 
på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

7SE Slitasje (andel av lokaliteten 
med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

7TK Ferdsel med tunge kjøretøy 
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon vurderes med forekomst av rødlistearter og potensial for rød-
listearter, vurdert ut fra grad av gjengroing og overbeite (Tabell 10). Busk- (1AG-B) og total 
tresjiktdekning (1AG-A-0) vurderes samlet. Størrelse inngår ikke i vurderingen, fordi forekoms-
tene ofte er små, og fordi kunnskapsgrunnlaget for å sette grenseverdier er mangelfullt. Den 
variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon.  
 
 

Tabell 10. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med nakent tørke-
utsatt kalkberg. Den variabelen med høyest verdi bestemmer artsmangfold og naturvariasjon.    

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Forekomst av rødlistearter Dokumentert fore-
komst av truede 
arter 

Dokumentert fore-
komst av NT- eller 
DD-arter 

Ingen dokumentert 
forekomst 

1AG-A-0/-B 
Total tre- og busksjiktdekning 

0-3: < 10 % 4: 10-25 % 5−8: > 25 % 

7JB-BT Beitetrykk 2-3: lavt til mode-
rat 

4-5: nokså høyt til 
høyt 

1: ingen beitespor  
6: overbeitet 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i nakent tørkeutsatt kalkberg 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG ingen eller 

< 1/16 med slitasje eller 

kjørespor 

OG 

ingen rødlistearter OG > 25 

% busk- og tresjikt OG 

ingen beitespor eller over-

beitet 

Svært høy kvalitet (3): 

Ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG ingen eller 

< 1/16 med slitasje eller 

kjørespor 

OG 

NT-/DD-arter ELLER 10-25 

% busk- og tresjikt ELLER 

nokså høyt til høyt beitet-

rykk 

Svært høy kvalitet (3): 

Ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG ingen eller 

< 1/16 med slitasje eller 

kjørespor 

OG 

truede arter ELLER < 10 % 

busk- og tresjikt ELLER lavt 

til moderat beitetrykk 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså svakt til middels 

sterk effekt av fremmede 

arter ELLER 1/16-1/2 med 

slitasje eller kjørespor 

OG 

ingen rødlistearter OG > 25 

% busk- og tresjikt OG 

ingen beitespor eller over-

beitet 

Høy kvalitet (2): 

Nokså svakt til middels 

sterk effekt av fremmede 

arter ELLER 1/16-1/2 med 

slitasje eller kjørespor 

OG 

NT-/DD-arter ELLER 10-25 

% busk- og tresjikt ELLER 

nokså høyt til høyt beitet-

rykk 

Svært høy kvalitet (3): 

Nokså svakt til middels 

sterk effekt av fremmede 

arter ELLER 1/16-1/2 med 

slitasje eller kjørespor 

OG 

truede arter ELLER < 10 % 

busk- og tresjikt ELLER lavt 

til moderat beitetrykk 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså sterk til sterk effekt 

av fremmede arter ELLER 

> 1/2 med slitasje eller kjø-

respor 

OG 

ingen rødlistearter OG > 25 

% busk- og tresjikt OG 

ingen beitespor eller over-

beitet 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså sterk til sterk effekt 

av fremmede arter ELLER 

> 1/2 med slitasje eller kjø-

respor 

OG 

NT-/DD-arter ELLER 10-25 

% busk- og tresjikt ELLER 

nokså høyt til høyt beitet-

rykk 

Høy kvalitet (1): 

Nokså sterk til sterk effekt 

av fremmede arter ELLER 

> 1/2 med slitasje eller kjø-

respor 

OG 

truede arter ELLER < 10 % 

busk- og tresjikt ELLER lavt 

til moderat beitetrykk 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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7.3.4 Sanddynemark og sørlig etablert sanddynemark 
 
Sanddynemark er sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011), 
og de viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er opphør av beite, opp-
dyrking, utbygging, motorferdsel og fremmede arter. Sørlig etablert sanddynemark (EN) omfatter 
kun de etablerte dynene (brune dyner, kartleggingsenhet T21-C-3) i boreonemoral sone. Dette 
er en naturtype med lite arealomfang, som i stor grad har vært utsatt for oppdyrking. Sanddyne-
mark er en erosjonsutsatt naturtype. Begge naturtypene har særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
De viktigste tilstandsvariablene for å vurdere om en lokalitet med sanddynemark eller sørlig etab-
lert sanddynemark er intakt, er spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE), spor etter 
ferdsel med tunge kjøretøy (7TK) og fremmedartsinnslag (7FA) (Tabell 11). De tre variablene 
vurderes å være likeverdige.   
 
 

Tabell 11. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med sanddynemark og sørlig etablert sand-
dynemark. Den variabelen med dårligst verdi bestemmer.    

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7FA Fremmedartsinnslag (effekt 
på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

7SE Slitasje (andel av lokaliteten 
med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

7TK Ferdsel med tunge kjøretøy 
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved størrelse, forekomst av og potensial for rødliste-
arter, vurdert ut fra tilstandsvariablene gjødsling og beitetrykk. For sanddynemark vurderes også 
naturtypevariasjon etter NiN 2.1 (Tabell 12). Grenseverdier for størrelse for sanddynemark ba-
seres på DN-håndbok 13 i påvente av bedre kunnskapsgrunnlag. Den variabelen med høyest 
verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon.  
 
 

Tabell 12. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med sanddynemark 
og sørlig etablert sanddynemark. Den variabelen med høyest verdi bestemmer artsmangfold og 
naturvariasjon.    

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 10 daa 1−10 daa < 1 daa 

Forekomst av rødliste-
arter 

Dokumentert fore-
komst av truede arter 

Dokumentert fore-
komst av nær truede 
eller DD-arter 

Ingen dokumentert fo-
rekomst 

7JB-GJ Gjødsling 1-2: ingen eller svært 
lett 

3: lett 4-5: middels intensiv til 
intensiv 

7JB-BT Beitetrykk 2-3: lavt til moderat 4-5: nokså høyt til 
høyt 

1: ingen beitespor  
6: overbeitet 

Antall kartleggingsen-
heter i NiN 2.11 

3−4 2 1 

1 Vurderes bare for Sanddynemark 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i sanddynemark og sørlig etablert sanddynemark 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG ingen eller 

< 1/16 med slitasje eller 

kjørespor 

OG 

< 1 daa OG ingen rødliste-

arter OG middels intensiv til 

intensiv gjødsling OG ingen 

beite eller overbeite OG 1 

kartleggingsenhet (sanddy-

nemark)  

Svært høy kvalitet (3): 

Ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG ingen eller 

< 1/16 med slitasje eller 

kjørespor 

OG 

1-10 daa ELLER NT-/DD-

arter ELLER lett gjødsling 

ELLER nokså høyt til høyt 

beitetrykk ELLER 2 kartleg-

gingsenheter (sanddyne-

mark) 

Svært høy kvalitet (3): 

Ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG ingen eller 

< 1/16 med slitasje eller 

kjørespor 

OG 

> 10 daa ELLER truede ar-

ter ELLER ingen eller svært 

lett gjødsling ELLER lavt til 

moderat beitetrykk ELLER 

3-4 kartleggingsenheter 

(sanddynemark) 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså svakt til middels 

sterk effekt av fremmede 

arter ELLER 1/16-1/2 med 

slitasje eller kjørespor 

OG 

< 1 daa OG ingen rødliste-

arter OG middels intensiv til 

intensiv gjødsling OG ingen 

beite eller overbeite OG 1 

kartleggingsenhet (sanddy-

nemark) 

Høy kvalitet (2): 

Nokså svakt til middels 

sterk effekt av fremmede 

arter ELLER 1/16-1/2 med 

slitasje eller kjørespor 

OG 

1-10 daa ELLER NT-/DD-

arter ELLER lett gjødsling 

ELLER nokså høyt til høyt 

beitetrykk ELLER 2 kartleg-

gingsenheter (sanddyne-

mark) 

Svært høy kvalitet (3): 

Nokså svakt til middels 

sterk effekt av fremmede 

arter ELLER 1/16-1/2 med 

slitasje eller kjørespor 

OG 

> 10 daa ELLER truede ar-

ter ELLER ingen eller svært 

lett gjødsling ELLER lavt til 

moderat beitetrykk ELLER 

3-4 kartleggingsenheter 

(sanddynemark) 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså sterk til sterk effekt 

av fremmede arter ELLER 

> 1/2 med slitasje eller kjø-

respor 

OG 

< 1 daa OG ingen rødliste-

arter OG middels intensiv til 

intensiv gjødsling OG ingen 

beite eller overbeite OG 1 

kartleggingsenhet (sanddy-

nemark) 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså sterk til sterk effekt 

av fremmede arter ELLER 

> 1/2 med slitasje eller kjø-

respor 

OG 

1-10 daa ELLER NT-/DD-

arter ELLER lett gjødsling 

ELLER nokså høyt til høyt 

beitetrykk ELLER 2 kartleg-

gingsenheter (sanddyne-

mark) 

Høy kvalitet (1): 

Nokså sterk til sterk effekt 

av fremmede arter ELLER 

> 1/2 med slitasje eller kjø-

respor 

OG 

> 10 daa ELLER truede ar-

ter ELLER ingen eller svært 

lett gjødsling ELLER lavt til 

moderat beitetrykk ELLER 

3-4 kartleggingsenheter 

(sanddynemark) 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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7.3.5 Fosseberg og fosse-eng 
 
Fosseberg og fosse-eng er nær truet (NT) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & 
Henriksen 2011), og den viktigste påvirkningene som er angitt i rødlistevurderingen er vass-
dragsutbygging, som endrer flomsyklus og vannmengde. Naturtypen har stor forvaltningsinter-
esse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand i fosseberg og fosse-eng vurderes ved hjelp av én variabel, vassdragsregulering-regu-
leringsintensitet (7VR-RI) (Tabell 13).  
 
 

Tabell 13. Variabel for å vurdere tilstand i lokaliteter med fosse-eng og fosseberg. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabel God  Moderat Dårlig  

7VR-RI Vassdragsregulering-  
reguleringsintensitet   

1: intakt 2: ubetydelig regu-
lering 

3-5: nokså liten, 
omfattende eller 
gjennomgripende 
regulering 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon i fosseberg og fosse-eng vurderes utfra lokalitetsstørrelse og 
forekomst av rødlistearter (Tabell 14). Grenseverdier for størrelse bygger på arealfordeling av 
naturtype fossesprøytsone i naturbase (212 lokaliteter med arealangivelse, se også Ihlen 2015a, 
b). Naturtypen har få habitatspesifikke rødlistearter (Ihlen 2015a, b), men kunnskapsnivået ge-
nerelt om arter knyttet til fosse-eng og fosseberg er relativt svakt. Faktorer som er viktige for 
forekomst av rødlistearter, er ikke godt undersøkt for naturtypen,  selv om høyt kalkinnhold vil gi 
et høyere artsantall. Flere antatt habitatspesifikke arter, inklusive rødlistede arter, er imidlertid 
ikke kalkkrevende. Naturvariasjon innen naturtypen og variasjon i artssammensetning antas å 
ha en god sammenheng med hvor stor del av gradienten i vannsprutintensitet (VS) som er rea-
lisert på lokaliteten, og størrelsen på de ulike sonene definert av ulik vannsprutintensitet, men vi 
vurderer denne variabelen som vanskelig å angi presist under feltkartlegging, med betydelige 
forskjeller i vurderingen mellom ulike kartleggere som resultat.                    
 
 

Tabell 14. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i fosseberg og fosse-eng. Va-
riabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stor Moderat Lite 

Størrelse > 20 daa 5−20 daa < 5 daa 

Forekomst av rødlistearter Dokumentert fore-
komst av truet  rød-
listeart (≥ 1 art) 

Dokumentert fore-
komst av DD- eller 
NT-art (≥ 1 art) 

Ingen dokumentert 
forekomst 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i fosseberg og fosse-eng 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Ingen vassdragsregulering 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

rødlistearter dokumentert 

Svært høy kvalitet (3): 

Ingen vassdragsregulering 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

minst én rødlisteart i NT/DD 

dokumentert 

Svært høy kvalitet (3): 

Ingen vassdragsregulering 

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én truet art dokumen-

tert 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig vassdragsregu-

lering 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

rødlistearter dokumentert 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig vassdragsregu-

lering 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

minst én rødlisteart i NT/DD 

dokumentert 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig vassdragsregu-

lering 

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én truet art dokumen-

tert 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså liten, omfattende el-

ler gjennomgripende vass-

dragsregulering 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

rødlistearter dokumentert 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså liten, omfattende el-

ler gjennomgripende vass-

dragsregulering 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

minst én rødlisteart i NT/DD 

dokumentert 

Høy kvalitet (1): 

Nokså liten, omfattende el-

ler gjennomgripende vass-

dragsregulering  

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én truet art dokumen-

tert 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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7.3.6 Åpen flomfastmark 
 
Åpen flomfastmark er vurdert som nær truet (NT) i Rødlista for naturtyper . Åpen flomfastmark 
er først og fremst påvirket ved elveforbygning, bekkelukking og vassdragsutbygging. Vassdrags-
regulering, flomforbygning, oppdyrking og masseuttak er trolig de viktigste årsakene til arealre-
duksjon, jf. kriteriedokumentasjon for Rødlista. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.   
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes med variablene åpen vassdragsregulering-reguleringsintensitet (7VR-RI) og 
fremmedartsinnslag (7FA) (Tabell 15). Flomforbygning er trolig også en relevant variabel, men 
det er uklart hvordan den kan registreres i NiN. Det brukes en hierarkisk modell, der regulerings-
intensitet er den primære variabelen.  
 
 

Tabell 15. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med åpen flomfastmark. Det brukes en 
hierarkisk modell der den primære variabelen vurderes først.  

 Lokalitetens tilstand 

Primær variabel God  Moderat Dårlig  

7VR-RI Vassdragsregulering - 
reguleringsintensitet 

1: intakt 
2: ubetydelig 

3: nokså liten 4: omfattende  
5: gjennomgri-
pende  

Sekundær variabel Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7FA Fremmedartsinnslag (effekt 
på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 
3: nokså svak  

4: middels sterk 
5: nokså sterk 
6: sterk 

 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår forekomst av rødlistearter og naturtypeva-
riasjon etter NiN 2.1. Det er uklart hvilke variabler som bør inngå for å vurdere potensial for 
rødlistearter.  
 

Tabell 16. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i åpen flomfastmark. Variabe-
len med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold og naturvariasjon.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Forekomst av rødlistearter Dokumentert fore-
komst av truet  rød-
listeart (≥ 1 art) 

Dokumentert fore-
komst av DD- eller 
NT-art (≥ 1 art) 

Ingen dokumentert 
forekomst 

Antall kartleggingsenheter i NiN 
2.1 

3−4 2 1 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i åpen flomfastmark 
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Høy kvalitet (2): 

Intakt eller ubetydelig regu-

lering OG ingen til nokså 

svakt fremmedartsinnslag 

OG 

Ingen rødlistearter OG 1 

kartleggingsenhet 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt eller ubetydelig regu-

lering OG ingen til nokså 

svakt fremmedartsinnslag 

OG 

forekomst av NT-/DD-art 

ELLER 2 kartleggingsenhe-

ter 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt eller ubetydelig regu-

lering OG ingen til nokså 

svakt fremmedartsinnslag 

OG 

forekomst av truet art 

ELLER 3-4 kartleggingsen-

heter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså liten regulering OG 

ingen til nokså svakt frem-

medartsinnslag  

ELLER 

Intakt eller ubetydelig regu-

lering OG middels sterkt til 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG  

Ingen rødlistearter OG 1 

kartleggingsenhet 

Høy kvalitet (2): 

Nokså liten regulering OG 

ingen til nokså svakt frem-

medartsinnslag  

ELLER 

Intakt eller ubetydelig regu-

lering OG middels sterkt til 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG 

forekomst av NT-/DD-art 

ELLER 2 kartleggingsenhe-

ter 

Svært høy kvalitet (3): 

Nokså liten regulering OG 

ingen til nokså svakt frem-

medartsinnslag  

ELLER 

Intakt eller ubetydelig regu-

lering OG middels sterkt til 

sterkt fremmedartsinnslag 

OG 

forekomst av truet art 

ELLER 3-4 kartleggingsen-

heter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Omfattende eller gjennom-

gripende regulering 

ELLER 

Nokså liten regulering OG 

middels sterkt til sterkt 

fremmedartsinnslag 

OG 

Ingen rødlistearter OG 1 

kartleggingsenhet 

Moderat kvalitet (1): 

Omfattende eller gjennom-

gripende regulering 

ELLER 

Nokså liten regulering OG 

middels sterkt til sterkt 

fremmedartsinnslag 

OG 

forekomst av NT-/DD-art 

ELLER 2 kartleggingsenhe-

ter 

Høy kvalitet (2): 

Omfattende eller gjennom-

gripende regulering 

ELLER 

Nokså liten regulering OG 

middels sterkt til sterkt 

fremmedartsinnslag 

OG 

forekomst av truet art 

ELLER 3-4 kartleggingsen-

heter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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7.3.7 Oseanisk levermoserik hei 
 
Oseanisk levermoserik hei er ikke vurdert for Norsk rødliste for naturtyper 2011, se Aarrestad 
mfl. (2016). Gjengroing er en trussel mot naturtypen, da de viktigste artene i naturtypen er de 
som tåler lite skygge. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand i lokaliteter av oseanisk levermoserik vurderes med bruk av variabelen 1AG-B busksjikt-
dekning (Tabell 17). Flere påvirkninger, som overbeite, etablering av fremmede treslag (særlig 
amerikansk hemlokk), og faktorer som endrer hydrologi (effekter av vasskraftutbygging og kjør-
sel med tunge kjøretøy) er påpekt (Aarrestad mfl. 2016) og vurdert, men de er trolig realisert 
svært sjeldent og dermed ikke inkludert. Fremmedartsinnslag vil dels bli fanget opp gjennom 
dekning av busksjikt.     
 
 

Tabell 17. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med oseanisk levermoserik hei.   

 Lokalitetens tilstand 

Variabel God  Moderat Dårlig  

1AG-B  Busksjiktdekning 0-3: < 10 % 4: 10−25 % 5-8: > 25 % 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon vurderes ved hjelp av lokalitetsstørrelse og dokumentert fore-
komst av habitatspesifikke rødlistearter (Tabell 18). Grenseverdier for lokalitetsstørrelse er satt 
likt grenseverdier for oseanisk levermoserik skog (se kap. 11.2.12). Grenseverdier for oseaniske 
berg (Jordal 2015), som omfatter naturtypen, er satt høyere, men denne enheten inkluderer flere 
andre naturtyper med antatt større arealer enn oseanisk levermoserik hei. De habitatspesifikke 
rødlisteartene er få og svært karakteristiske, og bør alltid kunne registreres i felt. Det er altså 
ikke behov for å angi variabler viktige for potensiell forekomst av rødlistearter, og kunnskaps-
grunnlaget er for svakt for å angi andre faktorer av betydning for artsmangfold og naturvariasjon, 
selv om middels til stor terrenguro og forekomst av blokker og berg kan være viktige.    
 
 

Tabell 18. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i oseanisk levermoserik hei. 
Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stor Moderat Lite 

Størrelse > 20 daa 5−20 daa < 5 daa 

Forekomst av rødlistear-
ter 

Dokumentert fore-
komst av   habitat-
spesifikke  rødliste-
arter (≥ 1 art) 

Dokumentert fore-
komst av  prakttved-
bladmose (SCA-
Porni) 

Ingen dokumentert 
forekomst av habi-
tatspesifikke rød-
listearter eller prakt-
tvedbladmose 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i oseanisk levermoserik hei 
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Høy kvalitet (2): 

Busksjiktdekning > 10 % 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødliste-

arter eller prakttveblad-

mose dokumentert 

Svært høy kvalitet (3): 

Busksjiktdekning > 10 % 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

prakttvebladmose doku-

mentert 

Svært høy kvalitet (3): 

Busksjiktdekning > 10 % 

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

rødlisteart dokumentert 

M
o

d
e
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t 

Moderat kvalitet (1): 

Busksjiktdekning 10−25 % 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødliste-

arter eller prakttveblad-

mose dokumentert 

Høy kvalitet (2): 

Busksjiktdekning 10−25 % 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

prakttvebladmose doku-

mentert 

Svært høy kvalitet (3): 

Busksjiktdekning 10−25 % 

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

rødlisteart dokumentert 

D
å
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Moderat kvalitet (1): 

Busksjiktdekning > 25 % 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødliste-

arter eller prakttveblad-

mose dokumentert 

Moderat kvalitet (1): 

Busksjiktdekning > 25 % 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

prakttvebladmose doku-

mentert 

Høy kvalitet (1): 

Busksjiktdekning > 25 % 

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

rødlisteart dokumentert 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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8 Semi-naturlig mark 
 
NiN-systemet skiller mellom naturlig, semi-naturlig og sterkt endret mark. Semi-naturlige system 
er definert som økosystem som forutsetter, og i så sterk grad er preget av, menneskebetinget 
forstyrrelse at økosystemfunksjon, økosystemstruktur og økosystemtjenester endres vesentlig, 
men uten at systemet blir gjennomgripende endret og uten at det slutter å være et helhetlig 
system (Halvorsen mfl. 2016b). Menneskepåvirkning er i NiN håndtert med LKM grunnleggende 
hevdintensitet (HI) som benyttes til å skille mellom naturlig, semi-naturlig og sterkt endret mark. 
Hevd er «regelmessig menneskebetinget aktivitet som opprettholder spesifikke naturtyper gjen-
nom forstyrrelse, eventuelt i kombinasjon med tiltak for å fremme landbruksproduksjon; aktivite-
ter og påvirkninger som inkluderes i hevdbegrepet er slått, beiting og husdyrtråkk, brenning, 
jordbearbeiding, rydding, sprøyting, gjødsling, høsting av tresjiktet, såing og vanning; bestemte 
hevdbetingede naturtyper forutsetter bestemte hevdregimer». Semi-naturlig mark har en eksten-
siv hevdintensitet av beiting, slått, brenning, rydding av busker og trær og gjødsling (Halvorsen 
mfl. 2016b).  
 
Semi-naturlig mark er dannet gjennom mange tusen år med kontinuerlige menneskeskapte for-
styrrelser (hevd). Denne forstyrrelsen blir derfor ansett som positiv, og dersom den forsvinner, 
vil det ha negative konsekvenser for økosystemet. Kvaliteten til lokaliteter med semi-naturlig 
mark er derfor i første omgang relatert til tilstand og opprettholdelse av den menneskeskapte 
positive forstyrrelsen. Som følge av dette, har de lokalitetene en god tilstand som blir skjøttet 
ekstensivt og hvor det ikke er tegn til gjengroing eller intensivering av driften. For naturtypen 
slåtteeng betyr dette for eksempel at arealet ikke pløyes og sås inn, det unngås bruk av kunst-
gjødsel og at arealet slås bare én gang i sesongen, fortrinnsvis sent etter blomstring og frøset-
ting. 
 
Ved siden av naturtypene som tilhører semi-naturlig mark, omtales også noen flere naturtyper 
ettersom de menneskelige påvirkningene er en integrert del av naturtypene (Tabell 19). Dette 
omfatter semi-naturlig våteng med beitepreg, som tilhører hovedøkosystemet våtmark. I tillegg 
omtales høstingsskog og beiteskog som er definert som naturlige systemer (skog) i NiN 2.1. 
 
 

Tabell 19. Oversikt over naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse tilknyttet semi-naturlig 
mark, med naturtypeverdi.   

Største enhet Mindre enheter Utvalgt 
naturtype 
(UN) 

Rødliste 
status 

Naturtype- 
verdi 

Kulturmarkseng  
Slåtteeng 
Semi-naturlig eng med 
beitepreg1 
Hagemark1 

 
UN 

VU 
EN 

Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 

Boreal hei1   DD Stor 

Kystlynghei  UN EN Særlig stor 

Engaktig sterkt endret fast-
mark1 

   Stor 

Semi-naturlig strandeng1    Stor 

Semi-naturlig våteng med 
beitepreg 1 

   Stor 

Beiteskog    NT Stor 

Høstingsskog 1    Stor 
1 fra Aarrestad mfl. (2016) 
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8.1 Tilstand i semi-naturlig mark 
 
Tilstand for semi-naturlig mark omhandler her fravær av positiv påvirkning som den menneske-
skapte påvirkning representerer. Dette beskrives ved bruk av ni variabler fra NiN (Tabell 20) og 
en fra DN håndbok 13 (høsting av tresjiktet). Alle variablene er forklart basert på definisjoner i 
NiN og bruk i verdisetting, basert på Halvorsen mfl. (2016a).Rask suksesjon og aktuell bruksin-
tensitet brukes til vurdering av tilstand i alle naturtyper foruten beiteskog og høstingsskog. Innen 
beiteskog og høstingsskog inkluderes flere variabler som er relatert til skogbruk.  
 
 

Tabell 20. Variabler benyttet til å beskrive tilstand i naturtyper i semi-naturlige naturtyper av 
nasjonal forvaltningsinteresse. 

b rask suksesjon i boreal hei 
 
 
Rask suksesjon (7RA) 
Tilstandsvariabelen rask suksesjon beskriver artssammensetningen i suksesjonsforløp i løpet av 
100(–200) år og kan også betegnes som gjengroing. Rask suksesjon finner sted etter opphør av 
bruk eller skjøtsel. Rask suksesjon i semi-naturlig jordbruksmark (7RA-SJ) innebærer end-
ringer i vegetasjonsstruktur og viktige prosesser. De viktigste pådriverne for endring i artssam-
mensetning er etableringen av vedvekster, først og fremst trær, men også busker. Etablering av 
vedvekster reduserer lystilgangen til undervegetasjonen. Skygge og økt strøtilførsel reduserer 
overlevelsen av etablert feltsjikt og fører til redusert blomstring, redusert frøproduksjon og redu-
sert spiring fra frø. Gjengroing kan også føre til en opphoping av næringsstoffer i jorda siden 
biomasse ikke blir høstet (fjernet) fra område. Dette favoriserer nitrofile og høyvokste arter som 
vil dominere feltsjiktet, og fører til redusert artsmangfold. Brakkleggingsfasen er ofte karakterisert 
av slike endringer i feltsjiktet. Siden semi-naturlig mark ofte er svært ’motstandsdyktig’ mot gjeng-
roing, kan brakkleggingsfase vare svært lenge etter at bruken har opphørt og før de første ved-
vekster etablere seg i en tidlig gjenvekst-suksesjonsfase.   
 
Rask suksesjon i boreal hei (7RA-BH) kan gå meget langsomt for arealer som nært den kli-
matiske skoggrensa. En vesentlig årsak til dette kan være at trær er viktige drivere i gjengroings-
suksesjonsforløpet og omdanningsprosesser av biomasse går saktere når temperaturen er lav. 
Gjengroing skjer ofte ved at andel av dvergbjørk, einer og/eller vier-arter øker.  
Rask suksesjon beskrives ved sammenlikning av aktuell artssammensetning med to referanse-
situasjoner, en utgangssituasjon og en ettersuksesjonstilstand som definisjonsmessig tilordnes 
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Kulturmarkseng  
Slåtteeng 
Semi-naturlig eng med beitepreg 
Hagemark 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

 
 

   
X 

    

Boreal hei Xb X X        

Kystlynghei X X X        

Engaktig sterkt endret fastmark X X        X 

Semi-naturlig strandeng X X         

Semi-naturlig våteng med beitepreg  X X         

Beiteskog     X X  X    

Høstingsskog     X   X X X  
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en annen hovedtype. For semi-naturlig jordbruksmark brukes en firedelt skala, mens for boreal 
hei er denne redusert til tre trinn.  
 
Rask suksesjon brukes til tilstandsvurdering i forhold til gjengroing for alle semi-naturlige natur-
typer. Derimot inkluderer rask suksesjon ikke suksesjon/gjengroing i skog. Derfor beskrives/kart-
legges gjengroing i beiteskog og høstingsskog ved bruk av tresjiktstetthet.  
 
Aktuell bruksintensitet (7JB-BA) 
Aktuell bruksintensitet oppsummerer intensiteten i aktuell (nåtidig) bruk og omfatter forskjellige 
bruksmåter som bl.a. beiting, rydding, slått, gjødsling og pløying langs en intensitetsgradient. 
Variabelen aktuell bruksintensitet skiller seg fra LKM grunnleggende hevdintensitet (HI) ved at 
aktuell bruksintensitet har et perspektiv som tar utgangspunkt i dagens situasjon, og som peker 
langt framover i tid, mens hevdintensitet har et tilbakeskuende, historisk perspektiv. Aktuell 
bruksintensitet skal besvare spørsmålet: ‘Hvilket grunnleggende hevdpreg vil videreføring av da-
gens bruksregime føre til?’ Intensiteten på aktuell bruk bestemmer om en arealenhet over tid vil 
opprettholde de grunnleggende egenskapene den har fått av på grunn av grunnleggende hevd.  
 
Aktuell bruksintensitet brukes til tilstandsvurdering for alle semi-naturlige naturtyper unntatt bei-
teskog og høstingsskog. Tilordning av trinn i nivåer god, moderat og dårlig brukes likt. I tilstands-
vurderingen godtas en midlertidig aktuell bruksintensitet som er mer ekstensiv enn det som 
trengs for å opprettholde den grunnleggende hevdintensiteten. Derimot vurderes naturtypene å 
være mer sensitive mot en midlertidig for intensiv bruksintensitet, siden det medfører bruksfor-
mer som fører til irreversible endringer i naturtypenes struktur og funksjon.  
 
Menneskeskapte objekter (D5) 
Menneskeskapte objekter er fysisk observerbare gjenstander som er resultatet av menneskers 
virksomhet. Aktuelle objekter registreres ved hjelp av variabelen menneskeskapte objekter der-
som de er mindre i utstrekning enn den minste kartleggingsenheten på 250 m2. Normalt har 
objektene ikke vesentlig betydning for artssammensetningen, men de kan ha stor betydning for 
fastsettelse av lokalitetskvalitet. I NiN 2.1 finnes en lang liste over menneskeskapte objekter, 
men i verdisettingsmetoden skal bare de mest aktuelle objektene for de respektive naturtypene 
brukes. Disse er nevnt under naturtypene boreal hei og kystlynghei, hvor denne variabelen skal 
registreres. Objekter skal registreres som en binær variabel for forekomst og brukes som sekun-
dær variabel for nedjustering av tilstand.  
 
Tresjiktstetthet (1AG-A) (totalt tresjiktsdekning 1AG-A-0) 
Tresjiktsdekning defineres som prosentandelen av markarealet innenfor et område som ligger 
innenfor trærs kroneperiferi. Tresjiktstetthet er en av de viktigste bestemmende faktorene for 
artssammensetningen i undervegetasjonen i skogsmark. Et tett tresjikt hindrer lyset i å nå bak-
ken, men kanskje like viktig er at marka tilføres store strømengder og at mengden gjennomfall-
ende nedbør som når marka, reduseres. I et tett tresatt areal er derfor marka skyggefull og tørr. 
Derfor er det en negativ sammenheng mellom tresjiktstetthet og artsrikdom og dekning for mark-
boende karplanter, moser og lav, men ikke nødvendigvis for sopp. Variabelen brukes for å be-
skrive gjengroingsgraden i de skogsatte semi-naturlige naturtypene beiteskog og høstingsskog. 
En beiteskog med en mosaikk av ulike tresjiktstetthet (4-8) har bedre tilstand enn skog som er 
under gjengroing og med mer homogen tresjiktstetthet (7-8). 
 
Beitetrykk (7JB-BT) 
Variabelen beitetrykk brukes for tilstandsvurdering i beiteskog og erstatter variabelen aktuell 
bruksintensitet i denne naturtypen, siden bruksformen er redusert til å bare utgjøre beiting. Øko-
logisk sett innebærer beiting fem ulike prosesser; selve avbeitingen, tråkk, jordkomprimering på 
grunn av tråkk, delvis ’sirkulering’ samt omfordeling av næringsstoffer ved deponering av gjød-
sel- og urinflekker, og beitedyras spredning av planter og dyr. Tilstandsvariabelen beitetrykk er 
operasjonalisert i NiN på grunnlag av observerbare egenskaper ved vegetasjon og mark.  
 
Slåtteintensitet (7JB-SI) 
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Slåtteintensitet er en grov kategorisering av de vanligste slåtteregimene på jordbruksmark. Slått 
kan utføres manuelt, med ljå eller tilsvarende redskap, eller maskinelt, med to- eller firehjulsred-
skap. Slått kan utføres tidlig og/eller seint i vekstsesongen. Kombinasjonen slåttetidspunkt, slåt-
tehyppighet og i noen grad også redskap, bestemmer intensiteten av slått som økologisk forstyr-
relsesagent. Slåtteintensitet brukes som tilstandsvariabel for å kunne skille slåtteeng som slås 
fra slåtteeng uten slått og som eventuelt bare beites. Trinninndeling av variabelen tar ikke høyde 
for variasjon av slåttetidspunkt mellom årene, noe som kan være fordelaktig for å bevare alle 
aspekter for optimal reproduksjon og artssammensetning i en slåtteeng (Wehn mfl. 2017). Derfor 
er trinnene «årlig, sein slått» og «årlig, tidlig slått» oppført på to nivåer, henholdsvis god og mo-
derat.  
 
Hogstinngrep (7JB-HI-ÅP-0) 
Variabelen karakteriserer hogstpåvirkning på tresatte arealer og brukes her bare for naturtypen 
beiteskog. Hogstinngrep skal bare vurderes i forhold til ‘åpen foryngelseshogst’, som er hogst-
former der det avvirkede arealet ikke preges av et skogklima gjennom foryngelsesfasen. De 
vanligste åpne hogstformene er flatehogst og frøtrestillingshogst. Variablene måles med en dek-
ningsskala som er grunnlag for trinninndeling i nivåer god, moderat og dårlig tilstand.   
 
Høsting av tresjiktet (ikke i NiN) 
Høsting av tresjiktet er ikke lengre en integrert del av landbruket og derfor vil høsting av tresjiktet 
ofte være foregått for mange år siden. Naturtypen høstingsskog skal likevel vise tegn på at tre-
sjiktet har blitt høstet tidligere. Tradisjonelt skjer høsting av tresjiktet med 3-9 års mellomrom på 
hvert enkelt tre. En høstingsskog hvor det nylig er foretatt høsting av tresjiktet har en bedre 
tilstand enn høstingsskog hvor dette ikke har foregått de siste tiårene. Definisjon og trinndeling 
av denne variabelen er hentet fra DN-håndbok 13 (Miljødirektoratet 2015). De tre tilstandsnivå-
ene skiller seg i forhold til høstingsfrekvensen. 
 
Foryngelsesmateriale (7SB-FY) 
Variabelen foryngelsesmateriale beskriver hvilke treslag som benyttet i tilplanting i skog. Bruk av 
variabelen foryngelsesmateriale brukes bare for tilstandsvurdering av høstingsskog og må ses i 
sammenheng med variabelen hogstinngrep. For høstingsskog er tilplanting en trussel og spesielt 
treslagsskifte fra lauvskog til barskog. Registrering av foryngelsesmateriale skal benyttes for å 
kunne vurdere betydning av treslagsskifte i verdisettinga. Hvilke treslag som benyttes til foryng-
else på de åpne hogstflatene, er avgjørende for artsmangfold og utvikling av sjikting og struktur 
i skogen.  
 
Spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE) 
Spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE) omfatter bare erosjonseffekter som direkte 
følge av menneskers egen fysiske aktivitet. Slitasje fra husdyr på beite er ikke inkludert. Slitasje 
medfører i første omgang redusert vegetasjonshøyde og redusert vegetasjonsdekning, men kan 
også føre til at artssammensetningen endres i favør av arter med stor resistens mot mekanisk 
slitasje (robuste arter) eller sterk tråkktoleranse (stor evne til regenerering fra eldre deler etter 
skade og/eller stor reproduksjonsevne).  
 
Slitasjepåvirkning registreres bare for naturtypen engaktig sterkt endret fastmark og blir målt på 
en tre-delt dekningsskala som gir et anslag for andel av arealet som har sterkt redusert vegeta-
sjonsdekning og betydelig redusert artsrikdom og/eller endret artssammensetning.  
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8.2 Artsmangfold og naturvariasjon i semi-naturlig mark 
 
Innen semi-naturlig mark er artsmangfold og naturvariasjon i stor grad relatert til skjøtsel og grad 
av gjengroing, altså tilstand. Artsmangfold og naturvariasjon er derfor representert ved tilstands-
variabler som er viktige, og som ikke inngår i vurderingen av en lokalitets tilstand i forslaget til 
verdisettingsmetodikk for semi-naturlige naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Det benyt-
tes sju variabler fra NiN i tillegg til størrelse på lokaliteter til å beskrive artsmangfold og naturva-
riasjon (Tabell 21).  
 
 

Tabell 21. Variabler benyttet til å beskrive artsmangfold og naturvariasjon for naturtyper av na-
sjonal forvaltningsinteresse innen semi-naturlig mark.  

 
 
Mange av de habitatspesifikke rødlisteartene som forekommer i semi-naturlig mark, er vanske-
lige taksonomiske grupper med stor sesongvariasjon og lav oppdagbarhet, f.eks. invertebrater 
og beitemarksopp. Forekomst av rødlistede arter, enten fra tidligere eller under kartlegging, i 
tillegg til størrelse på lokaliteter brukes derfor kun som sekundære variabler for å kunne oppjus-
tere betydningen for artsmangfold og naturvariasjon. Det er derfor benyttet potensial for rødliste 
arter som primærvariabel for å beskrive artsmangfold og naturvariasjon. Potensiale for rødliste 
arter er vurdert ut ifra de variabler som er beskrevet i Tabell 21 .  
 
Gjødsling (7JB-GJ) 
Gjødsling har betydning for artsmangfold i de fleste semi-naturlige naturtyper (unntatt boreal hei, 
kystlynghei og skogstypene beiteskog og høstingsskog) siden disse karakteriseres av lavere 
næringsstoffnivå i jorda enn intensiv drevne arealer. Et lavt næringsstoffnivå er ofte grunnlag for 
et høyt artsmangfold og potensial for forekomst av rødlistearter. Gjødsling kan derfor redusere 
artsrikdom av rødlistede habitatspesialister, både av karplanter og beitemarksopp (Bratli mfl. 
2014) Derfor er variabelen med på å definere potensial for rødlistearter sammen med bl.a. frem-
medartsinnslag.  
 
Gjødsling er tilførsel av ekstra mineral-næringsstoffer, som tilføres i tillegg til gjødselen fra bei-
tende husdyr i den hensikt å øke planteproduksjonen. Gjødsling kan skje med naturgjødsel (dy-
remøkk, alger, kompostert matavfall etc.) eller kunstgjødsel (fabrikkprodusert gjødsel, f.eks. full-
gjødsel). Gjødsel kan være uorganisk mineralgjødsel (naturlig, for eksempel granulert kalk, eller 
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Kulturmarkseng  
Slåtteeng 
Semi-naturlig eng med beitepreg 
Hagemark 
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X 
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X 

   X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Boreal hei  X      X X 

Kystlynghei  X   X   X X 

Engaktig sterkt endret fastmark X X      X X 

Semi-naturlig strandeng X X      X X 

Semi-naturlig våteng med beitepreg  X X      X X 

Beiteskog   X X X  X X X X 

Høstingsskog   X X X  X X X X 
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kunstgjødsel, for eksempel fullgjødsel) eller organisk gjødsel ((husdyr)møkk i fast form eller 
gylle).  
 
Allerede minimale mengder av gjødsling gir stort utslag for artsmangfoldet. Variabelen deles i 
tre nivåer, hvor ingen gjødsling (trinn 1) gir stor, svært lett (trinn 2) gir moderat og lett (3), middels 
intensiv (4) og intensiv (5) gir lite artsmangfold og naturvariasjon. Grenseverdiene er like for alle 
naturtyper.  
 
Fremmedartsinnslag (7FA) 
Fremmedartsinnslag skal registreres for alle semi-naturlige naturtyper og er med på å definere 
potensial for rødlistearter. Konsekvensene av fremmedartsspredning for det biologiske mangfol-
det er uforutsigbare, endrer artssammensetning og anses ofte som negative for det stedegne 
biologiske mangfoldet. Definisjonen av «fremmed art» følger Norsk svarteliste 2012 (Gederaas 
mfl. 2012). 
 
Fremmedartsinnslag (7FA) tallfestes ved bruk av andelen av artsinventaret i en natursystem-
arealenhet som utgjøres av fremmede arter. Nulltilstanden er da en artssammensetning uten 
fremmede arter, ekstremtilstanden en artssammensetning som bare inneholder fremmede arter. 
Fremmedartsinnslaget øker med økende grad av menneskepåvirkning, og med økende (naturlig 
eller menneskebetinget) forstyrrelsesintensitet. Variabelen deles i tre nivåer, hvor ingen eller 
svak effekt (trinn 1 og 2) gir stor, nokså svak eller middels sterk (trinn 3 og 4) gir moderat og 
nokså sterk eller sterk (trinn 5 og 6) gir lite artsmangfold og naturvariasjon. 
 

Gammelt tre (4TG) 

Gamle trær inneholder ofte spesielle mikrohabitater som utvikles over lang tid og som kan huse 

spesiell fauna eller flora (hulheter, eksponert ved etc.). Alder er i seg sjøl en viktig egenskap ved 

trær som livsmedium fordi gamle trær representerer lang kontinuitet i livsmedier med begrenset 

varighet (på bark). Mangfoldet av arter som er knyttet til gamle trær er ofte stort, og slike treob-

jekter gir derfor et viktig bidrag til det totale artsmangfoldet. Innslagspunktet for å karakterisere 

et tre som gammelt varierer mellom treslagene avhengig av treslagenes normale aldringsmøns-

ter og forventet levealder. Kjennetegn på gamle trær varierer mellom treslag. Alle treslag/tres-

lagsgrupper kan benyttes ved registrering av gamle trær. 

 

Variabelen skal registreres med antall gamle trær for naturtypene kulturmarkseng, hagemark, 

beiteskog og høstingsskog.  

 

Tre med spesielt livsmedium (4TL) 

Tre med spesielt livsmedium defineres som egen variabel separat fra «gammelt tre» fordi de 
spesifikke mikrohabitatene også kan forekomme på mindre trær. Det finne flere kategorier av 
spesielle livsmedier: Tre med brannspor er livsmedium for spesialiserte insekter. Trær med 
hengelav og strylav huser et vesentlig høyere mangfold, ikke bare av lavartene sjøl men også 
av edderkoppdyr, insekter m.m., enn trær uten hengelav. Hule lauvtrær er særlig viktig for in-
sektmangfoldet, og forekomst av rødlistede insektarter. Rikbarkstrær inngår fordi artsrikdom av 
epifytter, både moser og lav øker.  Sprekkebark kan forekomme hos de fleste treslagene og kan 
også være kilden til et høyt artsmangfold og potensial for rødlistede arter.  
 

Variabelen skal registreres med tilstedeværelse/ikke tilstedeværelse for naturtypene kultur-

markseng, hagemark, beiteskog og høstingsskog. 

 
Størrelse 
Størrelse av lokaliteten brukes for alle semi-naturlige naturtyper som en sekundær variabel for 

oppjustering av betydning for artsmangfold og naturvariasjon. Terskler for stor, middels og liten 

betydning er naturtypespesifikk. Disse baserer seg til nåværende tidspunkt på tall fra DN-

håndbok 13 og ekspertvurdering i påvente av et bedre kunnskapsgrunnlag. For noen naturtyper 

åpnes det for en regionalisert tilnærming av terskelverdier for å fange opp regionale forskjeller.  
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Forekomst av rødlistearter 
Forekomst av rødlistearter brukes for alle semi-naturlige naturtyper som sekundær variabel for 

oppjustering av betydning for artsmangfold og naturvariasjon. For alle naturtyper er det tilstrek-

kelig at minst én art med rødlistestatus CR, EN, VU eller NT kan dokumenteres som vurderes å 

være habitatspesifikk. Det må bemerkes at kunnskap om habitatspesifikke rødlistearter innen 

semi-naturlig mark er mangelfull. Dokumentasjon av rødlistearter kan skje i forbindelse med den 

aktuelle kartleggingen av lokaliteten eller i forbindelse med andre kartlegginger gjort 1-2 år på 

forhånd forutsatt at kvaliteten på lokaliteten ikke har endret seg.   

Kystlyngheias utviklingsfaser (7JB-KU) 
Etter avsviing gjennomgår kystlyngheia et karakteristisk regenereringsforløp som i stor grad er 
styrt av røsslyngens regenerasjonssyklus. Regenerasjonsforløpet deles inn i fire utviklingsfaser. 
Jo flere faser det er tilstede i en lokalitet jo større er naturvariasjonene og variasjonen i artssam-
mensetningen og dermed potensial for rødlistearter. Siden pioner- og byggefasen er kilden til 
størst artsmangfold vektlegges disse i terskelsetting i forhold til stor, middels og lite betydning 
for artsmangfold og naturvariasjon. Variabelen skal bare registreres for naturtypen kystlynghei.  
 

Stående død ved (4DG) 

Forekomst av stående død ved (gadder) har betydning for artsmangfoldet i skogsmark og regi-
streres for naturtypene beiteskog og høstingsskog. Et stående dødvedobjekt er et stående, dødt 
tre med stamme og rot og kan være med eller uten bark. Forholdet mellom mengden av død ved 
og stående, levende trær avhenger av boniteten og av nedbrytningsbetingelsene på stedet.  
 
Liggende død ved (4DL) 

Forekomst av liggende død ved og gradvis råtner opp og blir til jord, har avgjørende betydning 
for artsmangfoldet i skogsmark og registreres for naturtypene beiteskog og høstingsskog. Det er 
mange rødlistearter som er knyttet til dødved. Med variablene beskrives sammensetningen av 
liggende død ved i en arealenhet.  
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8.3 Tabeller for verdisetting 
 

8.3.1 Kulturmarkseng 
 
Kulturmarkseng er sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 
2011), og de viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er opphør av drift 
og gjengroing, intensivert bruk som gjødsling, tidligere slåttetidspunkt enn før, tilplanting, opp-
dyrking og fremmede arter. Kulturmarkseng er fullstendig overlappende og tilsvarer semi- natur-
lig eng i NiN 2.1. Naturtypen har særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Rask suksesjon i semi-naturlig jordbruksmark og aktuell bruksintensitet benyttes for å beskrive 
tilstand (Tabell 22). Disse variablene sammen beskriver gjengroing, opphør av drift og intensi-
vering. Variablene er likestilte, og den med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand.  
 
All kulturmarkseng med ekstensiv bruk og/eller uten gjengroing har god tilstand, mens enger 
under gjengroing og med intensiv bruk har dårlig tilstand. Enger som ikke er i bruk, er vurdert til 
middels tilstand ettersom det er potensial for restaurering så lenge gjengroingen ikke har kommet 
for langt.  
 

Tabell 22. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med kulturmarkseng. Den variabelen med 
dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabel God  Moderat  Dårlig  

7RA-SJ Rask suksesjon i semi-
naturlig jordbruksmark 

1: intakt (i bruk) 2: brakklegging 
3: tidlig gjenvekst 

4: sein gjenvekst 

7JB-BA Aktuell bruksintensitet 2: svært ekstensiv 
3: nokså ekstensivt 
4: ekstensiv 

1: ikke i bruk 
5: svakt intensivt 

6: nokså intensivt 
7: intensivt 
8: svært intensivt 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra tilstands-
variablene gjødsling og fremmedartsinnslag. De primære variablene teller likt og den med høyest 
verdi bestemmer lokalitetens betydning for artsmangfold og naturvariasjon. Størrelse på lokali-
tetene og tilstedeværelse av rødlistede arter brukes som sekundære variabler for å kunne opp-
justere artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 23).  
 

Tabell 23. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i kulturmarkseng. De primære 
variablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens betydning. 
De sekundære variablene brukes for å oppgradere lokaliteter med moderat eller lite artsmangfold 
og naturvariasjon ett nivå. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

7JB-GJ Gjødsling  
 

1: ingen 
 

2: svært lett 
 

3: lett 
4: middels intensiv 
5: intensiv 

7FA Fremmedartsinnslag  
 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

4 TG Gammelt tre1 >5 3-5 1-2 

4TL Tre med spesielt livsmedium1 Tilstede Ikke tilstede Ikke tilstede 

Sekundære variabler  Oppgradering 

Størrelse2  Ulike grenseverdier2 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en (CR, 
EN, VU, NT) art 

1 Kun for Hagemark, 2 Det er ulike grenseverdier for hagemark, slåtteeng og semi-naturlig eng med beitepreg.   
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet for kulturmarkseng 
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8.3.2 Slåtteeng 
 
Slåtteeng er truet (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011), og de 
viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er opphør av slått, gjengroing, 
oppdyrking, gjødsling, tidligere slåttetidspunkt, beite som skjøtsel i stedet for slått og  skogplan-
ting. Naturtypen har særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Rask suksesjon i semi-naturlig jordbruksmark og aktuell bruksintensitet benyttes for å beskrive 
tilstand (Tabell 24). Disse to variablene til sammen vil beskrive gjengroing, opphør av drift og 
intensivering. I tillegg inkluderes slåtteintensitet som variabel for tilstand for å kunne skille ut 
slåtteeng med slått fra slåtteeng uten slått og eventuelt bare beite som skjøtselsform. Alle vari-
ablene teller like mye og den med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. En slåtteeng 
med god tilstand har typisk ingen gjengroing, har ekstensiv bruk og blir slått. En slåtteeng i dårlig 
tilstand er derimot under gjengroing eller intensiv drift er innført og det blir ikke slått.  
 

Tabell 24. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med slåtteeng. Den variabelen med dårligst 
verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7RA-SJ Rask suksesjon i 
semi-naturlig jordbruksmark 

1: intakt (i bruk) 2: brakklegging 
3: tidlig gjenvekst 

4: sein gjenvekst 

7JB-BA Aktuell bruksinten-
sitet 

2: svært ekstensiv 
3: nokså ekstensivt 
4: ekstensiv 

1: ikke i bruk 
5: svakt intensivt 

6: nokså intensivt 
7: intensivt 
8: svært intensivt 

7JB-SI Slåtteintensitet 4: årlig sein slått på 
innmark 

4: årlig sein slått på 
innmark 
5: årlig, tidlig slått på 
innmark 
 

1: slås ikke 
2: sporadisk ut-
markslått 
3: regelmessig ut-
markslått 
6: gjentatt slått på 
innmark 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra tilstands-
variablene gjødsling og fremmedartsinnslag. De primære variablene teller likt og den med høyest 
verdi bestemmer lokalitetens betydning for artsmangfold og naturvariasjon. Størrelse på lokali-
tetene og tilstedeværelse av rødlistede arter brukes som sekundære variabler for å kunne opp-
justere artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 25). Grenseverdier for størrelse baseres på DN-
håndbok 13 i påvente av bedre kunnskapsgrunnlag. 
 

Tabell 25. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i slåtteeng. De primære vari-
ablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens betydning. De 
sekundære variablene brukes for å oppgradere lokaliteter med moderat eller lite artsmangfold 
og naturvariasjon ett nivå. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

7JB-GJ Gjødsling  
 

1: ingen 
 

2: svært lett 
 

3: lett 
4: middels intensiv 
5: intensiv 

7FA Fremmedartsinnslag  
 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

Sekundære variabler  Oppgradering 

Størrelse  > 2 daa 1-2 daa 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en (CR, EN, VU, 
NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i slåtteeng 
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årlig sein slått 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk og/eller 

årlig sein slått 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk og/eller 

årlig sein slått 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Noe gjengroing og/eller 

uten/svakt intensivt bruk 

og/eller slått 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Høy kvalitet (2): 

Noe gjengroing og/eller 

uten/svakt intensivt bruk 

og/eller slått 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Noe gjengroing og/eller 

uten/svakt intensivt bruk 

og/eller slått 

OG 

Stort potensial for RL arter, 

eller moderat potensial for 

rødlistearter i kombinasjon 

med stor størrelse eller fo-

rekomst av rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Betydelig gjengroing og/el-

ler intensivt bruk og/eller 

uten tradisjonell slått 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Moderat kvalitet (1): 

Betydelig gjengroing og/el-

ler intensivt bruk og/eller 

uten tradisjonell slått 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Betydelig gjengroing og/el-

ler intensivt aktuell og/eller 

uten tradisjonell slått 

OG 

Stor potensial for RL arter, 

eller moderat potensial for 

rødlistearter i kombinasjon 

med stor størrelse eller fo-

rekomst av rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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8.3.3 Semi-naturlig eng med beitepreg 
 
Semi-naturlig eng med beitepreg er ikke vurdert som selvstendig enhet i Norsk rødliste for na-
turtyper 2011, men er inkludert i kulturmarkseng som er sårbar (VU) (Lindgaard & Henriksen 
2011). De viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er opphør av drift 
og gjengroing, intensivert bruk som gjødsling, tidligere slåttetidspunkt enn før, tilplanting, opp-
dyrking og fremmede arter. Naturtypen har særlig stor forvaltningsinteresse. 
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Rask suksesjon i semi-naturlig jordbruksmark og aktuell bruksintensitet benyttes for å beskrive 
tilstand (Tabell 26). Disse to variablene til sammen vil beskrive gjengroing, opphør av drift og 
intensivering som er noen av de viktige påvirkningsfaktorene i rødlistevurderinga. Alle variablene 
teller like mye og den med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. En semi-naturlig eng 
med beitepreg med god tilstand har typisk ingen gjengroing og har ekstensiv bruk. En eng dårlig 
tilstand er derimot under gjengroing eller intensiv drift er innført. 
 
 

Tabell 26. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med semi-naturlig eng med beitepreg. Den 
variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7RA-SJ Rask suksesjon i 
semi-naturlig jordbruksmark 

1: intakt (i bruk) 2: brakklegging 
3: tidlig gjenvekst 

4: sein gjenvekst 

7JB-BA Aktuell bruksintensitet 2: svært ekstensiv 
3: nokså ekstensivt 
4: ekstensiv 

1: ikke i bruk 
5: svakt intensivt 

6: nokså intensivt 
7: intensivt 
8: svært intensivt 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra tilstands-
variablene gjødsling og fremmedartsinnslag. De primære variablene teller likt og den med høyest 
verdi bestemmer lokalitetens betydning for artsmangfold og naturvariasjon. Størrelse på lokali-
tetene og tilstedeværelse av rødlistede arter brukes som sekundære variabler for å kunne opp-
justere artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 27). Grenseverdier for størrelse baseres på DN-
håndbok 13 i påvente av bedre kunnskapsgrunnlag. 
 

Tabell 27. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i semi-naturlig eng med beite-
preg. De primære variablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer lokali-
tetens betydning. De sekundære variablene brukes for å oppgradere lokaliteter med moderat 
eller lite artsmangfold og naturvariasjon ett nivå. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

Potensiale for rødlistearter:     

7JB-GJ Gjødsling  1: ingen 
 

2: svært lett 
 

3: lett 
4: middels intensiv 
5: intensiv 

7FA Fremmedartsinnslag  1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

Sekundær variabel   Oppgradering 

Størrelse  > 2 daa 1-2 daa 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en (CR, 
EN, VU, NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i semi-naturlig eng med beitepreg 
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Høy kvalitet (2): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Stor potensial for rødlistear-

ter, eller moderat potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med stor størrelse eller 

forekomst av rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Noe gjengroing og/eller 

uten/svakt intensivt bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Høy kvalitet (2): 

Noe gjengroing og/eller 

uten/svakt intensivt bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Moderat verdi for suksesjon 

og uten/svakt intensivt bruk  

OG 

Stor potensial for rødlistear-

ter, eller moderat potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med stor størrelse eller 

forekomst av rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk 

OG 

Stor potensial for RL arter, 

eller moderat potensial for 

rødlistearter i kombinasjon 

med stor størrelse eller fo-

rekomst av rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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8.3.4 Hagemark 
 
Hagemark er ikke vurdert som selvstendig enhet i Norsk rødliste for naturtyper 2011, men er 
inkludert i kulturmarkseng som er sårbar (VU) (Lindgaard & Henriksen 2011). De viktigste på-
virkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er opphør av drift og gjengroing, intensi-
vert bruk som gjødsling, tilplanting, oppdyrking og fremmede arter. Naturtypen har særlig stor 
forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Rask suksesjon i semi-naturlig jordbruksmark og aktuell bruksintensitet benyttes for å beskrive 
tilstand (Tabell 28). Disse to variablene til sammen vil beskrive gjengroing, opphør av drift og 
intensivering som er noen av de viktige påvirkningsfaktorene i rødlistevurderinga. Alle variablene 
teller like mye og den med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. En hagemark med god 
tilstand har typisk ingen gjengroing og har ekstensiv bruk. En hagemark i dårlig tilstand er derimot 
under gjengroing eller intensiv drift er innført. 
 

Tabell 28. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med hagemark. Den variabelen med dår-
ligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7RA-SJ Rask suksesjon i semi-na-
turlig jordbruksmark 

1: intakt (i bruk) 2: brakklegging 
3: tidlig gjenvekst 

4: sein gjenvekst 

7JB-BA Aktuell bruksintensitet 2: svært ekstensiv 
3: nokså ekstensivt 
4: ekstensiv 

1: ikke i bruk 
5: svakt intensivt 

6: nokså intensivt 
7: intensivt 
8: svært intensivt 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra tilstands-
variablene gjødsling og fremmedartsinnslag i tillegg til gamle trær og trær med spesielt livsme-
dium. De primære variablene teller likt og den med høyest verdi bestemmer lokalitetens betyd-
ning for artsmangfold og naturvariasjon. Størrelse på lokalitetene og tilstedeværelse av rødlis-
tede arter brukes som sekundære variabler for å kunne oppjustere artsmangfold og naturvaria-
sjon (Tabell 29). Grenseverdier for størrelse baseres på DN-håndbok 13 i påvente av bedre 
kunnskapsgrunnlag. 
 

Tabell 29. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i hagemark. De primære vari-
ablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens betydning. De 
sekundære variablene brukes for å oppgradere lokaliteter med moderat eller lite artsmangfold 
og naturvariasjon. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

7JB-GJ Gjødsling  
 

1: ingen 
 

2: svært lett 
 

3: lett 
4: middels intensiv 
5: intensiv 

7FA Fremmedartsinnslag  
 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

4 TG Gammelt tre >5 3-5 1-2 

4TL Tre med spesielt livsmedium Tilstede Ikke tilstede Ikke tilstede 

Sekundære variabler  Oppgradering 

Størrelse  > 10 daa > 4 daa 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en (CR, 
EN, VU, NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i hagemark 
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d
 

Høy kvalitet (2): 

Intakt og/eller ekstensivt 

bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt og/eller ekstensivt 

bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt og/eller ekstensivt 

bruk 

OG 

Stor potensial for rødlistear-

ter, eller moderat potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med stor størrelse eller 

forekomst av rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Moderat verdi for suksesjon 

og/eller bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Høy kvalitet (2): 

Moderat verdi for suksesjon 

og/eller bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Moderat verdi for suksesjon 

og/eller bruk 

OG 

Stor potensial for rødlistear-

ter, eller moderat potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med stor størrelse eller 

forekomst av rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller 

nokså til svært intensivt 

bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller 

nokså til svært intensivt 

bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Sein gjenvekst og/eller 

nokså til svært intensivt 

bruk 

OG 

Stor potensial for rødlistear-

ter, eller moderat potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med stor størrelse eller 

forekomst av rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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8.3.5 Boreal hei 
 
Boreal hei er vurdert med datamangel (DD) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & 
Henriksen 2011), Det er en naturtype som foreløpig har fått lite oppmerksomhet og det er derfor 
ikke kunnskap om hvor truet naturtypen er eller hvilken betydning den har for biologisk mangfold 
(Norderhaug & Johansen 2011). Boreal hei er en menneskeskapt naturtype og trues av opphør 
av drift (særlig utmarksdrift og seterdrift) og gjengroing. I sørlige deler av landet med høye nitro-
gen-avsetninger kan naturtypen være truet av eutrofiering med økt dominans av grasvekst og 
tilbakegang av urter (Bobbink & Hettelingh 2011). Boreal hei er i mange områder utsatt for inng-
rep og utbygging. Eksempler på dette er kraftgater og vindmølleparker, særlig i nordlige strøk 
hvor naturtypen er vanlig langs kysten. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse. 
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Rask suksesjon i boreal hei og aktuell bruksintensitet benyttes for å beskrive tilstand (Tabell 30). 
Disse to variablene til sammen vil beskrive gjengroing, opphør av drift og intensivering som er 
noen av de viktige truslene. Alle variablene teller like mye og den med dårligst verdi bestemmer 
lokalitetens tilstand. I tillegg vurderes menneskeskapte objekter (bygning 5BY-IL og transport-
områder 5AB-TO) som sekundære variabler, som kan nedjustere tilstand. En boreal hei med 
god tilstand har typisk ingen gjengroing og har ekstensiv bruk. En boreal hei i dårlig tilstand er 
derimot under gjengroing eller intensiv drift er innført.  
 

Tabell 30. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med boreal hei. Den variabelen med dår-
ligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. Sekundærvariabelen kan justere ned verdi ett nivå.  

 Lokalitetens tilstand 

Primære variabler God  Moderat  Dårlig  

7RA-SJ Rask suksesjon i boreal 
hei 

1: intakt 2: tidlig sukse-
sjonsfase 

3: sein suksesjons-
fase 

7JB-BA Aktuell  
bruksintensitet 

2: svært ekstensiv 
3: nokså ekstensivt 
4: ekstensiv 

1: ikke i bruk 
5: svakt intensivt 

6: nokså intensivt 
7: intensivt 
8: svært intensivt 

Sekundær variabel Nedgradering  

5 Menneskeskapte objekter  5BY-IL og/eller 5AB-TO  

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra fremmed-
artsinnslag. Størrelse på lokalitetene og tilstedeværelse av rødlistede arter brukes som sekun-
dære variabler for å kunne oppjustere artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 31). Grenseverdier 
for størrelse baseres på DN-håndbok 13 i påvente av bedre kunnskapsgrunnlag. 
 

Tabell 31. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i boreal hei. Den primære 
variabelen vurderes først, og de sekundære variablene brukes for å oppgradere lokaliteter med 
moderat eller lite artsmangfold og naturvariasjon ett nivå. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primær variabel Stort Moderat Lite 

7FA Fremmedartsinnslag  
 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

Sekundære variabler  Oppgradering 

Størrelse  > 50 daa  > 10 daa 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en (CR, 
EN, VU, NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i boreal hei 
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Høy kvalitet (2): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Tidlig suksesjonsfase og/el-

ler moderat verdi for bruk 

eller inngrep (menneske-

skapte objekter) 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Høy kvalitet (2): 

Tidlig suksesjonsfase og/el-

ler moderat verdi for bruk 

eller inngrep (menneske-

skapte objekter) 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Tidlig suksesjonsfase og/el-

ler moderat verdi for bruk 

eller inngrep (menneske-

skapte objekter) 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk eller inngrep 

(menneskeskapte objekter) 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk eller inngrep 

(menneskeskapte objekter) 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk eller inngrep 

(menneskeskapte objekter) 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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8.3.6 Kystlynghei 
 
Kystlynghei er truet (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011), og 
de viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er opphør av bruk og gjeng-
roing. Andre påvirkningsfaktorer er skogplanting, gjødsling, nitrogennedfall, nedbygging, oppdyr-
king, og feil skjøtsel. Naturtypen har særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Rask suksesjon i semi-naturlig jordbruksmark og aktuell bruksintensitet benyttes for å beskrive 
tilstand (Tabell 32). Disse to variablene til sammen vil beskrive gjengroing, opphør av drift og 
intensivering som er noen av de viktige påvirkningsfaktorene i rødlistevurderinga. Alle variablene 
teller like mye og den med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. I tillegg vurderes men-
neskeskapte objekter som sekundær variabel og kan bidra med nedjustering av tilstand.  
 
En kystlynghei med god tilstand har typisk ingen gjengroing og har ekstensiv bruk. En kystlyng-
hei i dårlig tilstand er derimot under gjengroing eller intensiv drift er innført.   
 

Tabell 32. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med kystlynghei. Den variabelen med dår-
ligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. Sekundærvariabelen kan justere ned verdi ett nivå.  

 Lokalitetens tilstand 

Primære variabler God  Moderat  Dårlig  

7RA-SJ Rask suksesjon i semi-
naturlig jordbruksmark 

1: intakt 2: brakklegging 
3: tidlig gjenvekst 

4: sein gjenvekst 

7JB-BA Aktuell  
bruksintensitet 

2: svært ekstensiv 
3: nokså ekstensivt 
4: ekstensiv 

1: ikke i bruk 
5: svakt intensivt 

6: nokså intensivt 
7: intensivt 
8: svært intensivt 

Sekundær variabel Nedgradering  

5 Menneskeskapte objekter  5BY-IL og/eller 5AB-TO  

 

 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra fremmed-
artsinnslag og kystlyngheias utviklingsfaser. Størrelse på lokalitetene og tilstedeværelse av rød-
listede arter brukes som sekundære variabler for å kunne oppjustere artsmangfold og naturva-
riasjon (Tabell 33). Grenseverdier for størrelse baseres på ekspertvurderinger i påvente av 
bedre kunnskapsgrunnlag. 
 

Tabell 33. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i kystlynghei. De primære 
variablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold 
og naturvariasjon. De sekundære variablene brukes for å oppgradere lokaliteter med moderat 
eller lite artsmangfold og naturvariasjon ett nivå. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

7FA Fremmedartsinnslag  
 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

7JB-KU Kystlyngheias 
utviklingsfaser 

>2 faser (skal inklu-
dere pioner- eller 
byggefase) 

to faser en fase 

Sekundære variabler  Oppgradering 

Størrelse   > 50 daa  > 10 daa 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en (CR, 
EN, VU, NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i kystlynghei 
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Høy kvalitet (2): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Tidlig suksesjonsfase og/el-

ler moderat verdi for bruk 

eller inngrep (menneske-

skapte objekter) 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Høy kvalitet (2): 

Tidlig suksesjonsfase og/el-

ler moderat verdi for bruk 

eller inngrep (menneske-

skapte objekter) 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Tidlig suksesjonsfase og/el-

ler moderat verdi for bruk 

eller inngrep (menneske-

skapte objekter) 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk eller inngrep 

(menneskeskapte objekter) 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk eller inngrep 

(menneskeskapte objekter) 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk eller inngrep 

(menneskeskapte objekter) 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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8.3.7 Engaktig sterkt endret fastmark 
 
Engaktig sterkt endret fastmark er ikke vurdert for Rødlista for naturtyper 2011. De viktigste på-
virkningsfaktorene er opphør av skjøtsel og bruk og gjengroing. Andre påvirkningsfaktorer er 
sprøyting, grøfte rensk og slitasje (Aarrestad mfl. 2016). Naturtypen har stor forvaltningsinter-
esse.    
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Rask suksesjon i semi-naturlig jordbruksmark og aktuell bruksintensitet benyttes for å beskrive 
tilstand. Disse to variablene til sammen vil beskrive påvirkning gjennom gjengroing og opphør 
av drift. I tillegg inkluderes spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon som variabel for å kunne 
beskrive negative effekter av slitasje (Tabell 34). Alle variablene teller like mye og den med 
dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. En engaktig sterk endret fastmark med god tilstand 
har typisk ingen gjengroing, ekstensiv bruk og ingen betydelig slitasje. En lokalitet i dårlig tilstand 
er derimot under gjengroing, intensiv drift eller med betydelig slitasje.  
 
 

Tabell 34. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med engaktig sterkt endret fastmark. Den 
variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7RA-SJ Rask suksesjon i semi-
naturlig jordbruksmark 

1: intakt (i bruk) 2: brakklegging 
3: tidlig gjenvekst 

4: sein gjenvekst 

7JB-BA Aktuell bruksintensitet 2: svært ekstensiv 
3: nokså ekstensivt 
4: ekstensiv 

1: ikke i bruk 
5: svakt intensivt 

6: nokså intensivt 
7: intensivt 
8: svært intensivt 

7SE Slitasje  
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra gjødsling 
og fremmedartsinnslag. Størrelse på lokalitetene og tilstedeværelse av rødlistede arter brukes 
som sekundære variabler for å kunne oppjustere artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 35). 
Grenseverdier for størrelse baseres på DN-håndbok 13 i påvente av bedre kunnskapsgrunnlag. 
 
 

Tabell 35. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i engaktig sterkt endret fast-
mark. De primære variablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer loka-
litetens artsmangfold og naturvariasjon. De sekundære variablene brukes for å oppgradere lo-
kaliteter med moderat eller lite artsmangfold og naturvariasjon ett nivå. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

7JB-GJ Gjødsling 1: ingen 
 

2: svært lett 
 

3: lett 
4: middels intensiv 
5: intensiv 

7FA Fremmedartsinnslag  1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

Sekundære variabler  Oppgradering 

Størrelse  > 5 daa eller minst 500 m 
strekning 

> 2 daa eller minst 100 m 
strekning 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en (CR, EN, VU, 
NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i engaktig stert endret fastmark 
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Høy kvalitet (2): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk og/eller 

uten betydelig slitasje 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk og/eller 

uten betydelig slitasje 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk og/eller 

uten betydelig slitasje 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Moderat verdi for suksesjon 

og/eller moderat verdi for 

bruk og/eller med noe slita-

sje  

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Høy kvalitet (2): 

Moderat verdi for suksesjon 

og/eller moderat verdi for 

bruk og/eller med noe slita-

sje  

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Moderat verdi for suksesjon 

og/eller moderat verdi for 

bruk og/eller med noe slita-

sje  

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk og/eller betyde-

lig slitasje 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk og/eller betyde-

lig slitasje 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk og/eller betyde-

lig slitasje 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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8.3.8 Semi-naturlig strandeng 
 
Strandeng inkludert semi-naturlig strandeng er vurdert som nært truet i norsk rødliste for natur-
typer 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011). De viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rød-
listevurderingen er opphør av bruk (slått og beite) og gjengroing. Naturtypen har stor forvalt-
ningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Rask suksesjon i semi-naturlig jordbruksmark og aktuell bruksintensitet benyttes for å beskrive 
tilstand (Tabell 36). Disse to variablene til sammen vil beskrive påvirkning gjennom de to vik-
tigste påvirkningsfaktorene gjengroing og opphør av drift. Begge variablene teller like mye og 
den med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. En semi-naturlig strandeng med god til-
stand har typisk ingen gjengroing og med ekstensiv bruk. En lokalitet i dårlig tilstand er derimot 
under gjengroing og/eller det er innført intensiv drift.   
 
 

Tabell 36. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med semi-naturlig strandeng. Den varia-
belen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7RA-SJ Rask suksesjon i semi-
naturlig jordbruksmark 

1: intakt (i bruk) 2: brakklegging 
3: tidlig gjenvekst 

4: sein gjenvekst 

7JB-BA Aktuell bruksintensitet 2: svært ekstensiv 
3: nokså ekstensivt 
4: ekstensiv 

1: ikke i bruk 
5: svakt intensivt 

6: nokså intensivt 
7: intensivt 
8: svært intensivt 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra gjødsling 
og fremmedartsinnslag. Størrelse på lokalitetene og tilstedeværelse av rødlistede arter brukes 
som sekundære variabler for å kunne oppjustere artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 37). 
Grenseverdier for størrelse baseres på DN-håndbok 13 i påvente av bedre kunnskapsgrunnlag. 
Størrelse er regionalt differensiert ettersom naturtypen typisk har større lokaliteter nord for Sogn 
og Fjordane. 
 
 

Tabell 37. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i semi-naturlig strandeng. De 
primære variablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens arts-
mangfold og naturvariasjon. De sekundære variablene brukes for å oppgradere lokaliteter med 
moderat eller lite artsmangfold og naturvariasjon ett nivå. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

7JB-GJ Gjødsling 1: ingen 
 

2: svært lett 
 

3: lett 
4: middels intensiv 
5: intensiv 

7FA Fremmedartsinnslag  1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

Sekundære variabler  Større 

Størrelse (nord for Sog og 
Fjordane) 

 > 2 daa (>50 daa) 1-2 daa (> 10 daa) 
> 2 daa (>50 daa) 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en (CR, EN, 
VU, NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i semi-naturlig strandeng 
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Høy kvalitet (2): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

< 2 daa (< 50 daa)  

 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Moderat verdi for suksesjon 

og/eller bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Høy kvalitet (2): 

Moderat verdi for suksesjon 

og/eller bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Moderat verdi for suksesjon 

og/eller bruk 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

D
å
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Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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8.3.9 Semi-naturlig våteng med beitepreg 
 
Semi-naturlig våteng med beitepreg er ikke inkludert i Norsk rødliste for naturtyper 2011 
(Lindgaard & Henriksen 2011). De viktigste påvirkningsfaktorene er opphør av bruk og 
gjengroing. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Rask suksesjon i semi-naturlig jordbruksmark og aktuell bruksintensitet benyttes for å beskrive 
tilstand (Tabell 38). Disse to variablene til sammen vil beskrive påvirkning gjennom de to vik-
tigste påvirkningsfaktorene gjengroing og opphør av drift. Begge variablene teller like mye og 
den med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. En semi-naturlig våteng med beitepreg 
med god tilstand har typisk ingen gjengroing og med ekstensiv bruk. En lokalitet i dårlig tilstand 
er derimot under gjengroing og/eller det er innført intensiv drift.   
 
 

Tabell 38. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med semi-naturlig våteng med beitepreg. 
Den variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7RA-SJ Rask suksesjon i semi-
naturlig jordbruksmark 

1: intakt (i bruk) 2: brakklegging 
3: tidlig gjenvekst 

4: sein gjenvekst 

7JB-BA Aktuell bruksintensitet 2: svært ekstensiv 
3: nokså ekstensivt 
4: ekstensiv 

1: ikke i bruk 
5: svakt intensivt 

6: nokså intensivt 
7: intensivt 
8: svært intensivt 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra gjødsling 
og fremmedartsinnslag. Størrelse på lokalitetene og tilstedeværelse av rødlistede arter brukes 
som sekundære variabler for å kunne oppjustere artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 39). 
Grenseverdier for størrelse baseres på DN-håndbok 13 i påvente av bedre kunnskapsgrunnlag.  
 
 

Tabell 39. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i semi-naturlig våteng med 
beitepreg. De primære variablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer 
lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon. De sekundære variablene brukes for å oppgradere 
lokaliteter med moderat eller lite artsmangfold og naturvariasjon ett nivå. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

7JB-GJ Gjødsling 1: ingen 
 

2: svært lett 
 

3: lett 
4: middels intensiv 
5: intensiv 

7FA Fremmedartsinnslag  1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

Sekundære variabler  Oppgradering 

Størrelse  > 2 daa  >1 daa 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en (CR, 
EN, VU, NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i semi-naturlig våteng med beitepreg 
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Høy kvalitet (2): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Intakt uten gjengroing og/el-

ler ekstensivt bruk 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Moderat verdi for suksesjon 

og/eller bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Høy kvalitet (2): 

Moderat verdi for suksesjon 

og bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Moderat verdi for suksesjon 

og bruk 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

D
å
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Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Moderat kvalitet (1): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Sein gjenvekst og/eller in-

tensivt bruk 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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8.3.10 Beiteskog 
 

Beiteskog er nært truet (NT) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011), 
og den viktigste påvirkningsfaktoren som er angitt i rødlistevurderingen, er opphør av bruk, som 
fører til gjengroing og en fortetting av skogen. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 

Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tresjiktstetthet, beitetrykk og hogstinngrep benyttes for å beskrive tilstand (Tabell 40). Tresjikts-
dekning og beitetrykk beskriver gjengroing og opphør av drift. En beiteskog med en mosaikk av 
ulike tresjiktsdekning (4-8) har bedre tilstand enn skog under gjengroing med mer homogen tre-
sjiktsdekning (7-8). Tresjiktsdekning øker når beitetrykket reduseres. Variablene samvarierer 
noe, men begge er tatt med da det er en tidsforsinkelse mellom endring av beitetrykk og økning 
i tresjiktet. Alle variablene teller like mye, og den med dårligst verdi bestemmer lokalitetens til-
stand. En beiteskog med god tilstand har typisk ingen gjengroing og beites. I dårlig tilstand er 
lokaliteten under gjengroing og/eller med intensiv drift.   
 

Tabell 40. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med beiteskog. Den variabelen med dår-
ligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand.  

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

1AG-A-0 Total tresjikts-
dekning (= gjengroing, 
forekomst av trinn) 

Tre av trinnene, må-
leskala A9: 4,5,6,7,8 
(12,5-90%) 

Tre av trinnene, må-
leskala A9: 4,5,6,7,8 
(12,5-90%) 

Trinnene på måleskala 
A9: 7-8 (>75%) 

7JB-BT Beitetrykk 2: lavt beitetrykk 
3: moderat beitetrykk 

1: ingen beitespor 
4: nokså høyt beitet-
rykk 

5 svært høyt beitetrykk 
6: overbeitet 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst   0: 0-1/16  1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra fremmed-
artsinnslag, liggende død ved, gammelt tre og tre med spesielt livsmedium. Størrelse på lokali-
tetene og tilstedeværelse av rødlistede arter brukes som sekundære variabler for å kunne opp-
justere artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 41). Grenseverdier for størrelse baseres på DN-
håndbok 13 i påvente av bedre kunnskapsgrunnlag. 4DG Stående død ved er tatt ut pga. mang-
lende kunnskap om grenseverdier.  
 

Tabell 41. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i beiteskog. De primære vari-
ablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og 
naturvariasjon. De sekundære variablene brukes for å oppgradere lokaliteter med moderat eller 
lite artsmangfold og naturvariasjon ett nivå. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

4DL Liggende død ved >4 læger pr. daa (>20 
cm diam) eller >2 læ-
ger pr. daa (>30 cm 
diam) eller >20/40 læ-
ger >30/20 cm diam 

>2 læger pr. daa (>20 cm 
diam) eller >1 låg pr. daa 
(>30 cm diam) eller 
>10/20 læger >30/20 cm 
diam 

Ingen krav 

4 TG Gammelt tre >5 stk 3-5 1-2 

4TL Tre med spesielt livs-
medium 

Tilstede Ikke tilstede Ikke tilstede 

7FA Fremmedartsinnslag  1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

Sekundære variabler  Oppgradering 

Størrelse  > 50 daa  >20 daa 

Forekomst av rødlistear-
ter 

 Dokumentert forekomst av minst en (CR, 
EN, VU, NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i beiteskog 
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Høy kvalitet (2): 

Lavt til moderat til nokså 

høyt beitetrykk og/eller uten 

gjengroingspreg  

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt til moderat beitetrykk 

og/eller uten gjengroings-

preg 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt til moderat beitetrykk 

uten gjengroingspreg 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Ingen eller nokså høyt  bei-

tetrykk og/eller uten gjeng-

roingspreg  

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

Høy kvalitet (2): 

Ingen eller nokså høyt  bei-

tetrykk og/eller uten gjeng-

roingspreg  

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Ingen eller nokså høyt  bei-

tetrykk og/eller uten gjeng-

roingspreg 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Svært høyt beitetrykk eller 

overbeite og/eller med 

gjengroingspreg 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

Moderat kvalitet (1): 

Svært høyt beitetrykk eller 

overbeite og/eller med 

gjengroingspreg 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Svært høyt beitetrykk eller 

overbeite og/eller med 

gjengroingspreg 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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8.3.11 Høstingsskog 
 

Høstingskog er ikke vurdert i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011).  
Høstingsskogene avtar i areal pga. opphør av tynning, styving og beiting, noe som fører til gjeng-
roing, i tillegg til treslagsskifte, tilplanting og arealbruksendringer. Naturtypen har stor forvalt-
ningsinteresse.  
 

Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tresjiktsdekning og høsting av tresjiktet benyttes for å beskrive tilstand. En høstingsskog hvor 
det nylig er foretatt høsting av tresjiktet har en bedre tilstand enn høstingsskog hvor dette ikke 
har foregått de siste tiårene. Definisjon og trinndeling av denne variabelen er hentet fra DN-
håndbok 13 (Miljødirektoratet 2015). I tillegg er hogstinngrep og foryngelsestiltak inkludert 
(Tabell 42). Alle variablene teller like mye og den med dårligst verdi bestemmer lokalitetens 
tilstand. En høstingsskog med god tilstand har typisk et tresjikt som er høstet de siste år og uten 
gjengroingspreg. En lokalitet i dårlig tilstand er under gjengroing, uten høsting av tresjiktet og 
med skogplanting/hogstinngrep.   
 

Tabell 42. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med beiteskog. Den variabelen med dår-
ligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Primær variabel God  Moderat Dårlig  

1AG-A-0 Total Tresjiktsdekning 
(= gjengroing, forekomst av 
trinn) 

Trinn 6 og 7, måle-
skala A9 (50-90%) 

Trinn 6 og 7, måle-
skala A9 (50-90%) 

Trinnene 7-8, må-
leskala A9 (>75%) 

Høsting av tresjiktet Tresjiktet nylig høs-
tet eller <15 år siden 

Tresjiktet ikke høs-
tet på 15-50 år   

Tresjiktet ikke høs-
tet de siste 50 år.  

7SB-HI-ÅP Åpen hogst   0: 0-1/16  1: 1/16-1/8   2-5: > 1/8 

7SB-FY Foryngelsesmateriale 0 0 1 
 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon beskrives ved potensial for rødlistearter, vurdert ut fra fremmed-
artsinnslag, liggende død ved, gammelt tre og tre med spesielt livsmedium. Størrelse og tilste-
deværelse av rødlistede arter brukes som sekundære variabler (Tabell 43). Grenseverdier for 
størrelse baseres på DN-håndbok 13 i påvente av bedre kunnskapsgrunnlag. 4DG Stående død 
ved er tatt ut pga. manglende kunnskap om grenseverdier. 
 

Tabell 43. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i beiteskog. De primære vari-
ablene vurderes først, og variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og 
naturvariasjon. De sekundære variablene brukes for å oppgradere lokaliteter med moderat eller 
lite artsmangfold og naturvariasjon ett nivå. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primære variabler Stort Moderat Lite 

4DL Liggende død ved >4 læger pr. daa (>20 
cm diam) eller >2 læ-
ger pr. daa (>30 cm 
diam) eller >20/40 læ-
ger >30/20 cm diam 

>2 læger pr. daa 
(>20 cm diam) eller 
>1 låg pr. daa (>30 
cm diam) eller 
>10/20 læger 
>30/20 cm diam 

Ingen krav 

4TG Gammelt tre Tilstede Ikke tilstede Ikke tilstede 

4TL Tre med spesielt livsmedium Tilstede Ikke tilstede Ikke tilstede 

7FA Fremmedartsinnslag  1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

Sekundære variabler  Større 

Størrelse  > 5 daa  >3 daa 

Forekomst av rødlistearter  Dokumentert forekomst av minst en 
(CR, EN, VU, NT) art 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i høstingsskog 
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Høy kvalitet (2): 

Nylig høsting av tresjiktet 

og/eller uten gjengroings-

preg eller tilplanting  

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

Svært høy kvalitet (3): 

Nylig høsting av tresjiktet 

og/eller uten gjengroings-

preg eller tilplanting  

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Nylig høsting av tresjiktet 

og/eller uten gjengroings-

preg eller tilplanting  

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Tresjiktet høstet 15-50 år 

siden og/eller uten gjengro-

ingspreg eller tilplanting 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter  

 

 

Høy kvalitet (2): 

Tresjiktet høstet 15-50 år 

siden og/eller uten gjengro-

ingspreg eller tilplanting 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Svært høy kvalitet (3): 

Tresjiktet høstet 15-50 år 

siden og/eller uten gjengro-

ingspreg eller tilplanting 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Tresjiktet ikke høstet de 

siste 50 år og/eller med 

gjengroingspreg og/eller til-

planting 

OG 

Lite potensial for rødlistear-

ter 

 

Moderat kvalitet (1): 

Tresjiktet ikke høstet de 

siste 50 år og/eller med 

gjengroingspreg og/eller til-

planting 

OG 

Moderat potensial for rød-

listearter eller lite potensial 

for rødlistearter i kombina-

sjon med moderat størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Tresjiktet ikke høstet de 

siste 50 år og/eller med 

gjengroingspreg og/eller til-

planting 

OG 

Stort potensial for rødliste-

arter, eller moderat poten-

sial for rødlistearter i kombi-

nasjon med stor størrelse 

eller forekomst av rødliste-

arter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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9 Fjell 
 
Fjell er bioklimatisk definert til områdene over skoggrensa og mangler således tresjikt. Den po-
tensielle (klimatiske) skoggrensa er primært bestemt av temperaturen om sommeren og vekst-
sesongens lengde, men også vind og nedbør er sterkt medvirkende klimaparametere. Fjell har 
en vid geografisk utbredelse i Norge – fra Setesdalsheiene i sør til kystområdene lengst nord og 
øst i Finnmark (med tilhørende fjellområder) som tilhører arktisk sone (tundra), men er her tatt 
med under fjell. De viktigste økologiske variablene i fjellet er kalkinnhold (KA), vindutsatthet (VI), 
snødekkebetinget vekstsesongreduksjon (SV) og uttørkingsfare (UF). Kalkinnhold er knyttet til 
kalkrik berggrunn eller kalkrike løsmasser; de andre til variasjon i klima og topografi som styrer 
snødekkets tykkelse og varighet. Variasjonen i VI og SV danner rabb-snøleiegradienten. I om-
råder med aktiv seterdrift vil den lokale komplekse miljøvariabelen hevdintensitet (HI) være en 
viktig strukturerende faktor. Viktig er at hevdintensitet ligger i trinn 1-2, dvs. naturlig mark uten 
hevdpreg eller naturlig mark med spor etter beiting. 
 
Hovedøkosystemet viser regional floristisk variasjon knyttet til klimatiske gradienter i oseani-
tet/kontinentalitet og nord/syd beliggenhet (Moen 1998). De sentrale fjellområdene i Sør-Norge 
(Dovre og Trollheimen) og i Nord-Norge inneholder flest sjeldne arter og rødlistearter. Enkelte 
arter har bisentrisk forekomst og finnes adskilt både i sørlige og nordlige fjellstrøk, andre er uni-
sentriske og finnes bare i ett av de sentrale fjellområdene (Gjærevoll 1992). Naturtypen viser 
store forskjeller i lokale høydegradienter. Lesider finnes hovedsakelig i lavalpin bioklimatiske 
sone (LA) og rabber i LA og i nedre deler av mellom-alpin sone (MA). Fjellgrasheier finnes ho-
vedsakelig i MA og nedre deler av høyalpin sone (HA), mens snøleier finnes i hele fjellet. 
 
Av naturtyper i fjell som er vurdert til å være av nasjonal forvaltningsinteresse, er 1) Rik fjellhei, 
leside og tundra, 2) Rikt snøleie, 3) Rik rabbe, 4) Rik fjellgrashei og -grastundra og 5) Rik ras-
markhei og -eng (Tabell 44). Fellesfaktoren er at de finnes på jorddekt fastmark over den klima-
tiske skoggrensa med et høyt kalkinnhold i jordsmonnet (KA basistrinn f til i), og har en mer eller 
mindre etablert vegetasjon som ikke er sterkt påvirket av husdyrbeite. Ingen av disse naturty-
pene er rødlistet, men naturtypene er tatt med fordi de er svært viktig for et relativt stort antall 
arter, der mange er til dels sjeldne og fordi de er voksested for flere rødlistede arter. 
 
Kalkrike naturtyper i mellomalpin og høyalpin bioklimatiske sone som oppfrysningsmark, mer 
eller mindre vegetasjonsfrie rasmarker, blokkmark og bart fjell er ikke tatt med, da de ikke anses 
for å være truet av menneskelige påvirkninger, unntatt klima.  
 

Tabell 44. Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse i fjell. Rødlistestatus og naturtypeverdi 
etter kriterier i kap. 3. 

Enhet Rødlistestatus Naturtype-verdi 
   

Rik fjellhei, leside og tundra Ingen Stor 

Rikt snøleie Ingen Stor 

Rik rabbe Ingen Stor 

Rik fjellgrashei og grastundra Ingen Stor 

Rik rasmarkhei og -eng Ingen Stor 

 
 

9.1 Tilstand i fjell 
 
Mye av endringer i fjellet de siste 100 årene skyldes menneskelig påvirkning gjennom endring i 
arealbruk som redusert setring (beite, hogst), økt turisme, hyttebygging, alpinanlegg, utbygging 
av vei og jernbane og kraftutbygging. Dette har ført til en sterk fragmentering av områder og 
naturtyper som påvirker alle nivå i næringskjeden. Med varmere klima er det antatt at vegeta-
sjonssoner vil forflytte seg oppover i høyden og mot nord i Nord-Norge. Flere fjellarter vil dermed 
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følge etter eller bli presset foran denne endringen i vegetasjonssoner, og noen arter kan forvente 
en dramatisk tilbakegang. Særlig lavdominerte naturtyper vil avta i omfang, og vegetasjonen i 
fjellet vil generelt bli mer frodig med mer urte- og grasdominans. Tidspunkt for snøsmelting og 
lengden på vekstsesongen vil også endre seg med et endret klima. Dette kan igjen påvirke be-
standsdynamikken for mange arter. Endrede snøforhold, med økte innslag av mildvær og isdan-
nelse, gir dårligere forhold for smågnagere under snøen, noe som kan føre til mindre regulære 
smågnagersykluser. Dette kan ha følger for hele økosystemet, med stor betydning for blant an-
net ryper og en rekke andre fuglearter i fjellet, samt fjellrev og rovfugler som jaktfalk og kongeørn. 
 
De viktigste variablene for god tilstand i dag er knyttet til menneskelig påvirkning. I et intakt øko-
system må arealene være store nok til at de kan sikre artenes populasjonsstørrelse og struktur, 
og det bør således ikke forekomme nevneverdige arealendringer som vegbygging, jernbaneut-
bygging, industriutbygging, hyttebygging, skianlegg, tilrettelegging av storstilt øko-turisme og 
infrastruktur knyttet til slik menneskelig påvirkning av landskapet (Nybø & Evju 2017). Hvis land-
skapet er sterkt fragmentert, må de gjenværende leveområder være store nok og nære nok 
hverandre til å sikre langsiktig overlevelse av artene. Et intakt fjelløkosystem skal også ha en 
stor variasjon i naturtyper. 
 
Tilstandsvariabler (variabelgruppe 7 i NiN 2.1) som registrerer omfang av ulike påvirkninger, vil 
være viktig for fjell, men ikke alle er like relevante, særlig gjelder dette 7EU Eutrofiering, da 
kalkrike naturtyper har en relativ høy tålegrense for nitrogen (Bobbink & Hettelingh 2011). Viktige 
tilstandsvariabler knyttet til inngrep er 7SE Spor etter slitasje og slitasje betinget erosjon, 7TK 
Spor etter ferdsel med tunge kjøretøy, 7OB Overbeskatning og 7MG Miljøgifter og annen for-
urensing, særlig med tanke på gruvedrift i fjell (7MG-UO Uorganiske miljøgifter). Variabler knyttet 
til menneskeskapte objekter (D5) er særdeles relevante både i forbindelse med kraftutbygging, 
gruvedrift og militær aktivitet. I NiN 2.1 finnes fire objektgrupper (5AB Arealbruk, 5BY Bygnings-
typer, 5KU Kulturminner og 5XG Annen løs gjenstand) med til sammen 124 enkeltvariabler for 
registrerbare objekter. Flere av disse vil ha effekter på tilstandsvurderingen til lokalitetene. 
 
For å ha en god tilstand skal primærproduksjonen i naturtypene ikke være nevneverdig påvirket 
av overbeite av tamrein eller husdyr. Vi foreslår heller å registrere dette med tilstandsvariabelen 
7JB Jordbruk (aktuell bruk av jord) med enkeltvariabelen beitetrykk (7JB-BT). 
 
De fleste naturtypene overlapper med tanke på menneskelig påvirkning, og påvirkningen er høy-
est i lavalpin sone og avtar sterkt mot høyalpin sone. 
 
 

9.2 Artsmangfold og naturvariasjon i fjell 
 
Naturtypene av nasjonal forvaltningsinteresse dekker en stor variasjon i økologisk strukture-
rende prosesser. De representerer til dels svært artsrike områder i fjellet og inneholder en rekke 
spesialiserte plantesamfunn med flere regionalt sjeldne arter, både blant karplanter og moser. 
Naturtypene har generelt stort potensial for rødlistearter, og alle kan inneholde flere kalkkre-
vende rødlistearter. Kvaliteten av naturtypene er også knyttet til forekomster av sjeldne arter 
med ulik geografisk utbredelse, slike som unisentriske- og bisentriske arter. Disse artene har 
stor betydning for artsmangfoldet da de er utgangspunkt for flere teorier om artenes forekomst 
og innvandringshistorie etter siste istid. 
 
Naturtypene er definert etter artssammensetning, og viktig for lokalitetens kvalitet er derfor fore-
komst  av artene som karakteriserer typene. De bør således ha et høyt antall diagnostiske, kalk-
krevende arter, særlig tyngdepunktarter (se Bratli mfl. 2017). Antall diagnostiske arter for NiN 
kartleggingsenhetene T3-C-7,8,9,10,11,12 og 14 samlet er særdeles høyt. I snitt er det listet opp 
20 til 30 kalkkrevende arter for hver av de ulike naturtypene. Disse er sentrale for å vurdere 
artsmangfold og naturvariasjon. Viktig er også forekomst av strukturerende arter (habitatbyg-
gende arter) og andre arter som har stor betydning for populasjonsstørrelse for en rekke andre 
arter.  
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I naturtypene forekommer det relativt få rødlistearter av karplanter. Verdifullt artsmangfold er 
også forekomster av andre unisentriske arter og bisentriske arter (se under diagnostiske arter). 
 
Arealet av en naturtype i fjellet er svært viktig for artsdiversitet for lokaliteten og dermed mulighet 
for å finne diagnostiske arter og regionalt sjeldne og rødlistede arter. Dess større areal, dess 
større sjanse til å finne slike arter. Størrelse er derfor en viktig variabel for artsmangfold og na-
turvariasjon, men grenseverdier for arealstørrelse er i hovedsak satt etter økologisk skjønn.  
 
Flere av naturtypene omfatter en stor gradient i økologiske forhold knyttet til snødekkets varighet 
og fuktighet i jordsmonnet. Verdien i artsmangfold og naturvariasjon kan således knyttes til fore-
komst av antall grunntyper i NiN 2.1. 
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9.3 Tabeller for verdisetting 
 

9.3.1 Rik fjellhei, leside og tundra 
 
Rik fjellhei, leside og tundra har stor forvaltningsinteresse. Naturtypen er ikke rødlistet.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand for en lokalitet av naturtypen rik fjellhei, leside og tundra er hovedsakelig knyttet til bei-
tepåvirkning, slitasje og andre arealinngrep, samt forurensing der det foregår utslipp av forurens-
ning (Tabell 45). Grenseverdiene for tilstandsvariablene følger NiN 2.1. I tillegg vurderes fore-
komst av menneskeskapte objekter (arealbruk (AB), bygninger (BY) og andre løse gjenstander 
(XG). 
 

Tabell 45. Variabler for vurdering av en lokalitets tilstand for naturtypen rik fjellhei, leside og 
tundra. Den variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabel God  Moderat Dårlig  

7JB-BT Beitetrykk  
(rein, husdyr) 

1: ingen 
2: lavt 

3: moderat  4: nokså høyt 
5: høyt 
6: overbeitet 

7SE Spor etter slitasje og slita-
sjebetinget erosjon 

1: ingen til svak 
effekt 

2: nokså svak til 
middels effekt 

3: nokså sterk til gjen-
nomgripende effekt 

7TK Spor etter ferdsel med 
tunge kjøretøy  

1: ingen til svak 
effekt 

2: nokså svak til 
middels effekt 

3: nokså sterk til gjen-
nomgripende effekt 

7MG-UO Uorganiske  
miljøgifter 

1: ingen effekt 2: Svak til nokså 
svak effekt 

3-4: middels til sterk til 
gjennomgripende effekt 

D5 Menneskeskapte objekter Ingen 1-2 av 5AB og/el-
ler 5BY, 5XG 

> 2 av 5AB og/eller 5BY, 
5XG 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon vurderes ut fra lokalitetsstørrelse, artsforekomster (rødlistearter, 
uni- og bisentriske arter og diagnostiske arter) og naturtypevariasjon etter NiN 2.1 (Tabell 46). 
Variablene er likestilt, og variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og 
naturvariasjon.   
 

Tabell 46. Artsmangfold og naturvariasjon i rik fjellhei, leside og tundra vurderes ut fra disse 
variablene. Den variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturva-
riasjon. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 10 daa 1-10 daa < 1 daa 

Forekomst av rødlistearter Dokumentert fore-
komst av truede ar-
ter 

Dokumentert fore-
komst av NT-/DD-
arter 

Ingen dokumentert 
forekomst 

Antall unisentriske og bisent-
riske arter (ekskl. rødlistearter) 

>3 2 0-1 

1AE-MB Artsgruppesammenset-
ning – Antall kalkkrevende diag-
nostiske arter 

> 15 11-15 < 10 

Naturtypevariasjon etter NiN 
2.1, kartleggingsenhetene T3-C-
7,8,9,10,11,12 

4-6 2-3 1 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i rik fjellhei, leside og tundra 
 

T
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s
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n

d
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Høy kvalitet (2): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svake spor av slitasje eller 

kjørespor OG ingen for-

urensing OG ingen men-

neskeskapte objekter 

OG 

liten naturtypevariasjon OG 

få diagnostiske arter OG 

ingen rødlistearter OG lite 

areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svake spor av slitasje eller 

kjørespor OG ingen for-

urensing OG ingen men-

neskeskapte objekter 

OG 

moderat naturtypevariasjon 

ELLER flere diagnostiske 

arter ELLER rødlistearter i 

NT/DD ELLER moderat 

areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svake spor av slitasje eller 

kjørespor OG ingen for-

urensing OG ingen men-

neskeskapte objekter 

OG 

stor naturtypevariasjon 

ELLER mange diagnostiske 

arter ELLER truede rød-

listearter ELLER stort areal 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Moderat beitetrykk ELLER 

nokså svak til middels slita-

sje eller kjørespor ELLER 

svak forurensing ELLER få 

menneskeskapte objekter 

OG 

liten naturtypevariasjon OG 

få diagnostiske arter OG 

ingen rødlistearter OG lite 

areal 

Høy kvalitet (2): 

Moderat beitetrykk ELLER 

nokså svak til middels slita-

sje eller kjørespor ELLER 

svak forurensing ELLER få 

menneskeskapte objekter 

OG 

moderat naturtypevariasjon 

ELLER flere diagnostiske 

arter ELLER rødlistearter i 

NT/DD ELLER moderat 

areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Moderat beitetrykk ELLER 

nokså svak til middels slita-

sje eller kjørespor ELLER 

svak forurensing ELLER få 

menneskeskapte objekter 

OG 

stor naturtypevariasjon 

ELLER mange diagnostiske 

arter ELLER truede rød-

listearter ELLER stort areal 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER 

sterk effekt av slitasje eller 

kjørespor ELLER middels 

forurensing ELLER flere 

menneskeskapte objekter 

OG 

liten naturtypevariasjon OG 

få diagnostiske arter OG 

ingen rødlistearter OG lite 

areal 

Moderat kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER 

sterk effekt av slitasje eller 

kjørespor ELLER middels 

forurensing ELLER flere 

menneskeskapte objekter 

OG 

moderat naturtypevariasjon 

ELLER flere diagnostiske 

arter ELLER rødlistearter i 

NT/DD ELLER moderat 

areal 

Høy kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER 

sterk effekt av slitasje eller 

kjørespor ELLER middels 

forurensing ELLER flere 

menneskeskapte objekter 

OG 

stor naturtypevariasjon 

ELLER mange diagnostiske 

arter ELLER truede rød-

listearter ELLER stort areal 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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9.3.2 Rikt snøleie 
 
Rikt snøleie har stor forvaltningsinteresse, særlig fordi den har flest rødlistede arter av de fore-
slåtte naturtypene i fjell. Naturtypen er ikke rødlistet.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand for en lokalitet av naturtypen Rikt snøleie er hovedsakelig knyttet til beitepåvirkning, 
slitasje og annen ferdsel, samt forurensing der det foregår utslipp av uorganiske stoffer (Tabell 
47). Grenseverdiene for tilstandsvariablene følger NiN 2.1. 

 

Tabell 47. Variabler for vurdering av en lokalitets tilstand for naturtypen rikt snøleie. Den varia-
belen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7JB-BT Beitetrykk 1: ingen 
2: lavt 

3: moderat  4: nokså høyt 
5: høyt 
6: overbeitet 

7SE Spor etter slitasje og  
slitasjebetinget erosjon 

1: ingen til svak 
effekt 

2: nokså svak til 
middels effekt 

3: nokså sterk til gjen-
nomgripende effekt 

7TK Spor etter ferdsel med 
tunge kjøretøy  

1: ingen til svak 
effekt 

2: nokså svak til 
middels effekt 

3: nokså sterk til gjen-
nomgripende effekt 

7MG-UO Uorganiske  
miljøgifter 

1: ingen effekt 2: Svak til nokså 
svak effekt 

3-4: middels til sterk til 
gjennomgripende effekt 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon vurderes ut fra lokalitetsstørrelse, artsforekomster (rødlistearter, 
uni- og bisentriske arter og diagnostiske arter) og naturtypevariasjon etter NiN 2.1 (Tabell 48). 
Variablene er likestilt, og variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og 
naturvariasjon.   
 

Tabell 48. Artsmangfold og naturvariasjon i rikt snøleie vurderes ut fra disse variablene. Den 
variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 5 daa 0,5−5 daa < 0,5 daa 

Forekomst av rødlistearter Dokumentert fore-
komst av truede arter 

Dokumentert fore-
komst av nær truede 
eller DD-arter 

Ingen dokumentert 
forekomst 

Antall unisentriske og bi-
sentriske arter (eksl. rød-
listearter) 

>2 2 0-1 

1AE-MB Artsgruppesam-
mensetning – Antall kalk-
krevende diagnostiske arter 

> 10 6-9 < 5 

Naturtypevariasjon etter 
NiN 2.1, kartleggingsenhe-
tene T7-C-6,7,8,9,10,13,14 
 

4-7 2-3 1 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet for rikt snøleie 
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Høy kvalitet (2): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svake spor av slitasje eller 

kjørespor OG ingen for-

urensing 

OG 

liten naturtypevariasjon 

ELLER få diagnostiske ar-

ter ELLER ingen rødlistear-

ter ELLER lite areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svake spor av slitasje eller 

kjørespor OG ingen for-

urensing 

OG 

moderat naturtypevariasjon 

ELLER flere diagnostiske 

arter ELLER rødlistearter i 

NT/DD ELLER moderat 

areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svake spor av slitasje eller 

kjørespor OG ingen for-

urensing 

OG 

stor naturtypevariasjon 

ELLER mange diagnostiske 

arter ELLER truede rød-

listearter ELLER stort areal 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Moderat beitetrykk ELLER 

nokså svak til middels slita-

sje eller kjørespor ELLER 

svak forurensing 

OG 

liten naturtypevariasjon 

ELLER få diagnostiske ar-

ter ELLER ingen rødlistear-

ter ELLER lite areal 

Høy kvalitet (2): 

Moderat beitetrykk ELLER 

nokså svak til middels slita-

sje eller kjørespor ELLER 

svak forurensing 

OG 

moderat naturtypevariasjon 

ELLER flere diagnostiske 

arter ELLER rødlistearter i 

NT/DD ELLER moderat 

areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Moderat beitetrykk ELLER 

nokså svak til middels slita-

sje eller kjørespor ELLER 

svak forurensing 

OG 

stor naturtypevariasjon 

ELLER mange diagnostiske 

arter ELLER truede rød-

listearter ELLER stort areal 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER 

sterk effekt av slitasje eller 

kjørespor ELLER middels 

forurensing  

OG 

liten naturtypevariasjon 

ELLER få diagnostiske ar-

ter ELLER ingen rødlistear-

ter ELLER lite areal 

Moderat kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER 

sterk effekt av slitasje eller 

kjørespor ELLER middels 

forurensing  

OG 

moderat naturtypevariasjon 

ELLER flere diagnostiske 

arter ELLER rødlistearter i 

NT/DD ELLER moderat 

areal 

Høy kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER 

sterk effekt av slitasje eller 

kjørespor ELLER middels 

forurensing  

OG 

stor naturtypevariasjon 

ELLER mange diagnostiske 

arter ELLER truede rød-

listearter ELLER stort areal 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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9.3.3 Rik rabbe 
 
Rik rabbe er ikke rødlistet. Naturtypen kan være utsatt for overbeite av lav fra villrein eller tam-
rein, overbeskatning av lavmatter og slitasje fra ferdsel, noe som fører til sterkt redusert lav-
dekke. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand for en lokalitet av naturtypen rik rabbe er hovedsakelig knyttet til beitepåvirkning av rein, 
slitasje og annen ferdsel og arealinngrep (Tabell 49). Grenseverdiene for tilstandsvariablene 
følger NiN 2.1. I tillegg vurderes forekomst av menneskeskapte objekter (arealbruk (AB), byg-
ninger (BY) og andre løse gjenstander (XG). 
 
 

Tabell 49. Variabler for vurdering av en lokalitets tilstand for naturtypen rik rabb. Den variabelen 
med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7JB-BE Beitetrykk 1: ingen 
2: lavt 

3: moderat  4: nokså høyt 
5: høyt 
6: overbeitet 

7SE Spor etter slitasje og slita-
sjebetinget erosjon 

1: ingen til svak ef-
fekt 
 

2: nokså svak til 
middels effekt 
 

3: nokså sterk til gjen-
nomgripende effekt 

7TK Spor etter ferdsel med 
tunge kjøretøy  

1: ingen til svak ef-
fekt 

2: nokså svak til 
middels effekt 

3: nokså sterk til gjen-
nomgripende effekt 

7OB Overbeskatning (innsam-
ling av lav) 

1: ingen sikre tegn 
på overbeskatning 

2: observerbar 
overbeskatning 

3-4: betydelig til stor 
overbeskatning 

D5 Menneskeskapte objekter Ingen 1-2 av 5AB 
og/eller 5BY, 
5XG 

> 2 av 5AB og/eller 
5BY, 5XG 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon vurderes ut fra lokalitetsstørrelse, artsforekomster (rødlistearter, 
uni- og bisentriske arter og diagnostiske arter) (Tabell 50). Variablene er likestilt, og variabelen 
med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon.   
 
 

Tabell 50. Artsmangfold og naturvariasjon i rik rabb vurderes ut fra disse variablene. Den varia-
belen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 1 daa 0,25-1 daa 0,25 daa 

Forekomst av rødlistearter Dokumentert fo-
rekomst av tru-
ede arter 

Dokumentert fore-
komst av nær truede 
eller DD-arter 

Ingen dokumentert fo-
rekomst 

Antall unisentriske og bi-
sentriske arter (ekskl. rød-
listearter) 

> 2 2 1 

Antall kalkkrevende diag-
nostiske arter 

> 10  5-9  < 5 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet på rik rabbe 
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Høy kvalitet (2): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svake spor av slitasje eller 

ferdsel OG ingen overbe-

skatning av lav OG ingen 

menneskeskapte objekter 

OG 

ingen rødlistearter ELLER ≤ 

1 uni- eller bisentriske arter 

ELLER < 5 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

lite areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svake spor av slitasje eller 

ferdsel OG ingen overbe-

skatning av lav OG ingen 

menneskeskapte objekter 

OG 

rødlistearter i NT/DD 

ELLER > 2 uni- eller bisent-

riske arter ELLER 5-9 kalk-

krevende diagnostiske arter 

ELLER moderat areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svak spor av slitasje eller 

ferdsel OG ingen overbe-

skatning av lav OG ingen 

menneskeskapte objekter 

OG 

truede arter ELLER > 2 uni- 

eller bisentriske arter 

ELLER > 10 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

stort areal 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Moderat beitetrykk ELLER 

noe tegn på overbeskatning 

av lav ELLER nokså svak til 

middels slitasje eller kjøre-

spor ELLER noen mennes-

keskapte objekter 

OG 

ingen rødlistearter ELLER ≤ 

1 uni- eller bisentriske arter 

ELLER < 5 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

lite areal 

Høy kvalitet (2): 

Moderat beitetrykk ELLER 

noe tegn på overbeskatning 

av lav ELLER nokså svak til 

middels slitasje eller kjøre-

spor ELLER noen mennes-

keskapte objekter 

OG 

rødlistearter i NT/DD 

ELLER 2 uni- eller bisent-

riske arter ELLER 5-9 kalk-

krevende diagnostiske arter 

ELLER moderat areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Moderat beitetrykk ELLER 

noe tegn på overbeskatning 

av lav ELLER nokså svak til 

middels slitasje eller kjøre-

spor ELLER noen mennes-

keskapte objekter 

OG 

truede arter ELLER > 2 uni- 

eller bisentriske arter 

ELLER > 10 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

stort areal 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER be-

tydelig overbeskatning av 

lav ELLER sterk effekt av 

slitasje eller kjørespor 

ELLER flere menneske-

skapte objekter 

OG 

ingen rødlistearter ELLER ≤ 

1 uni- eller bisentriske arter 

ELLER < 5 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

lite areal 

Moderat kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER be-

tydelig overbeskatning av 

lav ELLER sterk effekt av 

slitasje eller kjørespor 

ELLER flere menneske-

skapte objekter 

OG 

rødlistearter i NT/DD 

ELLER 2 uni- eller bisent-

riske arter ELLER 5-9 kalk-

krevende diagnostiske arter 

ELLER moderat areal 

Høy kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER be-

tydelig overbeskatning av 

lav ELLER sterk effekt av 

slitasje eller kjørespor 

ELLER flere menneske-

skapte objekter 

OG 

truede arter ELLER > 2 uni- 

eller bisentriske arter 

ELLER > 10 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

stort areal 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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9.3.4 Rik fjellgrashei og grastundra 
 
Rik fjellgrashei og grastundra er ikke rødlistet. Naturtypen kan være utsatt for overbeite av lav 
fra villrein eller tamrein og sau, og slitasje fra ferdsel, noe som fører til økt grasdekke på bekost-
ning av urter og redusert lavdekke. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand for en lokalitet av naturtypen rik fjellgrashei og grastundra er hovedsakelig knyttet til 
beitepåvirkning av rein og sau, slitasje og annen ferdsel og arealinngrep (Tabell 51). Grense-
verdiene for tilstandsvariablene følger NiN 2.1. I tillegg vurderes forekomst av menneskeskapte 
objekter (arealbruk (AB), bygninger (BY) og andre løse gjenstander (XG). 
 
 

Tabell 51. Variabler for vurdering av en lokalitets tilstand for naturtypen rik fjellgrashei. Den va-
riabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabel God  Middels  Dårlig  

7JB-BT Beitetrykk 1: ingen 
2: lavt 

3: moderat  4: nokså høyt 
5: høyt 
6: overbeitet 

7SE Spor etter slitasje og slita-
sjebetinget erosjon 

1: ingen til svak 
effekt 

2: nokså svak til 
middels effekt 

3: nokså sterk til gjen-
nomgripende effekt 

7TK Spor etter ferdsel med 
tunge kjøretøy  

1: ingen til svak 
effekt 

2: nokså svak til 
middels effekt 

3: nokså sterk til gjen-
nomgripende effekt 

D5 Menneskeskapte objekter Ingen 1-2 av 5AB og/eller 
5BY, 5XG 

> 2 av 5AB og/eller 
5BY, 5XG 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon vurderes ut fra lokalitetsstørrelse og artsforekomster (rødlistear-
ter og diagnostiske arter) (Tabell 52). Variablene er likestilt, og variabelen med høyest verdi 
bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon.   
 
 

Tabell 52. Artsmangfold og naturvariasjon i rik fjellgrashei og tundra vurderes ut fra disse vari-
ablene. Den variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvaria-
sjon. 

 
 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stor Moderat Lite 

Størrelse > 10 daa 1-10 daa < 1 daa 

Forekomst av rødlistearter Dokumentert fo-
rekomst av tru-
ede arter 

Dokumentert fore-
komst av nær truede 
eller DD-arter 

Ingen dokumentert fo-
rekomst 

Antall kalkkrevende diag-
nostiske arter 

> 10  5-9 < 5 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i rik fjellgrashei og grastundra 
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Høy kvalitet (2): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svake spor av slitasje eller 

ferdsel OG ingen overbe-

skatning av lav OG ingen 

menneskeskapte objekter 

OG 

ingen rødlistearter ELLER < 

5 kalkkrevende diagnos-

tiske arter ELLER lite areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svake spor av slitasje eller 

ferdsel OG ingen overbe-

skatning av lav OG ingen 

menneskeskapte objekter 

OG 

rødlistearter i NT/DD 

ELLER 5-9 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

moderat areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt beitetrykk OG ingen til 

svak spor av slitasje eller 

ferdsel OG ingen overbe-

skatning av lav OG ingen 

menneskeskapte objekter 

OG 

truede arter ELLER > 10 

kalkkrevende diagnostiske 

arter ELLER stort areal 

M
o

d
e

ra
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Moderat kvalitet (1): 

Moderat beitetrykk ELLER 

noe tegn på overbeskatning 

av lav ELLER nokså svak til 

middels slitasje eller kjøre-

spor ELLER noen mennes-

keskapte objekter 

OG 

ingen rødlistearter ELLER < 

5 kalkkrevende diagnos-

tiske arter ELLER lite areal 

Høy kvalitet (2): 

Moderat beitetrykk ELLER 

noe tegn på overbeskatning 

av lav ELLER nokså svak til 

middels slitasje eller kjøre-

spor ELLER noen mennes-

keskapte objekter 

OG 

rødlistearter i NT/DD 

ELLER 5-9 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

moderat areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Moderat beitetrykk ELLER 

noe tegn på overbeskatning 

av lav ELLER nokså svak til 

middels slitasje eller kjøre-

spor ELLER noen mennes-

keskapte objekter 

OG 

truede arter ELLER > 10 

kalkkrevende diagnostiske 

arter ELLER stort areal 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER be-

tydelig overbeskatning av 

lav ELLER sterk effekt av 

slitasje eller kjørespor 

ELLER flere menneske-

skapte objekter 

OG 

ingen rødlistearter ELLER < 

5 kalkkrevende diagnos-

tiske arter ELLER lite areal 

Moderat kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER be-

tydelig overbeskatning av 

lav ELLER sterk effekt av 

slitasje eller kjørespor 

ELLER flere menneske-

skapte objekter 

OG 

rødlistearter i NT/DD 

ELLER 5-9 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

moderat areal 

Høy kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER be-

tydelig overbeskatning av 

lav ELLER sterk effekt av 

slitasje eller kjørespor 

ELLER flere menneske-

skapte objekter 

OG 

truede arter ELLER > 10 

kalkkrevende diagnostiske 

arter ELLER stort areal 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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9.3.5 Rik rasmarkhei og -eng 
 
Rik rasmarkhei og rasmarkeng i fjellet er ikke rødlistet. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand for en lokalitet av naturtypen rik rasmarkhei og -eng er hovedsakelig knyttet til beitepå-
virkning av sau og arealinngrep (Tabell 53). Grenseverdiene for tilstandsvariablene følger NiN 
2.1. I tillegg vurderes forekomst av menneskeskapte objekter (arealbruk (AB), bygninger (BY) 
og andre løse gjenstander (XG). 
 
 

Tabell 53. Variabler for vurdering av en lokalitets tilstand for naturtypen Rik rasmarkhei og -eng. 
Den variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Middels  Dårlig  

7JB-BT Beitetrykk 1: ingen 
2: lavt 

3: moderat  4: nokså høyt 
5: høyt 
6: overbeitet 

D5 Menneskeskapte objekter Ingen 1-2 av 5AB og/eller 
5BY, 5XG 

> 2 av 5AB og/el-
ler 5BY, 5XG 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon vurderes ut fra lokalitetsstørrelse og artsforekomster (rødlistear-
ter, uni- og bisentriske arter og diagnostiske arter) (Tabell 54). Variablene er likestilt, og varia-
belen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon.   
 
 

Tabell 54. Artsmangfold og naturvariasjon på Rik rasmarkhei og-eng vurderes ut fra disse vari-
ablene. Den variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvaria-
sjon. 

 
 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stor Middels Lite 

Størrelse > 1 daa < 1daa > 0,25 daa 0,25 daa 

Forekomst av rødlistearter Dokumentert fo-
rekomst av tru-
ede arter 

Dokumentert fore-
komst av nær truede 
eller DD-arter 

Ingen dokumentert fo-
rekomst 

Antall unisentriske og bi-
sentriske arter (ekskl. rød-
listearter) 

>2 2 1 

Antall diagnostiske arter > 10 derav to 
tyngdepunktarter 

5-9 derav 1 tyngde-
punktart 

< 5 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i rik rasmarkhei og -eng 
 

T
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s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Lavt beitetrykk OG ingen 

menneskeskapte objekter 

OG 

ingen rødlistearter ELLER ≤ 

1 uni- eller bisentriske arter 

ELLER < 5 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

lite areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt beitetrykk OG ingen 

menneskeskapte objekter 

OG 

rødlistearter i NT/DD 

ELLER > 2 uni- eller bisent-

riske arter ELLER 5-9 kalk-

krevende diagnostiske arter 

ELLER moderat areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Lavt beitetrykk OG ingen 

menneskeskapte objekter 

OG 

truede arter ELLER > 2 uni- 

eller bisentriske arter 

ELLER > 10 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

stort areal 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Moderat beitetrykk ELLER 

noen menneskeskapte ob-

jekter 

OG 

ingen rødlistearter ELLER ≤ 

1 uni- eller bisentriske arter 

ELLER < 5 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

lite areal 

Høy kvalitet (2): 

Moderat beitetrykk ELLER 

noen menneskeskapte ob-

jekter 

OG 

rødlistearter i NT/DD 

ELLER 2 uni- eller bisent-

riske arter ELLER 5-9 kalk-

krevende diagnostiske arter 

ELLER moderat areal 

Svært høy kvalitet (3): 

Moderat beitetrykk ELLER 

noen menneskeskapte ob-

jekter 

OG 

truede arter ELLER > 2 uni- 

eller bisentriske arter 

ELLER > 10 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

stort areal 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER flere 

menneskeskapte objekter 

OG 

ingen rødlistearter ELLER ≤ 

1 uni- eller bisentriske arter 

ELLER < 5 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

lite areal 

Moderat kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER flere 

menneskeskapte objekter 

OG 

rødlistearter i NT/DD 

ELLER 2 uni- eller bisent-

riske arter ELLER 5-9 kalk-

krevende diagnostiske arter 

ELLER moderat areal 

Høy kvalitet (1): 

Høyt beitetrykk ELLER flere 

menneskeskapte objekter 

OG 

truede arter ELLER > 2 uni- 

eller bisentriske arter 

ELLER > 10 kalkkrevende 

diagnostiske arter ELLER 

stort areal 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10 Våtmark 
 
Våtmark omfatter våtmarkssystemer slik det er definert i NiN 2.1(Halvorsen mfl. 2016a), det vil 
si myr, kilde, våte snøleier, arktisk permafrost-våtmark, strandsumpskog og ulike typer våtmark 
som er sterkt endret av menneskelig forstyrrelse. Basert på rammeverket for naturtyper av na-
sjonal forvaltningsinteresse (kap. 1.2) er det 19 våtmarksnaturtyper det skal lages verdisettings-
metodikk for (Tabell 55). Dette er enten naturtyper som er rødlistet etter Norsk rødliste for na-
turtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011), eller naturtyper foreslått av Aarrestad mfl. (2016). 
Det er dels stor grad av overlapp mellom typene i de to listene, og det vil i slike tilfeller være de 
samme faktorene som er viktige for å vurdere verdi. Verdisettingen nedenfor er derfor slått sam-
men for følgende typer: 

 Rikmyr, rikere myrflate i låglandet, rikere myrkantmark i låglandet og åpen låglandskil-
demyr 

 Rik myr- og sumpskogsmark, grankildeskog og varmekjær kildelauvskog 

 Fjæresone-skogsmark og svartorstrandskog 

 Kilde under skoggrensa og sterk kaldkilde i lavlandet 
 
 

Tabell 55. Oversikt over naturtyper i våtmark som det blir utarbeidet verdisettingsmetodikk for, 
inkludert naturtyper foreslått i Aarrestad mfl. (2016), som alle er merket 1 og rødlistede naturty-
per. Kolonnen «største enhet» omfatter vidt avgrensede naturtyper som inkluderer flere rødlis-
tede enheter, samt rødlistede enheter som omfatter mer snevert avgrensede naturtyper. Kolon-
nen «mindre enheter» synliggjør hvilke enheter som er nøstet i de største enhetene. Naturtype-
verdi etter rødlistestatus (Lindgaard & Henriksen 2011) er angitt, se kap. 3 for detaljer. Utvalgte 
naturtyper er markert med (UN). * Angir at bare deler av typen inngår, og at typen også kan 
inngå i andre naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. 

Største enhet Mindre enheter Rødliste-
status 

Naturtype-
verdi 

Sentrisk høgmyr1  VU Særlig stor 

Kystnedbørsmyr1  VU Særlig stor 

Palsmyr1  EN Særlig stor 

Rikmyr1 [Rikere åpen jordvanns-
myr] 

 
Rikere myrflate i låglandet 
Rikere myrkantmark i låglandet* 
Åpen låglandskildemyr 
Åpen myrflate* 
Svak kilde og kildeskogsmark* 
Flommyr, myrkant og myrskogs-
mark* 

 
EN 
EN 
VU 
NT 
NT 
NT 

Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Stor 
Stor 
Stor 

Slåttemyr (UN) Slåttemyrflate/Slåttemyrkant EN/CR Særlig stor 

Kaldkilde under skoggrensa1  
Sterk kaldkilde i låglandet 
Svak kilde og kildeskogsmark* 

 
DD 
VU 

Stor 
Stor 
Stor 

Rik myr- og sumpskogsmark1  
Varmekjær kildelauvskog 
Grankildeskog 
Svak kilde og kildeskogsmark* 
Flommyr, myrkant og myrskogs-
mark* 

 
VU 
VU 
NT 
NT 

Særlig stor 
Særlig stor 
Særlig stor 
Stor 
Stor 

Fjæresone-skogsmark  
Svartorstrandskog1 

NT Stor 
Stor 

Arktisk-alpin grunn våtmark  NT Stor 

 
Sentrisk høgmyr, kystnedbørsmyr og palsmyr er landskapsdeler i NiN. Disse er definert ut fra 
forekomst av torvmarksformer (se beskrivelse i Aarrestad mfl. 2016) og vil overlappe med både 
Åpen myrflate og flommyr, myrkant og myrskogsmark, selv om dette ikke er angitt i Tabell 55. 
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Dominerende naturgitte prosesser og menneskeskapte påvirkninger i våtmark 
Hydrologi er den mest avgjørende økologiske faktoren for alle typer våtmark. Høgt vassnivå 
hindrer fullstendig nedbrytning og gir akkumulering av organisk materiale gjennom lite tilgjengelig 
oksygen, samt lågere temperatur enn i omgivelsene på grunn av vatnets høge varmekapasitet 
(Joosten 2016, Rydin & Jeglum 2013). Drenering av myr fører til senkning av vassnivået og 
tilgang på luft (oksygen), som igjen fører til nedbryting av torv. Dette gir mer kompakt torv, syn-
king av torva, frigjøring av næringsstoffer, og kanskje også økt pH. Våtmarkenes hydrologi kan 
påvirkes gjennom grøfting, torvtekt, nedbygging, oppdyrking og klimaendringer. 
 
Eutrofiering i form av økt nitrogentilførsel kan ha negative effekter på mangfoldet i våtmark, bl.a. 
er mykorrhizasoppene svært sårbare for høye nitrogenverdier. Imidlertid har mange typer av 
sumpskog naturlig høye nitrogenverdier med innslag av nitrofytter som brennesle, dels pga. do-
minans av arter med nitrogenfikserende røtter som gråor og svartor, dernest ser det ut til at 
sigevann/kildevann bidrar til forhøyete nitrogenverdier. Mye tyder på at myrer med høg baserik-
het har en sterkere bufringsevne, og at de derfor er mindre utsatt for negative virkninger av 
forsuring og eutrofiering (Gunnarsson mfl. 2002, Gunnarsson mfl. 2000, Hedenäs & Kooijman 
1996, Sjörs 1985). Eutrofiering kan likevel være et lokalt problem langs forurensede innsjøer og 
bekker, og langs kanter mot dyrkamark. Noen kravfulle arter typiske for rike sumpskoger vil 
kunne begunstiges av noe eutrofiering, dette gjelder f.eks. klourt, som har vært brukt som indi-
kator på rike svartor(strand)skoger. Ved sterk eutrofiering vil vegetasjonen som regel «trivialise-
res» og domineres av et fåtall arter. 
 
Tråkk fra beitende husdyr og ferdsel i forbindelse med friluftsliv kan lokalt være omfattende og 
føre til erosjon med påfølgende drenering og gjengroing med trær og busker. Dette kan gi tyde-
lige endringer i vegetasjonssammensetningen og være en trussel mot sjeldne og truede arter, 
f.eks. knyttet til små myrer i låglandet. Likeledes kan ferdsel med tyngre kjøretøy i forbindelse 
med militær øvingsaktivitet, hogst og annen næringsvirksomhet, og i økende grad som fritidsak-
tivitet, gi store skader på vegetasjonsdekket og føre til drenering og endringer i hydrologien. I 
nordlige og høgereliggende strøk, der de geomorfologiske og biologiske prosessene går lang-
somt, kan kjørespor i myrer bli mer eller mindre permanente. 
 
Opphør av bruk (mangel på hevd) med påfølgende gjengroing er den viktigste påvirkningsfakto-
ren på slåttemyr. Den største endringen er at myroverflata blir mer ujevn eller tuete, men den 
kanskje mest synlige endringen er oppslag av busker og trær, spesielt langs kantene. I låglandet 
utgjør gjerne pors og gråor de viktigste artene, mens vier, dvergbjørk og bjørk er vanligere i 
høgereliggende strøk (Lyngstad mfl. 2016). 
 
 

10.1 Tilstand i våtmark 
 
De viktigste variablene for å vurdere tilstand i våtmarkslokaliteter vil være Grøfting-grøftingsin-
tensitet (7GR-GI), Eutrofiering (7EU), Spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE) og Spor 
etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK). De to sistnevnte vurderes ofte sammen og angis som 
andel av lokaliteten som påvirkes etter måleskala A4b. For noen av typene er grenseverdiene 
for grøftingsintensitet satt høgere i boreonemoral og sørboreal bioklimatiske sone enn i de andre 
sonene på grunn av trusselbildet og vurderes da sammen med Grøfting-endringsgjeld (7GR-
EG). Variablene vil være viktig for de fleste lokalitetene, men Arktisk-alpin grunn våtmark er trolig 
i liten grad utsatt for eutrofiering. For lokaliteter på djup torv (f.eks. Typisk høgmyr) inngår i tillegg 
menneskeskapt objekttype torvuttak (5AB-DO-TT) som en del av vurderingen av grøftingsinten-
sitet, da torvuttak vil påvirke hydrologien for et mye større område enn selve torvuttaket. Varia-
belen angis som ja/nei. For slåttemyr vil artssammensetningsvariablene Artsgruppesammenset-
ning – tresjiktdekning – dekning av gjenveksttrær (1AG-A-G) og –busksjiktdekning (1AG-B) være 
viktig og brukes som mål på tilstand i forhold til opphør av hevd. 
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Ved vurdering av tilstand for våtmark har vi valgt en hierarkisk tilnærming der grøfting/torvtekt 
har størst betydning. Så lenge denne variabelen har god tilstand, kan de andre tilstandsvariab-
lene være middels og lokaliteten likevel ha god tilstand. Hvis grøfting/torvtekt er dårlig blir tilstan-
den for lokaliteten dårlig uansett tilstand på de andre variablene. Unntaket er de tresatte typene 
der skogbruksvariabler (7SB) og skogdynamikk (7SD) er likeverdig med grøfting, og slåttemyr 
der opphør av hevd/gjengroing (artssammensetningsvariablene 1AG-A-G og 1AG-B) er likever-
dig med grøfting. I disse tilfellene vil variabelen med dårligst verdi avgjøre tilstandsvurderingen. 
 
 

10.2 Artsmangfold og naturvariasjon i våtmark 
 
Artsmangfoldet og potensialt for rødlistearter i våtmark varier mye mellom typene (Moen mfl. 
2010), i alle fall for karplanter og moser, som er de organismegruppene vi har best kunnskap om 
(se også kap. 3.2). Mye av artsvariasjonen (spesielt i myr) kan knyttes til de to hovedgradientene 
(LKM-ene) kalkinnhold (KA) og tørrleggingsvarighet (TV), og graden av variasjon langs disse 
gradientene innad i en lokalitet er ofte relatert til lokalitetens størrelse. Jo større lokalitet, jo større 
variasjon langs gradientene. Derfor brukes størrelse som den viktigste variabelen for vurdering 
av artsmangfold og naturvariasjon i våtmark. Dette brukes for alle typene med unntak av palsmyr 
og kilde. For noen av typene er grenseverdiene satt lågere i boreonemoral og sørboreal biokli-
matiske sone enn i de andre sonene på grunn av trusselbildet. 
 
Forekomst av kalkindikatorer (trinn ghi langs KA) brukes for typer som omfatter både kalkfat-
tig/intermediær og kalkrik vegetasjon (f.eks. Åpen myrflate, Kilde under skoggrensa). Vedlegg 1 
viser viktige plantearter langs KA i myr. Faktisk forekomst av rødlistearter brukes for de typene 
der potensialt er størst; i rikmyr, slåttemyr og sumpskog, og kun til å oppjustere lokalitetens verdi. 
 
Myrstrukturer, både forekomst og regelmessighet, brukes i noen typer og er uttrykk for veks-
lingen mellom våte eller mindre våte partier (variasjon langs TV). Dette kan være i form av tuer, 
strenger, flarker, høljer og palser (se definisjoner i Fremstad 1997, Sollid & Sørbel 1998). For 
typisk høgmyr brukes også forekomst av markert lagg som uttrykk for stor naturvariasjon i små 
lokaliteter, og for kystnedbørsmyr brukes forekomst av torvmarksformen kanthøgmyr (3TO-HN) 
tilsvarende. Variabler som skal vurderes for de ulike typene er listet opp i Tabell 56. 
 

Tabell 56. Oversikt over hvilke variabler som brukes ved vurdering av artsmangfold og naturva-
riasjon for de ulike naturtypene i våtmark. 

Naturtype(r) Variabler 

Sentrisk høgmyr Størrelse, strukturer + lagg 

Kystnedbørsmyr Størrelse, torvmarksform 

Palsmyr Strukturer 

Åpen myrflate Størrelse, strukturer, rødlistearter, kal-
kindikatorer 

Rikmyr, Rikere myrflate i låglandet, Rikere myrkantmark 
i låglandet, Åpen låglandskildemyr 

Størrelse, strukturer, rødlistearter 

Slåttemyr (UN) Størrelse, kalkindikatorer, rødlistearter 

Svak kilde og kildeskogsmark Størrelse, kalkindikatorer 

Kaldkilde under skoggrensa, Sterk kaldkilde i lavlandet Kalkindikatorer 

Flommyr, myrkant og myrskogsmark Størrelse, kalkindikatorer 

Rik myr- og sumpskogsmark, Grankildeskog, Varmekjær 
kildelauvskog  

Størrelse, kalkindikatorer, rødlistearter 

Fjæresone-skogsmark, Svartorstrandskog Størrelse, rødlistearter 

Arktisk-alpin grunn våtmark Størrelse, kalkindikatorer 
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10.3 Tabeller for verdisetting 
 

10.3.1 Sentrisk høgmyr 
 
Sentrisk høgmyr (typisik høgmyr i Aarrestad mfl. 2016) er sårbar (VU) i Norsk rødliste for natur-
typer 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011), og de viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i 
rødlistevurderingen, er grøfting for oppdyrking og skogplanting, vannkraftutbygging, og utbyg-
ging av veger, boliger, industri og annen infrastruktur. Naturtypen har særlig stor forvaltningsin-
teresse. 
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI)/menneskeskapt 
objekttype torvuttak (5AB-DO-TT), grøfting-endringsgjeld (7GR-EG), slitasje og slitasjebetinget 
erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK) og eutrofiering (7EU). Det brukes en 
hierarkisk modell, der grøfting/torvtekt er den primære variabelen (Tabell 57). 
 
 

Tabell 57. Tilstand i sentrisk høgmyr vurderes ved hjelp av disse variablene. Den primære va-
riabelen vurderes først, og deretter de sekundære variablene. Verdier i parentes angir grense-
verdier for boreonemoral og sørboreal bioklimatiske sone. 

 Lokalitetens tilstand 

Primære variabler God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensi-
tet, 
(7GR-EG Endringsgjeld)  

GI 1: intakt.  
(GI 1-2: intakt eller 
med ubetydelig 
grøftingseffekt) 

GI 2: ubetydelig grøf-
tingseffekt. 
(GI 3: nokså lite grøf-
ting) 

GI 3: nokså lite grøf-
ting. 
(GI 4: omfattende 
grøfting og EG 1-2: 
ubetydelig eller ob-
serverbar endrings-
gjeld) 

5AB-DO-TT Torvuttak  Nei Nei Ja 

Sekundære variabler Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge 
kjøretøy (andel med spor) 

1: 0-1/16  2: 1/16-1/2  

7EU Eutrofiering (effekt på 
artssammensetning) 

2-3: svak eller 
nokså svak effekt 

4-6: middels sterk til 
sterk effekt  

 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Det brukes en hierarkisk modell der lokalitetsstørrelse er den primære variabelen for å vurdere 
naturvariasjonen i typisk høgmyr (Tabell 58). I tillegg brukes myrstrukturer og forekomst av mar-
kert lagg for å oppgradere mindre lokaliteter. Grenseverdier for størrelse er basert på kartlegging 
av høgmyr på Østlandet ved hjelp av flybilder i stereomodell (Lyngstad mfl. 2012, Lyngstad & 
Vold 2015). 
 
 

Tabell 58. Artsmangfold og naturvariasjon i sentrisk høgmyr vurderes ut fra lokalitetsstørrelse, 
men forekomst av strukturer brukes til å oppgradere små lokaliteter. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primær variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 200 daa 50-200 daa < 50 daa 

Sekundær variabel   Større 

Forekomst av strukturer   Tydelige og/eller regel-
messige strukturer eller 
markert lagg. 

Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i sentrisk høgmyr 
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Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er <50 daa 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er 50-200 daa 

eller <50 daa med tydelige 

og/eller regelmessige struk-

turer eller markert lagg.  

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er >200 daa  

M
o

d
e
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Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er <50 daa 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er 50-200 daa 

eller <50 daa med tydelige 

og/eller regelmessige struk-

turer eller markert lagg. 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er >200 daa 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting eller på-

virket av torvtekt (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er <50 daa 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting eller på-

virket av torvtekt (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er 50-200 daa 

eller <50 daa med tydelige 

og/eller regelmessige struk-

turer eller markert lagg. 

Høy kvalitet (2): 

Nokså lite grøfting eller på-

virket av torvtekt (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er >200 daa 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10.3.2 Kystnedbørsmyr 
 
Kystnedbørsmyr er sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 
2011), og de viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er grøfting for 
oppdyrking, avtorving for produksjon av torvstrø, eutrofiering (NOx), vannkraftutbygging, og ut-
bygging av veger, boliger, industri og annen infrastruktur. Naturtypen har særlig stor forvaltnings-
interesse. 
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI)/menneskeskapt 
objekttype torvuttak (5AB-DO-TT), grøfting-endringsgjeld (7GR-EG), slitasje og slitasjebetinget 
erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK) og eutrofiering (7EU). Det brukes en 
hierarkisk modell, der grøfting/torvtekt er den primære variabelen (Tabell 59). 
 

Tabell 59. Tilstand i kystnedbørsmyr vurderes ved hjelp av disse variablene. Den primære va-
riabelen vurderes først, og deretter de sekundære variablene. Verdier i parentes angir grense-
verdier for boreonemoral og sørboreal bioklimatiske sone. 

 Lokalitetens tilstand 

Primære variabler God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensi-
tet, 
(7GR-EG Endringsgjeld)  

GI 1: intakt.  
(GI 1-2: intakt eller 
med ubetydelig 
grøftingseffekt) 

GI 2: ubetydelig grøf-
tingseffekt. 
(GI 3: nokså lite grøf-
ting) 

GI 3: nokså lite grøf-
ting. 
(GI 4: omfattende 
grøfting og EG 1-2: 
ubetydelig eller ob-
serverbar endrings-
gjeld) 

5AB-DO-TT Torvuttak Nei Nei Ja 

Sekundære variabler Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge 
kjøretøy (andel med spor) 

1: 0-1/16  2: 1/16-1/2   

7EU Eutrofiering (effekt på 
artssammensetning 

2-3: svak eller 
nokså svak effekt 

4-6: middels sterk til 
sterk effekt  

 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Lokalitetsstørrelse og forekomst av torvmarksformen kanthøgmyr (3TO-HN) brukes for å vurdere 
naturvariasjonen i kystnedbørsmyr (Tabell 60). Grenseverdier for størrelse er basert på erfa-
ringer fra arbeidet med verneplan for myr 1969-1985 (se f.eks. Moen 1983). 
 
 

Tabell 60. Artsmangfold og naturvariasjon i kystnedbørsmyr vurderes ut fra lokalitetsstørrelse, 
men forekomst av kanthøgmyr brukes til å oppgradere lokaliteter. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primær variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 200 daa 50-200 daa < 50 daa 

Sekundær variabel    

Forekomst av kanthøgmyr 
(3TO-HN) 

Ja   
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i kystnedbørsmyr 
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Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er <50 daa 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er 50-200 daa. 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er >200 daa eller 

forekomst av kanthøgmyr.  

M
o

d
e

ra
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Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er <50 daa 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er 50-200 daa. 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er >200 daa eller 

forekomst av kanthøgmyr 

D
å
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ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting eller på-

virket av torvtekt (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er <50 daa 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting eller på-

virket av torvtekt (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er 50-200 daa. 

Høy kvalitet (2): 

Nokså lite grøfting eller på-

virket av torvtekt (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er >200 daa eller 

forekomst av kanthøgmyr 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10.3.3 Palsmyr 
 
Palsmyr er sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011), 
og de viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er klimaendringer og 
spor etter ferdsel med tunge kjøretøy og annen slitasje. Naturtypen har særlig stor forvaltnings-
interesse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI), slitasje og slita-
sjebetinget erosjon (7SE) og spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK). Det brukes en hierar-
kisk modell, der grøfting er den primære variabelen (Tabell 61). 
 
 

Tabell 61. Tilstand i palsmyr vurderes ved hjelp av disse variablene. Den primære variabelen 
vurderes først, og deretter de sekundære variablene. 

 Lokalitetens tilstand 

Primær variabel God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensitet 1: intakt. GI 2: ubetydelig grøf-
tingseffekt. 

GI 3: nokså lite 
grøfting. 

Sekundær variabel Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge kjø-
retøy 

1: 0-1/16 påvirka av 
slitasje eller spor 

2: 1/16-1/2 påvirka 
av slitasje eller spor 

 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Kun stor variasjon i strukturer brukes for å vurdere naturvariasjonen i palsmyr (Tabell 62), det 
vil si forekomst av både kuppelpalser og store platåpalser og variasjon i palsenes tilstand. 
 
 

Tabell 62. Artsmangfold og naturvariasjon i palsmyr vurderes ut fra strukturvariasjonen.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabel Stort Moderat Lite 

Strukturvariasjon Høge kuppelpalser og store 
platåpalser, samt smeltende 
og nyetablerte palser. 

Kuppelpalser og både 
smeltende og ny-
etablerte palser 

Låge kuppelpal-
ser, ingen ny-
etablerte palser. 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i palsmyr 
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Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting. <1/16 er på-

virka av slitasje eller kjøre-

spor. 

OG 

Låge kuppelpalser, ingen 

nyetablerte palser. 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting. <1/16 er på-

virka av slitasje eller kjøre-

spor. 

OG 

Kuppelpalser og både 

smeltende og nyetablerte 

palser. 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting. <1/16 er på-

virka av slitasje eller kjøre-

spor. 

OG 

Høge kuppelpalser og store 

platåpalser, samt smel-

tende og nyetablerte palser. 

M
o
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Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig grøfting <1/16 er 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. 

ELLER 

Uten grøfting. 1/16-1/2 er 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. 

OG 

Låge kuppelpalser, ingen 

nyetablerte palser. 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig grøfting <1/16 er 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor.. 

ELLER 

Uten grøfting. 1/16-1/2 er 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. 

OG 

Kuppelpalser og både 

smeltende og nyetablerte 

palser. 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig grøfting <1/16 er 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. 

ELLER 

Uten grøfting. 1/16-1/2 er 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. 

OG 

Høge kuppelpalser og store 

platåpalser, samt smel-

tende og nyetablerte palser. 

D
å
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ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting. 

OG 

Låge kuppelpalser, ingen 

nyetablerte palser. 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting. 

OG 

Kuppelpalser og både 

smeltende og nyetablerte 

palser. 

Høy kvalitet (2): 

Nokså lite grøfting. 

OG 

Høge kuppelpalser og store 

platåpalser, samt smel-

tende og nyetablerte palser. 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10.3.4 Åpen myrflate 
 
Åpen myrflate er nær truet (NT) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 
2011), og de viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er grøfting for 
oppdyrking eller skogplanting, avtorving for produksjon av strøtorv, vannkraftutbygging, og ut-
bygging av veger, boliger, industri og annen infrastruktur. Naturtypen har stor forvaltningsinter-
esse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI)/menneskeskapt 
objekttype torvuttak (5AB-DO-TT), grøfting-endringsgjeld (7GR-EG), slitasje og slitasjebetinget 
erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK) og eutrofiering (7EU). Det brukes en 
hierarkisk modell, der grøfting/torvtekt er den primære variabelen (Tabell 63). 
 
 

Tabell 63. Tilstand i åpen myrflate vurderes ved hjelp av disse variablene. Den primære varia-
belen vurderes først, og deretter de sekundære variablene. Verdier i parentes angir grensever-
dier for boreonemoral og sørboreal bioklimatiske sone. 

 Lokalitetens tilstand 

Primære variabler God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensi-
tet, 
(7GR-EG Endringsgjeld)  

GI 1: intakt.  
(GI 1-2: intakt eller 
med ubetydelig 
grøftingseffekt) 

GI 2: ubetydelig grøf-
tingseffekt. 
(GI 3: nokså lite grøf-
ting) 

GI 3: nokså lite grøf-
ting. 
(GI 4: omfattende 
grøfting og EG 1-2: 
ubetydelig eller ob-
serverbar endrings-
gjeld) 

5AB-DO-TT Torvuttak Nei Nei Ja 

Sekundære variabler Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge 
kjøretøy (andel med spor) 

1: 0-1/16 2: 1/16-1/2   

7EU Eutrofiering (effekt på 
artssammensetning) 

2-3: svak eller 
nokså svak effekt 

4-6: middels sterk til 
sterk effekt  

 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Det brukes en hierarkisk modell der lokalitetsstørrelse er den primære variabelen for å vurdere 
naturvariasjonen i åpen myrflate (Tabell 64). I tillegg brukes forekomst av rødlistearter, kalkindi-
katorer eller tydelige strukturer for å oppgradere små og middels store lokaliteter. Grenseverdier 
for størrelse er basert på erfaringer fra arbeidet med verneplan for myr 1969-1985 (se f.eks. 
Moen 1983). 
 
 

Tabell 64. Artsmangfold og naturvariasjon i åpen myrflate vurderes ut fra lokalitetsstørrelse (ver-
dier i parentes angir grenseverdier i BN og SB). De sekundære variablene brukes for å oppgra-
dere små eller middels store lokaliteter. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primær variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 100 (50) daa 10-100 (5-50) daa < 10 (5) daa 

Sekundære variabler  Større 

Forekomst av rødlistearter  Minst en rødlisteart  

Forekomst av kalkindikatorer  Flere arter fra artsgruppe 8-10 i Vedlegg 1. 

Forekomst av strukturer   Tydelige strukturer 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i åpen myrflate 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av rødlistearter,  

kalkindikatorer eller tydelige 

strukturer.  

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av rødlistearter 

eller kalkindikatorer. 

M
o
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Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av rødlistearter,  

kalkindikatorer eller tydelige 

strukturer. 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av rødlistearter 

eller kalkindikatorer. 

D
å
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Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av rødlistearter,  

kalkindikatorer eller tydelige 

strukturer. 

Høy kvalitet (2): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av rødlistearter 

eller kalkindikatorer. 

  Lite Middels Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10.3.5 Rikmyr, rikere myrflate i låglandet, rikere myrkantmark i låglandet, åpen 
låglandskildemyr 

 
Rikere myrflate i låglandet og rikere myrkantmark i låglandet er sterkt truet (EN), mens åpen 
låglandskildemyr er sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 
2011). De viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen er grøfting for opp-
dyrking eller skogplanting, vannkraftutbygging, og utbygging av veger, boliger, industri og annen 
infrastruktur. For åpen låglandskildemyr er også klimaendringer og brønnboring viktige påvirk-
ningsfaktorer. Alle naturtypene har særlig stor forvaltningsinteresse. 
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI), grøfting-end-
ringsgjeld (7GR-EG), slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjø-
retøy (7TK) og eutrofiering (7EU). Det brukes en hierarkisk modell, der grøfting er den primære 
variabelen (Tabell 65). 
 

Tabell 65. Tilstand i rikmyr vurderes ved hjelp av disse variablene. Den primære variabelen 
vurderes først, og deretter de sekundære variablene. Verdier i parentes angir grenseverdier for 
boreonemoral og sørboreal bioklimatiske sone. 

 Lokalitetens tilstand 

Primær variabel God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensi-
tet, 
(7GR-EG Endringsgjeld)  

GI 1: intakt.  
(GI 1-2: intakt eller 
med ubetydelig 
grøftingseffekt) 

GI 2: ubetydelig 
grøftingseffekt. 
(GI 3: nokså lite 
grøfting) 

GI 3: nokså lite grøf-
ting. 
(GI 4: omfattende grøf-
ting og EG 1-2: ubety-
delig eller observerbar 
endringsgjeld) 

Sekundære variabler Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge 
kjøretøy (andel med spor) 

1: 0-1/16  2: 1/16-1/2   

7EU Eutrofiering (effekt på 
artssammensetning) 

2-3: svak eller 
nokså svak effekt 

4-6: middels sterk til 
sterk effekt  

 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Det brukes en hierarkisk modell der lokalitetsstørrelse er den primære variabelen for å vurdere 
naturvariasjonen i rikmyr etc (Tabell 66. I tillegg brukes forekomst av rødlistearter eller tydelige 
strukturer for å oppgradere små og middels store lokaliteter. Grenseverdier for størrelse er basert 
på erfaringer fra arbeidet med verneplan for myr 1969-1985 (se f.eks. Moen 1983). 
 
 

Tabell 66. Artsmangfold og naturvariasjon i rikmyr vurderes ut fra lokalitetsstørrelse (verdier i 
parentes angir grenseverdier i BN og SB). De sekundære variablene brukes for å oppgradere 
små eller middels store lokaliteter. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primær variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 100 (50) daa 10-100 (5-50) daa < 10 (5) daa 

Sekundær variabel  Større 

Forekomst av rødlistearter  Minst en rødlisteart  

Forekomst av strukturer   Tydelige struktu-
rer 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i rikmyr, rikere myrflate i låglandet, rikere myrkant-
mark i låglandet og åpen låglandskildemyr 
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Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av rødlistearter 

eller tydelige strukturer.  

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av rødlistearter. 

M
o

d
e
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Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av rødlistearter 

eller tydelige strukturer. 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutro-

fiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av rødlistearter. 

D
å
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ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av rødlistearter 

eller tydelige strukturer. 

Høy kvalitet (2): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av rødlistearter. 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10.3.6 Slåttemyr (slåttemyrflate + slåttemyrkant) 
 
Slåttemyrflate er sterkt truet (EN), mens slåttemyrkant er kritisk trua (CR) i Norsk rødliste for 
naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011), og slåttemyr er en utvalgt naturtype (UN) etter 
naturmangfoldloven. De viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er 
opphør av hevd, grøfting for oppdyrking eller skogplanting, vannkraftutbygging, og utbygging av 
veger, boliger, industri og annen infrastruktur. Naturtypen har særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI), grøfting-end-
ringsgjeld (7GR-EG), tresjiktdekning-dekning av gjenveksttrær (1AG-A-G), busksjiktdekning 
(1AG-B), slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK) 
og eutrofiering (7EU). Grøftingsvariablene, artssammensetningsvariablene og variablene for sli-
tasje og spor vurderes sammen. Det brukes en hierarkisk modell, der grøfting og artssammen-
setning er de primære variablene (Tabell 67). 
 

Tabell 67. Tilstand i slåttemyr vurderes ved hjelp av disse variablene. Den primære variabelen 
vurderes først, og deretter de sekundære variablene. Verdier i parentes angir grenseverdier for 
lokaliteter i boreonemoral og sørboreal bioklimatiske sone. 

 Lokalitetens tilstand 

Primære variabler God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensitet, 
(7GR-EG Endringsgjeld)  

GI 1: intakt.  
(GI 1-2: intakt eller 
med ubetydelig grøf-
tingseffekt) 

GI 2: ubetydelig 
grøftingseffekt. 
(GI 3: nokså lite 
grøfting) 

GI 3: nokså lite 
grøfting. 
(GI 4: omfattende 
grøfting og EG 1-2: 
ubetydelig eller ob-
serverbar endrings-
gjeld) 

1AG-A-G Tresjiktdekning – 
dekning av gjenveksttrær 
1AG-B Busksjiktdekning 

0-1: inntil 1/32 av 
arealet 

2-3: 1/32-1/8 av 
arealet 

>3: >1/8 av arealet 

Sekundære variabler Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge kjø-
retøy (andel med spor) 

1: 0-1/16  2: 1/16-1/2   

7EU Eutrofiering (effekt på 
artssammensetning) 

2-3: svak eller nokså 
svak effekt 

4-6: middels sterk 
til sterk effekt  

 

 
 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Det brukes en hierarkisk modell der lokalitetsstørrelse er den primære variabelen for å vurdere 
naturvariasjonen i slåttemyr (Tabell 68). I tillegg brukes forekomst av rødlistearter, kalkindikato-
rer eller tydelige strukturer for å oppgradere små og middels store lokaliteter. Grenseverdier for 
størrelse er basert på erfaringer fra arbeidet med kartlegging av slåttemyr (se f.eks. Lyngstad 
2016). 
 

Tabell 68. Artsmangfold og naturvariasjon i slåttemyr vurderes ut fra lokalitetsstørrelse (verdier 
i parentes angir grenseverdier i boreonemoral og sørboreal sone). De sekundære variablene 
brukes for å oppgradere små eller middels store lokaliteter. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primær variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 100 (50) daa 10-100 (5-50) daa < 10 (5) daa 

Sekundær variabel  Større 

Forekomst av rødlistearter  Minst en rødlisteart  

Forekomst av kalkindikatorer  Flere arter fra artsgruppe 8-10 i Vedlegg 1. 

Forekomst av strukturer   Tydelige strukturer 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i slåttemyr 
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Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB) eller med låg dekning 

av gjenveksttrær og busker. 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutrofi-

ering. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB) eller med låg dekning 

av gjenveksttrær og busker. 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutrofi-

ering. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av rødlistearter, 

kalkindikatorer eller tydelige 

strukturer.  

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB) eller med låg dekning 

av gjenveksttrær og busker. 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutrofi-

ering. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av rødlistearter 

eller kalkindikatorer. 

M
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Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB) eller 

med middels dekning av 

gjenveksttrær og busker. 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutrofi-

ering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB) eller 

med middels dekning av 

gjenveksttrær og busker. 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutrofi-

ering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av rødlistearter, 

kalkindikatorer eller tydelige 

strukturer. 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB) eller 

med middels dekning av 

gjenveksttrær og busker. 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutrofi-

ering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

med middels sterk til sterk 

effekt av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av rødlistearter 

eller kalkindikatorer. 

D
å
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Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av rødlistearter 

eller tydelige strukturer. 

Høy kvalitet (2): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av rødlistearter. 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10.3.7 Svak kilde og kildeskogsmark 
 
Svak kilde og kildeskogsmark er nær truet (NT) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard 
& Henriksen 2011). De viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen, er grøf-
ting for oppdyrking eller skogplanting, brønnboring, klimaendringer, vannkraftutbygging og ut-
bygging av veger, boliger, industri og annen infrastruktur. Naturtypen har stor forvaltningsinter-
esse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI), grøfting-end-
ringsgjeld (7GR-EG), slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjø-
retøy (7TK), eutrofiering (7EU), skogbestandsdynamikk (7SD) og variabler knyttet til hogst 
(7SB). Det brukes en hierarkisk modell, der grøfting, skogdynamikk og skogbruk er de primære 
variablene (Tabell 69). 
 
 

Tabell 69. Tilstand i svak kilde og kildeskogsmark vurderes ved hjelp av disse variablene. De 
primære variablene er likestilte og vurderes først. Variabelen med dårligst verdi avgjør tilstand. 
Verdier i parentes angir grenseverdier for boreonemoral og sørboreal bioklimatiske sone. 

 Lokalitetens tilstand 

Primære variabler God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensitet, 
(7GR-EG Endringsgjeld)  

GI 1: intakt.  
(GI 1-2: intakt eller 
med ubetydelig grøf-
tingseffekt) 

GI 2: ubetydelig grøf-
tingseffekt. 
(GI 3: nokså lite grøf-
ting) 

GI 3: nokså lite 
grøfting. 
(GI 4: omfattende 
grøfting og EG 1-
2: ubetydelig eller 
observerbar end-
ringsgjeld) 

7SB-HI-ÅP  
Åpen foryngelseshogst 

0: <1/16 1: 1/16-1/8 2-5: >1/8 

7SD  
Skogbestandsdynamikk 

0: naturskog 
5:gammel normalsk. 
(hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog (hkl 
IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
  

Sekundære variabler Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge kjø-
retøy (andel mer spor) 

1: 0-1/16  2: 1/16-1/2   

7EU Eutrofiering (effekt på 
artssammensetning) 

2-3: svak eller nokså 
svak effekt 

4-6: middels sterk til 
sterk effekt  

 

 
 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Det brukes en hierarkisk modell der lokalitetsstørrelse er den primære variabelen for å vurdere 
naturvariasjonen i svak kilde og kildeskogsmark. I tillegg brukes forekomst av kalkindikatorer for 
å oppgradere små og middels store lokaliteter (Tabell 70). 
 
 

Tabell 70. Artsmangfold og naturvariasjon i svak kilde og kildeskogsmark vurderes ut fra lokali-
tetsstørrelse (verdier i parentes angir grenseverdier i BN og SB). De sekundære variablene bru-
kes for å oppgradere små eller middels store lokaliteter. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primær variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 100 (50) daa 10-100 (5-50) daa < 10 (5) daa 

Sekundær variabel  Større 

Forekomst av kalkindikatorer  Flere kalkindikatorer  
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i svak kilde og kildeskogsmark 
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Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. Naturskog eller 

gammel normalskog, < 1/16 

med åpen hogst.  

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). <1/16 er påvirka av sli-

tasje eller kjørespor. Ingen 

til nokså svak effekt av eut-

rofiering. Naturskog eller 

gammel normalskog, < 1/16 

med åpen hogst. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av kalkindikato-

rer.  

Svært høykvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med ube-

tydelig grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutrofi-

ering. Naturskog eller gam-

mel normalskog, < 1/16 med 

åpen hogst. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av kalkindikatorer. 
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Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutrofi-

ering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

middels sterk til sterk effekt 

av eutrofiering. Eldre pro-

duksjonsskog eller 1/16-1/8 

med åpen hogst. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutrofi-

ering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med 

ubetydelig grøfting i BN og 

SB). 1/16-1/2 er påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

middels sterk til sterk effekt 

av eutrofiering. Eldre pro-

duksjonsskog eller 1/16-1/8 

med åpen hogst. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av kalkindikato-

rer. 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig grøfting (nokså 

lite grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor. Ingen til 

nokså svak effekt av eutrofi-

ering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med ube-

tydelig grøfting i BN og SB). 

1/16-1/2 er påvirka av slita-

sje eller kjørespor, eller mid-

dels sterk til sterk effekt av 

eutrofiering. Eldre produk-

sjonsskog eller 1/16-1/8 med 

åpen hogst. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av kalkindikatorer. 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). Ung 

skog eller > 1/8 med åpen 

hogst. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). Ung 

skog eller > 1/8 med åpen 

hogst. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med 

forekomst av kalkindikato-

rer. 

Høy kvalitet (2): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). Ung 

skog eller > 1/8 med åpen 

hogst. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av kalkindikatorer. 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 

  



NINA Rapport 1357 

116 

10.3.8 Kaldkilde under skoggrensa, sterk kaldkilde i lavlandet 
 
Sterk kaldkilde i lavlandet har vurderingen datamangel (DD) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 
(Lindgaard & Henriksen 2011). De viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurde-
ringen er grøfting, brønnboring, klimaendringer, vannkraftutbygging, og utbygging av veger, bo-
liger, industri og annen infrastruktur. Begge naturtypene har stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI), slitasje og slita-
sjebetinget erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK) og eutrofiering (7EU). Det 
brukes en hierarkisk modell, der grøfting er den primære variabelen (Tabell 71). 
 
 

Tabell 71. Tilstand i kalkdkilde under skoggrensa vurderes ved hjelp av disse variablene. Den 
primære variabelen vurderes først, og deretter de sekundære variablene. 

 Lokalitetens tilstand 

Primær variabel God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensitet 
 

1: intakt 2: ubetydelig grøf-
tingseffekt 

3: nokså lite grøf-
ting 

Sekundære variabler Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge kjø-
retøy (andel med spor) 

0: ikke påvirka av sli-
tasje eller spor 

1-2: > 1/2  

7EU Eutrofiering (effekt på 
artssammensetning) 

2-3: svak eller nokså 
svak effekt 

4-6: middels sterk til 
sterk effekt  

 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Forekomst av kalkindikatorer brukes for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i kaldkilde 
under skoggrensa (Tabell 72), det vil si plantearter som er karakteristiske for N2c Rikkilde 
maigull-utforming hos Fremstad (1997) eller arter fra artsgruppe 9 og 10 i Vedlegg 1. Se også 
Moen (2001). 
 
 

Tabell 72. Artsmangfold og naturvariasjon i kaldkilde under skoggrensa vurderes ut fra fore-
komst av kalkindikatorer. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabel Stort Moderat Lite 

Forekomst av kalkindikato-
rer 

Kalkindikatorer 
er til dels vanlige 
eller dominerer 

Minst en kalkindikator Ingen kalkindikator 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i kaldkilde under skoggrensa/ sterk kaldkilde i lav-
landet 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting. Ikke påvirka 

av slitasje eller kjørespor. 

Ingen til nokså svak effekt 

av eutrofiering. 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting. Ikke påvirka 

av slitasje eller kjørespor. 

Ingen til nokså svak effekt 

av eutrofiering. 

OG 

Minst en kalkindikator.  

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting. Ikke påvirka 

av slitasje eller kjørespor. 

Ingen til nokså svak effekt 

av eutrofiering. 

OG 

Kalkindikatorer er til dels 

vanlige eller dominerer. 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig grøfting. Ikke 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. Ingen til nokså svak 

effekt av eutrofiering. 

ELLER 

Uten grøfting. Påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

middels sterk til sterk effekt 

av eutrofiering. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig grøfting. Ikke 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. Ingen til nokså svak 

effekt av eutrofiering. 

ELLER 

Uten grøfting. Påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

middels sterk til sterk effekt 

av eutrofiering. 

OG 

Minst en kalkindikator. 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig grøfting. Ikke 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. Ingen til nokså svak 

effekt av eutrofiering. 

ELLER 

Uten grøfting. Påvirka av 

slitasje eller kjørespor, eller 

middels sterk til sterk effekt 

av eutrofiering. 

OG 

Kalkindikatorer er til dels 

vanlige eller dominerer. 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting. 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting. 

OG 

Minst en kalkindikator. 

Høy kvalitet (2): 

Nokså lite grøfting. 

OG 

Kalkindikatorer er til dels 

vanlige eller dominerer. 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10.3.9 Flommyr, myrkant og myrskogsmark 
 
Flommyr, myrkant og myrskogsmark er nær truet (NT) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 
(Lindgaard & Henriksen 2011). De viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurde-
ringen er grøfting for oppdyrking eller skogplanting, vannkraftutbygging, og utbygging av veger, 
boliger, industri og annen infrastruktur. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI), grøfting-end-
ringsgjeld (7GR-EG), slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjø-
retøy (7TK) og eutrofiering (7EU). For tresatte lokaliteter vurderes tilstand også opp mot skog-
bestandsdynamikk (7SD) og variabler knyttet til hogst (7SB). Det brukes en hierarkisk modell, 
der grøfting, skogdynamikk og skogbruk er de primære variablene (Tabell 73). 
 
 

Tabell 73. Tilstand i flommyr, myrkant og myrskogsmark vurderes ved hjelp av disse variablene. 
De primære variablene er likestilte og vurderes først. Variabelen med dårligst verdi avgjør til-
stand. Verdier i parentes angir grenseverdier for boreonemoral og sørboreal bioklimatiske sone. 
* Brukes ved vurdering av tresatte lokaliteter. 

 Lokalitetens tilstand 

Primære variabler God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensitet, 
(7GR-EG Endringsgjeld)  

GI 1: intakt.  
(GI 1-2: intakt eller 
med ubetydelig grøf-
tingseffekt) 

GI 2: ubetydelig grøf-
tingseffekt. 
(GI 3: nokså lite grøf-
ting) 

GI 3: nokså lite 
grøfting. 
(GI 4: omfattende 
grøfting og EG 1-
2: ubetydelig eller 
observerbar end-
ringsgjeld) 

*7SB-HI-ÅP  
Åpen foryngelseshogst 

0: <1/16 1: 1/16-1/8 2-5: >1/8 

*7SD  
Skogbestands-dynamikk 

0: naturskog 
5:gammel normalsk. 
(hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog (hkl 
IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
  

Sekundære variabler Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge kjø-
retøy (andel med spor) 

1: 0-1/16  2: 1/16-1/2   

7EU Eutrofiering 2-3: svak eller nokså 
svak effekt 

4-6: middels sterk til 
sterk effekt  

 

 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Det brukes en hierarkisk modell der lokalitetsstørrelse er den primære variabelen for å vurdere 
naturvariasjonen i flommyr, myrkant og myrskogsmark. I tillegg brukes forekomst av kalkindika-
torer (arter fra artsgruppe 8-10 i Vedlegg 1) for å oppgradere små og middels store lokaliteter 
(Tabell 74). 
 
 

Tabell 74. Artsmangfold og naturvariasjon i flommyr, myrkant og myrskogsmark vurderes ut fra 
lokalitetsstørrelse (verdier i parentes angir grenseverdier i BN og SB). De sekundære variablene 
brukes for å oppgradere små eller middels store lokaliteter. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primær variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 100 (50) daa 10-100 (5-50) daa < 10 (5) daa 

Sekundær variabel  Større 

Forekomst av kalkindikatorer  Flere kalkindikatorer  
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i flommyr, myrkant og myrskogsmark 
 

T
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s

ta
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d
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o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting (eller med ube-

tydelig grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje el-

ler kjørespor. Ingen til nokså 

svak effekt av eutrofiering. 

Tresatte områder er lite 

hogstpåvirka og naturskog el-

ler gammel normalskog.  

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med ube-

tydelig grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje el-

ler kjørespor. Ingen til nokså 

svak effekt av eutrofiering. 

Tresatte områder er lite 

hogstpåvirka og naturskog el-

ler gammel normalskog. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med fo-

rekomst av kalkindikatorer.  

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting (eller med ube-

tydelig grøfting i BN og SB). 

<1/16 er påvirka av slitasje el-

ler kjørespor. Ingen til nokså 

svak effekt av eutrofiering. 

Tresatte områder er lite 

hogstpåvirka og naturskog el-

ler gammel normalskog. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av kalkindikatorer. 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig grøfting (nokså lite 

grøfting i BN og SB). <1/16 er 

påvirka av slitasje eller kjøre-

spor. Ingen til nokså svak ef-

fekt av eutrofiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med ube-

tydelig grøfting i BN og SB). 

1/16-1/2 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor, eller middels 

sterk til sterk effekt av eutrofi-

ering.Tresatte områder er noe 

hogstpåvirka eller eldre pro-

duksjonsskog. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig grøfting (nokså lite 

grøfting i BN og SB). <1/16 er 

påvirka av slitasje eller kjøre-

spor. Ingen til nokså svak ef-

fekt av eutrofiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med ube-

tydelig grøfting i BN og SB). 

1/16-1/2 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor, eller middels 

sterk til sterk effekt av eutrofi-

ering. Tresatte områder er 

noe hogstpåvirka eller eldre 

produksjonsskog. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med fo-

rekomst av kalkindikatorer. 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig grøfting (nokså lite 

grøfting i BN og SB). <1/16 er 

påvirka av slitasje eller kjøre-

spor. Ingen til nokså svak ef-

fekt av eutrofiering. 

ELLER 

Uten grøfting (eller med ube-

tydelig grøfting i BN og SB). 

1/16-1/2 er påvirka av slitasje 

eller kjørespor, eller middels 

sterk til sterk effekt av eutrofi-

ering. Tresatte områder er 

noe hogstpåvirka eller eldre 

produksjonsskog. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av kalkindikatorer. 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). 

Tresatte områder er svært 

hogstpåvirka eller ung skog. 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld).  

Tresatte områder er svært 

hogstpåvirka eller ung skog. 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa eller <10 (5) daa med fo-

rekomst av kalkindikatorer. 

Høy kvalitet (2): 

Nokså lite grøfting (omfat-

tende grøfting i BN og SB 

med ubetydelig eller obser-

verbar endringsgjeld). Tre-

satte områder er svært hogst-

påvirka eller ung skog. 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa med 

forekomst av kalkindikatorer. 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10.3.10 Rik myr- og sumpskogsmark, grankildeskog, varmekjær kildelauvskog 
 

Grankildeskog, varmekjær kildelauvskog er begge sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 
2011 (Lindgaard & Henriksen 2011). De viktigste påvirkningsfaktorene er grøfting, brønnboring, 
hogst og treslagsskifte, vannkraftutbygging, og utbygging av veger, boliger, industri og annen 
infrastruktur. Naturtypene har særlig stor forvaltningsinteresse.  
 

Tilstand, variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI), skogbestands-
dynamikk (7SD), hogstpåvirkning i form av åpen foryngelseshogst (7SB-ÅP), fremmedartsinn-
slag (7FA) og tilgroing/fortetning pga. opphør av hevd (busk-/ total tresjiktsdekning; 1AG-A-0/-
B), herunder ekspansjon av gran (1AE-MB-D-PIab) (Tabell 75). 
 

Tabell 75. Tilstand i rik myr- og sumpskogsmark, grankildeskog og varmekjær kildelauvskog 
vurderes ved hjelp av disse variablene. Variablene er likestilt og variabelen med dårligst verdi 
bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensi-
tet 

1: intakt. 2: ubetydelig grøf-
tingseffekt. 

3: nokså lite grøfting. 

7SD Skogbestandsdyna-
mikk    

0: naturskog 
5:gammel normalsk. 
(hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog (hkl 
IV) 

1-3: ung skog (hkl I-
III) 
  

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammen-
setning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

1AG-A-0/-B 
Total tre- og busksjiktdek-
ning 

0-4: <25% 5: 25-50% 6-8: >50% 

1AE-MB-D-PIab  
Dekning av gran 

0-1: <12,5 % 2: 12,5-25 % (>70% 
unge trær) 

3-5: >25 % (>70% 
unge trær) 

 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Lokalitetsstørrelse, forekomst av rødlistearter, mosaikkvariasjon og forekomst av dødved/gamle 
trær (spesifikke habitatkvaliteter) brukes for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 
76). 
 

Tabell 76. Artsmangfold og naturvariasjon i rik myr- og sumpskogsmark, grankildeskog og var-
mekjær kildelauvskog vurderes ved hjelp av disse variablene. Variablene er likestilt og variabe-
len med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 10 daa  2-10 daa < 2 daa 

Forekomst av rødliste-
arter 

Dokumentert forekomst av 
truede (>1 EN/CR eller >2 
VU), eller >10 NT/DD arter 

Dokumentert fore-
komst av >1 VU eller 
>3 NT eller DD-arter 

<3 NT/DD arter 

Mosaikkvariasjon  2 kartleggingsenheter 1 kartleggingsenhet 1 kartleggings-
enhet 

Antall læger >4/2 læger pr. daa (>20/30 
cm diam) eller >40/20 læ-
ger >20/30 cm diam 

>2/1 læger pr. daa 
(>20/30 cm diam) eller 
>20/10 læger >20/30 
cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte 
læger (+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt eller 
innslag av hardgadd >30 
cm diam 

>20% mye nedbrutt, 
eller hardgadd >20 cm 

Bare lite ned-
brutte læger 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i rik myr- og sumpskogsmark, grankildeskog og 
varmekjær kildelauvskog 
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Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting. Ingen til svak 

effekt av fremmedartsinnslag. 

Lite hogstpåvirka. Tilgro-

ing/fortetting på < 25% og 

ekspansjon av gran på 

<12,5% av arealet.  

OG 

Størrelsen er < 2 daa. Fore-

komst av <3 NT/DD-arter. 1 

kartleggingsenhet. Lite død-

ved, bare lite nedbrutte læ-

ger. 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting. Ingen til svak 

effekt av fremmedartsinnslag. 

Lite hogstpåvirka. Tilgro-

ing/fortetting på < 25% og 

ekspansjon av gran på 

<12,5% av arealet.  

OG 

Størrelsen er 2-10 daa, eller 

forekomst av ≥ 1 VU eller ≥ 3 

NT/DD-arter, eller 1 kartleg-

gingsenhet, eller en del død-

ved, > 20 % mye nedbrutt. 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting. Ingen til svak 

effekt av fremmedartsinnslag. 

Lite hogstpåvirka. Tilgro-

ing/fortetting på < 25% og 

ekspansjon av gran på 

<12,5% av arealet.  

OG 

Størrelsen er >10 daa, eller 

forekomst av flere truede ar-

ter eller >10 NT/DD-arter, el-

ler 2 kartleggingsenheter eller 

mye dødved, > 50 % mye 

nedbrutt. 

M
o

d
e

ra
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Moderat kvalitet (1): 

Enten ubetydelig grøfta, noe 

hogstpåvirka, med nokså 

svak til middels sterk effekt av 

fremmedartsinnslag, med til-

groing/fortetting på 25-50% 

eller med ekspansjon av gran 

på 12,5-25% av arealet. 

OG 

Størrelsen er < 2 daa. Fore-

komst av <3 NT/DD-arter. 1 

kartleggingsenhet. Lite død-

ved, bare lite nedbrutte læ-

ger. 

Høy kvalitet (2): 

Enten ubetydelig grøfta, noe 

hogstpåvirka, med nokså 

svak til middels sterk effekt av 

fremmedartsinnslag, med til-

groing/fortetting på 25-50% 

eller med ekspansjon av gran 

på 12,5-25% av arealet. 

OG 

Størrelsen er 2-10 daa, eller 

forekomst av ≥ 1 VU eller ≥ 3 

NT/DD-arter, eller 1 kartleg-

gingsenhet, eller en del død-

ved, > 20 % mye nedbrutt. 

Svært høy kvalitet (3): 

Enten ubetydelig grøfta, noe 

hogstpåvirka, med nokså 

svak til middels sterk effekt av 

fremmedartsinnslag, med til-

groing/fortetting på 25-50% 

eller med ekspansjon av gran 

på 12,5-25% av arealet. 

OG 

Størrelsen er >10 daa, eller 

forekomst av flere truede ar-

ter eller >10 NT/DD-arter, el-

ler 2 kartleggingsenheter eller 

mye dødved, > 50 % mye 

nedbrutt. 

D
å
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ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Enten nokså lite grøfta, svært 

hogstpåvirka, med nokså 

sterk til sterk av fremmedarts-

innslag, med tilgroing/fortet-

ting på > 50% eller med eks-

pansjon av gran på >25% av 

arealet. 

OG 

Størrelsen er < 2 daa. Fore-

komst av <3 NT/DD-arter. 1 

kartleggingsenhet. Lite død-

ved, bare lite nedbrutte læ-

ger. 

Moderat kvalitet (1): 

Enten nokså lite grøfta, svært 

hogstpåvirka, med nokså 

sterk til sterk av fremmedarts-

innslag, med tilgroing/fortet-

ting på > 50% eller med eks-

pansjon av gran på >25% av 

arealet. 

OG 

Størrelsen er 2-10 daa, eller 

forekomst av ≥ 1 VU eller ≥ 3 

NT/DD-arter, eller 1 kartleg-

gingsenhet, eller en del død-

ved, > 20 % mye nedbrutt. 

Høy kvalitet (2): 

Enten nokså lite grøfta, svært 

hogstpåvirka, med nokså 

sterk til sterk av fremmedarts-

innslag, med tilgroing/fortet-

ting på > 50% eller med eks-

pansjon av gran på >25% av 

arealet. 

OG 

Størrelsen er >10 daa, eller 

forekomst av flere truede ar-

ter eller >10 NT/DD-arter, el-

ler 2 kartleggingsenheter eller 

mye dødved, > 50 % mye 

nedbrutt. 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10.3.11 Fjæresoneskogsmark, svartorstrandskog 
 
Fjæresoneskogsmark er nær truet (NT) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & 
Henriksen 2011). De viktigste påvirkningsfaktorene som er angitt i rødlistevurderingen er grøf-
ting, havbruk/fiskeoppdrettsnæring, og utbygging av veger, kaianlegg, boliger, industri og annen 
infrastruktur. Naturtypene har stor forvaltningsinteresse.  
 

Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes ved hjelp av variablene grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI), skogbestands-
dynamikk (7SD), hogstpåvirkning i form av åpen foryngelseshogst (7SB-ÅP), fremmedartsinn-
slag (7FA) og tilgroing/fortetning pga. opphør av hevd (busk- tresjiktsdekning; 1AG-B), herunder 
ekspansjon av gran (1AE-MB-D-PIab) (Tabell 77). Sistnevnte betyr mindre her enn i rik sump-
skog. 
 

Tabell 77. Tilstand i fjæresoneskogsmark og svartorstrandskog vurderes ved hjelp av disse va-
riablene. Variablene er likestilt og variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensi-
tet 

1: intakt. 2: ubetydelig grøf-
tingseffekt. 

3: nokså lite grøfting. 

7SD Skogbestandsdyna-
mikk    

0: naturskog 
5:gammel normalsk. 
(hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog (hkl 
IV) 

1-3: ung skog (hkl I-
III) 
  

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammen-
setning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

1AG-A/B  
Busksjiktdekning 

0-4: <25% 5: 25-50% 6-8: >50% 

1AE-MB-D-PIab  
Dekning av gran 

0-1: <12,5 % 2: 12,5-25 % (>70% 
unge trær) 

3-5: >25 % (>70% 
unge trær) 

 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Lokalitetsstørrelse, forekomst av rødlistearter og forekomst av dødved/gamle trær (spesifikke 
habitatkvaliteter) brukes for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i fjæresoneskogsmark og 
svartorstrandskog (Tabell 78). 
 

Tabell 78. Artsmangfold og naturvariasjon i fjæresoneskogsmark og svartorstrandskog vurderes 
ved hjelp av disse variablene. Variablene er likestilt og variabelen med høyest verdi bestemmer 
lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 10 daa  2-10 daa < 2 daa 

Forekomst av rødliste-
arter 

Dokumentert forekomst av 
truede (>1 EN/CR eller >2 
VU), eller >10 NT/DD arter 

Dokumentert fore-
komst av >1 VU eller 
>3 NT eller DD-arter 

<3 NT/DD arter 

Antall læger >4/2 læger pr. daa (>20/30 
cm diam) eller >40/20 læ-
ger >20/30 cm diam 

>2/1 læger pr. daa 
(>20/30 cm diam) eller 
>20/10 læger >20/30 
cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte 
læger (+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt eller 
innslag av hardgadd >30 
cm diam 

>20% mye nedbrutt, 
eller hardgadd >20 cm 

Bare lite ned-
brutte læger 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i fjæresoneskogsmark og svartorstrandskog 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting. Ingen til svak 

effekt av fremmedartsinnslag. 

Lite hogstpåvirka. Tilgro-

ing/fortetting på < 25% og 

ekspansjon av gran på 

<12,5% av arealet.  

OG 

Størrelsen er < 2 daa. Fore-

komst av <3 NT/DD-arter. Lite 

dødved, bare lite nedbrutte 

læger. 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting. Ingen til svak 

effekt av fremmedartsinnslag. 

Lite hogstpåvirka. Tilgro-

ing/fortetting på < 25% og 

ekspansjon av gran på 

<12,5% av arealet.  

OG 

Størrelsen er 2-10 daa, eller 

forekomst av ≥ 1 VU eller ≥ 3 

NT/DD-arter, eller en del død-

ved, > 20 % mye nedbrutt. 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting. Ingen til svak 

effekt av fremmedartsinnslag. 

Lite hogstpåvirka. Tilgro-

ing/fortetting på < 25% og 

ekspansjon av gran på 

<12,5% av arealet.  

OG 

Størrelsen er >10 daa, eller 

forekomst av flere truede ar-

ter eller >10 NT/DD-arter, el-

ler mye dødved, > 50 % mye 

nedbrutt. 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Enten ubetydelig grøfta, noe 

hogstpåvirka, med nokså 

svak til middels sterk effekt av 

fremmedartsinnslag, med til-

groing/fortetting på 25-50% 

eller med ekspansjon av gran 

på 12,5-25% av arealet. 

OG 

Størrelsen er < 2 daa. Fore-

komst av <3 NT/DD-arter. Lite 

dødved, bare lite nedbrutte 

læger. 

Høy kvalitet (2): 

Enten ubetydelig grøfta, noe 

hogstpåvirka, med nokså 

svak til middels sterk effekt av 

fremmedartsinnslag, med til-

groing/fortetting på 25-50% 

eller med ekspansjon av gran 

på 12,5-25% av arealet. 

OG 

Størrelsen er 2-10 daa, eller 

forekomst av ≥ 1 VU eller ≥ 3 

NT/DD-arter, eller en del død-

ved, > 20 % mye nedbrutt. 

Svært høy kvalitet (3): 

Enten ubetydelig grøfta, noe 

hogstpåvirka, med nokså 

svak til middels sterk effekt av 

fremmedartsinnslag, med til-

groing/fortetting på 25-50% 

eller med ekspansjon av gran 

på 12,5-25% av arealet. 

OG 

Størrelsen er >10 daa, eller 

forekomst av flere truede ar-

ter eller >10 NT/DD-arter, el-

ler mye dødved, > 50 % mye 

nedbrutt. 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Enten nokså lite grøfta, svært 

hogstpåvirka, med nokså 

sterk til sterk av fremmedarts-

innslag, med tilgroing/fortet-

ting på > 50% eller med eks-

pansjon av gran på >25% av 

arealet. 

OG 

Størrelsen er < 2 daa. Fore-

komst av <3 NT/DD-arter. Lite 

dødved, bare lite nedbrutte 

læger. 

Moderat kvalitet (1): 

Enten nokså lite grøfta, svært 

hogstpåvirka, med nokså 

sterk til sterk av fremmedarts-

innslag, med tilgroing/fortet-

ting på > 50% eller med eks-

pansjon av gran på >25% av 

arealet. 

OG 

Størrelsen er 2-10 daa, eller 

forekomst av ≥ 1 VU eller ≥ 3 

NT/DD-arter, eller en del død-

ved, > 20 % mye nedbrutt. 

Høy kvalitet (2): 

Enten nokså lite grøfta, svært 

hogstpåvirka, med nokså 

sterk til sterk av fremmedarts-

innslag, med tilgroing/fortet-

ting på > 50% eller med eks-

pansjon av gran på >25% av 

arealet. 

OG 

Størrelsen er >10 daa, eller 

forekomst av flere truede ar-

ter eller >10 NT/DD-arter, el-

ler mye dødved, > 50 % mye 

nedbrutt. 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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10.3.12 Arktisk-alpin grunn våtmark 
 
Arktisk-alpin grunn våtmark er nær trua (NT) i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & 
Henriksen 2011), og klimaendringer er angitt som den viktigste påvirkningsfaktoren i rødlistevur-
deringen. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse. Naturtypen er dårlig undersøkt. I NiN 2.1 er 
avgrensningen av naturtypen justert og avgrenset til Svalbard, og naturtypen er derfor kanskje 
ikke aktuell for ny rødlistevurdering. Dette må derfor betraktes som et foreløpig forslag.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Naturtypen er lite kjent, men graden av grøfting-grøftingsintensitet (7GR-GI), slitasje og slitasje-
betinget erosjon (7SE) og spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK) gir trolig et godt bilde av 
tilstanden. Det brukes en hierarkisk modell, der grøfting er den primære variabelen (Tabell 79). 
 
 

Tabell 79. Tilstand i arktisk-alpin grunn våtmark vurderes ved hjelp av disse variablene. Den 
primære variabelen vurderes først. 

 Lokalitetens tilstand 

Primær variabel God  Moderat Dårlig  

7GR-GI Grøftingsintensitet 
 

1: intakt, uten grøf-
ting 

2: ubetydelig grøf-
tingseffekt, observer-
bar effekt på arts-
sammensetningen. 

3: nokså lite grøf-
ting, betydelig 
endring i artssam-
mensetningen. 

Sekundær variabel Tilstand uendret Tilstand dårligere  

7SE/TK Slitasje, ero-
sjon/Ferdsel med tunge 
kjøretøy (andel med spor) 

0: ikke påvirka av sli-
tasje eller spor 

1-2: inntil 1/2 påvirka 
av slitasje eller spor 

 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Det brukes en hierarkisk modell der lokalitetsstørrelse er den primære variabelen for å vurdere 
naturvariasjonen i svak kilde og kildeskogsmark. I tillegg brukes forekomst av kalkindikatorer (se 
artsgruppe 8-10 i Vedlegg 1 og artslister i Vanderpuye mfl. (2002) for å oppgradere små og 
middels store lokaliteter (Tabell 80). 
 
 

Tabell 80. Artsmangfold og naturvariasjon i arktisk-alpin grunn våtmark vurderes ut fra lokali-
tetsstørrelse. Den sekundære variabelen brukes for å oppgradere små eller middels store loka-
liteter. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Primær variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 1 daa 250-1000 m² < 250 m² 

Sekundær variabel  Større 

Forekomst av kalkindikatorer  Flere kalkindikatorer  
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i arktisk-alpin grunn våtmark 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Uten grøfting. Ikke påvirka 

av slitasje eller kjørespor. 

OG 

Størrelse <250 m² 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting. Ikke påvirka 

av slitasje eller kjørespor. 

OG 

Størrelse 250-1000 m², eller 

<250 m² og kalkindikatorer 

forekommer. 

Svært høy kvalitet (3): 

Uten grøfting. Ikke påvirka 

av slitasje eller kjørespor. 

OG 

Størrelse >1 daa, eller stør-

relse 250-1000 m² og kalk-

indikatorer forekommer. 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Ubetydelig grøfting. Ikke 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. 

ELLER 

Uten grøfting og påvirka av 

slitasje eller kjørespor. 

OG 

Størrelse <250 m² 

Høy kvalitet (2): 

Ubetydelig grøfting. Ikke 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. 

ELLER 

Uten grøfting og påvirka av 

slitasje eller kjørespor. 

OG 

Størrelse 250-1000 m², eller 

<250 m² og kalkindikatorer 

forekommer. 

Svært høy kvalitet (3): 

Ubetydelig grøfting. Ikke 

påvirka av slitasje eller kjø-

respor. 

ELLER 

Uten grøfting og påvirka av 

slitasje eller kjørespor. 

OG 

Størrelse >1 daa, eller stør-

relse 250-1000 m² og kalk-

indikatorer forekommer. 

D
å

rl
ig

 Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting. 

OG 

Størrelse <250 m² 

Moderat kvalitet (1): 

Nokså lite grøfting. 

OG 

Størrelse 250-1000 m², eller 

<250 m² og kalkindikatorer 

forekommer. 

Høy kvalitet (2): 

Nokså lite grøfting. 

OG 

Størrelse >1 daa, eller stør-

relse 250-1000 m² og kalk-

indikatorer forekommer. 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11 Skog 
 
Verdisetting utarbeides for i alt 27 naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse i skog (Tabell 
81). Tresatte våtmarkstyper omtales under hovedøkosystem våtmark (kap. 10). Beiteskog og 
høstingsskog omtales under semi-naturlig mark (kap. 8).  
 
 

Tabell 81. Oversikt over naturtyper i skog som det blir utarbeidet verdisettingsmetodikk for, in-
kludert naturtyper foreslått i Aarrestad mfl. (2016), som alle er merket 1 og rødlistede naturtyper. 
Kolonnen «største enhet» omfatter vidt avgrensede naturtyper som inkluderer flere rødlistede 
enheter, samt rødlistede enheter som omfatter mer snevert avgrensede naturtyper. Kolonnen 
«mindre enheter» synliggjør hvilke enheter som er nøstet i de største enhetene. Naturtypeverdi 
etter rødlistestatus (Lindgaard & Henriksen 2011) er angitt, se kap. 3 for detaljer. Utvalgte natur-
typer er markert med (UN). * Angir at bare deler av typen inngår, og at typen også kan inngå i 
andre naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. 

Største enhet Mindre enheter Rødliste-
status 

Naturtype-
verdi 

Kalkbarskog1  
Lågurt-grankalkskog 
Høgstaude-grankalkskog 
Lav-furukalkskog 
Lågurt-lyngfurukalkskog 

 
VU 
NT 
NT 
NT 

Særlig stor 
Særlig stor 
Stor 
Stor 
Stor 

Lågurteikeskog1  NT Stor 

Rik alm-lind-hasselskog1   Stor 

Rik lågurt-ospeskog1   Stor 

Tørr intermediær til rik sandfuru-
skog1 

  Stor 

Kalklindeskog (UN)  VU Særlig stor 

Kalkrik bøkeskog  VU Særlig stor 

Rik boreal frisk lauvskog  DD Stor 

Kalkrik lavfuruskog  NT Stor 

Lågurt-lyngfuruskog  NT Stor 

Høgstaudegranskog  NT Stor 

Olivinskog  EN Særlig stor 

Flomskogsmark1  
Rikere myrkantmark i låglandet* 
Doggpilkratt 
Mandelpilkratt 

 
EN 
NT 
NT 

Særlig stor 
Særlig stor 
Stor 
Stor 

Oseanisk levermoserik skog1   Stor 

Temperert kystfuruskog  
Boreonemoral regnskog1 

EN Særlig stor 
Særlig stor 

Skog med lungeneversamfunn1   Stor 

Gammel granskog1   Stor 

Gammel furuskog1   Stor 

Kystgranskog  EN Særlig stor 

 
 
Skogtyper skiller seg prinsipielt fra andre naturtyper ved sin tredimensjonale struktur. Da NiN i 
sin (grunn)typeinndeling med tilhørende kartleggingsenheter har valgt å kun vektlegge biosam-
funn som forekommer på bakken, er forvaltningsviktige skogtyper lite synlige på type- og utfor-
mingsnivå, og derfor i praksis vanskelig å håndtere som enheter i NiN, både når det gjelder å 
fange opp (i) viktig økologisk variasjon knyttet til tresjikt og (ii) spesialiserte biosamfunn og deres 
krav til spesifikke habitatkvaliteter. For eksempel er typer av edellauvskog som har vært prioritert 
i norsk naturforvaltning de siste 35 årene (jf. bl.a. Blindheim mfl. 2015) og som huser de største 
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ansamlingene av truede arter i norsk natur (Brandrud mfl. 2013b) ikke håndtert som egne typer 
og kartleggingsenheter i NiN. 
  
Av forekomst av tresjikt følger også mange direkte og indirekte miljøfaktorer og variabler knyttet 
til forekomst av trærne og til skogtilstand. Viktig her er den sykliske variasjonen i skogtilstand 
knyttet til forstyrrelsesregimer som stormfelling/skogbrann og hogst. Skogen i Norge har vært 
gjennompåvirket av skogbruk i flere hundre år, med den følge at forekomsten av «gammelskogs-
strukturer» som gamle grove trær og dødved er betydelig lavere enn i en naturskog (Rolstad & 
Storaunet 2015). Å fange opp variasjon i tilstand fra lite påvirket gammelskog til (flate)hogd pro-
duksjonsskog blir derfor viktig ift. kvalitetskriterier i skog, og vil representere de tilstandsvariab-
lene som skiller seg mest fra andre typer. De skal derfor her gås igjennom litt mer i detalj. Vari-
abler som mengde og kvalitet av dødved og gamle, grove (hule) trær, er direkte, spesifikke ha-
bitatkvaliteter for svært mange spesialiserte gammelskogsarter, og er her valgt håndtert som 
kvalitetskriterier/habitatkvaliteter for biologisk mangfold og spesielt potensial for rødlistede/tru-
ede arter. Tilstandsvariasjon fra produksjonsskog med hogstfelt og ungskogsfaser til lite påvirket 
gammelskog er håndtert gjennom variabler som naturskog og hogstformer. 
 
 

11.1 Tilstand i skog 
 
Skoglige variabler på god økologisk tilstand 
De aller fleste skogsbestand i Norge er påvirket av skogbruksvirksomhet gjennom lang tid, hvor 
spor og effekter av slik virksomhet kan skyldes inngrep og påvirkning gjennom en lang tidspe-
riode. Det er altså en klar sammenheng mellom skogshistorien til ett gitt areal, og vurderingen 
og verdisettingen av tilstand for dette arealet. Den store variasjonen i spor og effekter av skog-
bruksvirksomhet gjør dette til et komplekst tema hvor det har vist seg vanskelig i vårt oppdrag å 
komme frem til tilstandsvariabler som er viktige for alle naturtyper i skog og som samtidig kan 
registreres på en enkel, enhetlig måte og med begrenset ressursbruk (felttid). Vurdering av inng-
rep som har skjedd for lang tid siden mot nylige inngrep gjør både registrering og vurdering av 
ulike tilstandsvariabler som vi har vurdert, krevende.   
 
7SD skogsbestandsdynamikk er den enkeltvariabelen som overordnet gir et bilde av et skogs-
bestands utseende, og er en god indikator for forekomst av viktige strukturer som utvikles med 
alder på skogen. Slik sett vil skogsbestandsdynamikk også være en indikator for potensialt for 
artsmangfold inkludert forekomst av rødlistede arter. Variabelen er sentral i all skogtaksering, og 
kan anvendes med likt innslagspunkt for god, middels og dårlig tilstand for alle naturtyper av 
nasjonal forvaltningsinteresse.  
 
Hogst, og spesielt sluttavvirkning i form av åpen hogst/flatehogst er den form for skogbruksvirk-
somhet som generelt gir de største negative effektene på et skogsbestands tilstand som natur-
type. Flere av variablene innen gruppen 7SB skogbruk  i NiN er imidlertid ikke operasjonelle for 
registrering av naturtyper. Vi vurderte å bruke de to variablene 7SB-ÅP åpen foryngelseshogst 
og 7SB-HS hogststubbeandel, som samlet skulle kunne gi et godt mål for hogstaktivitet på et gitt 
skogareal, og som kunne være mulig å registrere presist og entydig under naturtyperegistrering. 
Hogststubbeandel er et mål for alle stubber som er et resultat av hogst og som er registrerbare. 
Gamle stubber er ofte helt overgrodd og vanskelige å få øye på, og overgroing av stubber skjer 
raskere i et humid kystklima enn ellers. Særlig på Vestlandet vil en kunne forvente stor variasjon 
i presisjonsnivå mellom registrantene for denne variabelen. Hogststubbeandel skiller ikke mel-
lom ulike nedbrytningsgrader av stubbene, og gir derfor ikke mulighet for å skille mellom nye og 
gamle hostinngrep, som eventuelt bør vurderes ulikt mht. tilstand. Dessuten er variabelen tidkre-
vende og komplisert å beregne (som andel av total grunnflatesum for levende og døde trær), 
noe som også kan gi opphav til varierende presisjon og forskjeller mellom ulike registranter. 
Gaarder mfl. (2017) konkluderte med at variabelen er uegnet i naturtyperegisteringer, og også 
Granhus mfl. (2016)påpekte betenkeligheter ved bruk av denne variabelen i NiN-kartlegging. Vi 
deler disse arbeidenes vurderinger og inkluderer ikke hogststubbeandel i verdisetting av natur-
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typer i skog. Åpne hogster – 7SB-ÅP åpen foryngelseshogst –  er et alvorlig inngrep der be-
standene etter hogst ikke lenger har skogklima; tilstanden etter slike hogster er et sammenbrudd 
av økosystemet og er derved en svært viktig variabel for å beskrive forringet tilstand av naturty-
per i skog. For naturtyper der definisjonen er gitt ved tetthetsmål av spesielle trær, altså gammel 
furuskog, gammel granskog og trær med lungeneversamfunn, vil imidlertid snauhogde (7SB-ÅP-
SH) arealer oftest ikke inngå i figurene ved kartlegging (det treløse arealet vil ofte føre til gren-
sesetting fordi avstand til neste spesielle tre blir for stor). Ved gjenkartlegging vil andel snauhogd 
areal innen figurene for disse naturtypene kunne registreres. For alle andre skogstyper av na-
sjonal forvaltningsinteresse vil snauhogde arealer bli kartlagt som sine respektive naturtyper selv 
om dette gjelder hele figurarealet, i tråd med generelle prinsipper for kartlegging etter NiN.    
 
Annen påvirkning 
I tillegg til skogbruk vil grad av påvirkning i skog for de fleste typer være knyttet til (i) ferdsel med 
tråkkslitasje og forsøpling (ii) spredning av fremmede arter som edelgran, platanlønn og hage-
mispel-arter, (iii) tilgroing/fortetning pga. opphørt hevd (beite/rydding), herunder ekspan-
sjon/spredning av gran (pga. opphørt hevd, spredning fra tilliggende plantefelt), (iv) rassikring, 
(v) redusert frekvens av skogbrann, samt for sumpskog/flommarkstyper også (vi) drenering/grøf-
ting og (vii) flomdemping gjennom vassdragsregulering. 
 
Fremmedartsinnslag (7FA) er en potensielt viktig tilstandsvariabel i skog hvor særlig fremmede 
treslag har betydning fordi de kan endre skogstruktur og livsvilkår for stedegne arter. Vi har fo-
reslått registrering av fremmedartsinnslag med to ulike tilnærminger; 1) bruk av 7FA direkte, og 
2) bruk av andel fremmedarter i tresjikt, busksjikt og feltsjikt, representert ved variabelen relativ 
del-artsgruppesammensetning (1AR), og foreslår at begge tilnærmingene testes ut i felt slik at 
den beste variabelen kan benyttes i revidert versjon av verdisettingsmetodikken.  
 
 

11.1 Artsmangfold og naturvariasjon i skog 
 
Artsmangfoldet er rikt i mange skogtyper, spesielt i (kalk)rike typer, typer dominert av spesielle 
treslag (særlig edellauvskog), og i tilstandsbetingede typer (gammelskog). Svært mange spesi-
aliserte arter opptrer knyttet til bestemte skogtyper (habitatspesifikke arter). Der mange habitat-
spesialister er knyttet til rødlistede/truede skogtyper, havner svært mange av disse artene selv 
på rødlista. Mange av de rødlistede skogtypene er i tillegg sjeldne, som gjør disse til svært viktige 
hotspot-habitater for rødlistearter/truede arter. Disse få og små forekomstene huser med andre 
ord en særlig høy tetthet av truede arter og blir derfor svært forvaltningsviktige objekter for iva-
retagelse av truede arter (Evju mfl. 2015c). Mange skogtyper oppviser også en betydelig 
kompleksitet og naturvariasjon, bl.a. pga. den tredimensjonale strukturen med tresjikt som «kom-
mer i tillegg» til øvrig miljøvariasjon. Det er i skog også en svært stor artsdiversitet knyttet til 
selve tresjiktet, i form av vedboende og barkboende arter. Det anslås at f.eks. gamle, hule eiker 
kan ha over 1000 arter som har sitt hovedhabitat i eik (Sverdrup-Thygeson mfl. 2011b). Samlet 
sett anslås i størrelsesorden halvparten av artsmangfoldet i Norge å være knyttet til skog og det 
gjelder også de mest forvaltningsviktige, mer eller mindre habitatspesifikke, rødlistede artene 
(Henriksen & Hilmo 2015).   
 
Naturbetingede habitatkvaliteter kan være vanskelig å operasjonalisere 
I de økologisk komplekse og artsrike skogtypene som er rødlistet eller her er vurdert som for-
valtningsviktig, er det en del variasjon i naturbetingede habitatkvaliteter innenfor typene, som 
antagelig kan være vanskelig å håndtere med operasjonelle feltvariabler i NiN pr. i dag (se også 
kap. 4). Dette gjelder særlig naturbetingede habitatkvaliteter for spesialiserte rødlistearter i 
hotspot-habitater som ulike kalkskoger eller rik edellauvskog. Som andre rødlistegrupper er 
disse artene kartlagt i begrenset grad, og ifølge vurderinger i Rødlista for arter (Henriksen & 
Hilmo 2015), kjenner vi anslagsvis kun 10−20% av forekomstene av slike arter innenfor de store 
gruppene av sopp og insekter. Dermed er kunnskapen om forekomsten av rødlistearter i de 
enkelte lokaliteter ofte ikke tilstrekkelig til å vekte dette betydelig ved skåring av lokalitetsverdi. 
Men vi vet at noen lokaliteter av f.eks. en bestemt kalkskogstype som kalklindeskog, har langt 
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flere rødlistearter enn andre lokaliteter pga. «velutviklede habitatkvaliteter». Kan man vurdere 
potensialt for rødlistearter gjennom å skåre slike spesifikke habitatkvaliteter? Kan man parame-
terisere og skåre optimale habitatkvaliteter for f.eks. elementet av de nær 100, kjente truede 
kalklindeskogsoppene? Et tynt, mineralrikt, finkornet og gjerne noe ustabilt, solvendt jordsmonn 
på 5−10 cm, kombinert med nærhet til grove, gamle lindeindivider ser ofte ut til å være det opti-
male for dette elementet (Brandrud mfl. 2016, Brandrud mfl. 2014). Kan man skåre jordtykkelse 
i kalklindeskog kvantitativt på en slik måte at det reflekterer potensialt for rødlistede kalinde-
skogsopper? Videre ser det ut til at en geomorfologisk finskala variasjon/heterogenitet med tette 
mosaikker av kalkknauser/kalkbenker, små rasmarker og kalkblokker er vesentlig forutsetning 
for en særlig (arts)rik kalklindeskog med velutviklede habitatkvaliteter. Slike habitatkvaliteter er 
forsøkt operasjonalisert som variabler i NiN under variabelgruppe 4 Naturgitte objekter (4NB 
Nakent berg i jorddekt natursystem), men finnes pr. i dag bare i kartlegginsveilederen (Bryn & 
Halvorsen 2015), ikke i Artikkel 3 (Halvorsen mfl. 2016a) eller på Artsdatabankens sider på nett. 
Vi foreslår å teste dem ut, fordi de er svært viktige for mange rødlistearter.   
 
I naturtyper på kalk vil særlig kalkrike utforminger ha særlig stort artsmangfold og stort potensial 
for rødlistearter. Slike kalkrike utforminger kan angis med det øverste kalktrinnet, dvs. KA i. Et-
tersom kalktrinn også benyttes for å definere disse naturtypene, kan det være problematisk å 
benytte de samme variablene for verdisetting. Videre kan det å foreta en ytterligere trinn-oppde-
ling av kalkinnhold i felt også være vanskelig, og vil kreve utprøving. Vi foreslår derfor at særlig 
kalkrike utforminger ikke skal inngå som egne variabler for å vurdere artsmangfold og naturva-
riasjon.  
 
Habitatkvaliteter knyttet til skogstruktur/ gammelskogsvariabler  
Forekomst av dødved: Denne variabelen er både et viktig element i å definere urørthet/naturtil-
stand, men er også en direkte habitatkvalitet (livsmedium) for den store gruppen av vedboende 
arter, herunder habitatspesifikke gammelskogsarter/rødlistearter som er avhengig av bestemte 
dødvedkvaliteter. Vi foreslår at det gis skår både på dødved kvalitet og mengde. Dette er i tråd 
med det som har vært praktisert i miljøregistrering i skog (MiS; Baumann mfl. 2001), samt det 
som nylig er foreslått for verdisetting av verneobjekter i skog (Pedersen mfl. 2017). 
 
Dødved-kvalitet: Denne parameteren foreslås inndelt etter (i) dimensjon (under/over 30 cm i læ-
ger-diameter; inngangsverdi 15 cm), og (ii) nedbrytningsgrad (mye/lite nedbrutt, eller 5-delt 
skala). Internasjonal litteratur (oppsummert bl.a. i Bendiksen mfl. 2014, Rolstad & Storaunet 
2015) indikerer at det er viktig for mange spesialiserte/rødlistede arter med grov dødved, men 
grenseverdier er uklare og antageligvis noe varierende. Her følger vi standard grenseverdi på 
30 cm for grove/ikke grove læger, og inngangsverdi for læger på 20 cm. Disse grensene er også 
adoptert i NiN.2.1.  
 
Når det gjelder nedbrytningsgrad, så er det flere undersøkelser som påpeker at en såkalt død-
vedprofil, som fordeler alle læger i 5 nedbrytningsklasser, er det optimale, og vil være den varia-
belen som forteller mest presist om langvarig, god (versus mindre god) økologisk tilstand, og 
langvarig (versus kort) økologisk kontinuitet i dødved på bestandsnivå. En slik detaljert dødved-
profil er imidlertid svært tidkrevende å registrere. Som mål på potensial for rødlistearter av ved-
boende sopp/lav/insekter, vurderes det som tilstrekkelig med en todeling, i mye versus lite ned-
brutte læger. Dette er også i tråd med variabler innenfor gruppa naturbetinget variasjon i beskri-
velsessystemet i NiN. Jo mer mye nedbrutt dødved, jo lengre kontinuitet i dødved, jo høyere 
verdi. Vi foreslår at denne variabelen skåres etter skalaen ingen, middel (20−50 %) og mye (> 
50 %) av mye nedbrutt dødved/læger. 
 
Dødvedmengde: Her er det et veivalg om man ønsker å skåre absolutt dødvedmengde eller 
dødvedtetthet på den enkelte naturtypelokalitet. Det er lett å forestille seg at 100 læger i en lav 
tetthet på en stor, topografisk heterogen lokalitet med presumptivt variert dødved kan være vel 
så verdifullt som ditto læger i en stor ansamling på en liten, homogen lokalitet. Samtidig antas at 
høy tetthet (læger-ansamlinger) kan være viktig for en del arter (men ikke for alle; Brandrud mfl. 
2013a), og tetthetsbasert registrering har vært basis for dødved-figurer/biotoper i MiS (Baumann 
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mfl. 2001). Vi foreslår å løse dette ved å skåre både tetthet og absolutt mengde over en grense-
verdi, dvs. grense for «god kvalitet» kan f.eks. være 4 læger pr. daa, eller hvis det totale antallet 
på en lokalitet overstiger 20 læger. I en rapport om ny metode og verdisetting ved skogvernvur-
deringer er det foreslått å bruke volum av dødved/læger istedenfor antall læger som mengdemål 
på dødved (Pedersen mfl. 2017). Her velger vi å følge praksis fra MiS og variabler i NiN som 
baserer seg på antall læger (selv om det kan være stor variasjon i lengden på læger). 
 
Anslag for mengden av dødved i naturskog varierer betydelig fra høyproduktive til lavproduktive 
skogtyper (Jonsson & Siitonen 2012, Siitonen 2001). I høyproduktiv skog står trærne tettere, 
vokser fortere, og har en kortere omløpstid, og produserer således en høyere tetthet av læger 
(selv om de også blir nedbrutt fortere). Erfaringsmessig i MiS er det også en langt høyere fre-
kvens av ansamlinger av granlæger enn av alle andre treslag i norsk skog (Brandrud & Sverdrup-
Thygeson 2008). Vi foreslår på denne bakgrunn en tredeling av skogtyper i forhold til potensialt 
for produksjon av dødved/læger; (i) lavproduktiv skog på bonitet 6−8 (inkl. all furu- og eikeskog), 
(ii) høyproduktiv lauvskog på bonitet 11−20, og  (iii) høyproduktiv granskog på bonitet 11−20. 
 
I MiS registreres og vektes både stående og liggende død ved. Erfaringen er imidlertid at (i) 
stående død ved utgjør en liten andel, og at (ii) stående død ved verdisetting vektes i liten grad 
(jf. bl.a. Brandrud & Sverdrup-Thygeson 2008). Større forekomster av stående død ved repre-
senterer som regel unge stadier av dødved-produksjon, og vil normalt nokså raskt gå over til 
liggende, og først da har disse forekomstene viktig betydning for artsmangfoldet og de rødlistede 
vedboende artene. Vi legger derfor opp til å bare registrere liggende død ved. Unntaket er spe-
sielle, langlevde hardved-gadd, og særlig av furu (kelo) og eik på lavproduktiv mark. Vi foreslår 
at disse skåres for seg, som en spesiell dødved-kvalitet, sammen med andel mye nedbrutte 
læger. 
 
Gamle trær: Her gjelder de samme prinsippene som for død ved/læger; det registreres både 
tetthet og absolutt forekomst (over en viss grense) av gamle trær. Absolutt forekomst er viktig 
særlig for å fange opp spredte forekomster av gammel furu og gammel eik i større bestander. 
Alder scores som i MiS ved anslått alder på bartrær, og ved dimensjon (brysthøydediameter) på 
lauvtrær (jf. Baumann mfl. 2001). I prinsippet kan det være det samme med gamle trær som med 
læger, at det er høyere tetthet i høy- versus lavproduktiv skog pga. høyere tre-tetthet. Vår erfa-
ring fra MiS er imidlertid at tettheten av gamle trær er relativt sett høyere i lavproduktiv versus 
høyproduktiv skog pga. mindre hogstpåvirkning (mindre flatehogst). Verdien av de gamle trærne 
er også større i de lavproduktive typene, bl.a. fordi trærne her blir betydelig mye eldre, og huser 
mange spesialiserte arter før de går overende. Vi foreslår dermed kun en variabel for gamle trær, 
gjeldende både for lavproduktiv- og høyproduktiv mark. Inngangsverdi gamle trær følger MiS; 
gran: eldre enn 150 år; furu eldre enn 200 år, lauvtrær brysthøydediameter >40 cm (rogn og 
gråor 30 cm) (Baumann mfl. 2001; eik endret fra 50 cm til 40 cm). Hule lauvtrær registreres for 
seg, og følger også MiS i inngangsverdi (>30 cm bhd). Gjelder i praksis kun edellauvtrær (inklu-
dert svært gamle sokler/stammebasis av lind og svartor), samt osp. Her gir allerede en liten 
forekomst høy kvalitet, da hule trær er svært viktig habitat-kvalitet for en rekke arter. 
 
Disse vurderingene oppsummeres i Tabell 82, og gjenspeiles i tabellene for hver naturtype (se 
kap. 11.2).  
 
Vekting av ulike variabler for potensial for artsmangfold/rødlistearter: Potensialet kan skåres med 
opptil 4 variabler for tilstandsbetingede habitatkvaliteter (dødved/gamle trær), og opp til 2 vari-
abler for naturbetingede kvaliteter. Høy skår på en av disse variablene er tilstrekkelig til å gi høy 
skår på potensial for rødlistearter. 
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Tabell 82. Variabler som inngår for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i naturtyper av 
nasjonal forvaltningsinteresse i skog, med grenseverdier mellom stor, moderat og liten. For ver-
disetting av gammel granskog og gammel furuskog vil disse variablene være primære, mens 
vekten i andre skogtyper vil være lavere, se kap. 11.2.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabel Stor Moderat Liten 

Læger lavproduktiv 
skog (bonitet 6−8)  
(furu- & eikeskog) 

>4 læger pr. daa (>20 cm 
diam), eller 
>2 læger pr. daa (>30 cm 
diam), eller >20/40 læger 
>30/20 cm diam 

>2 læger pr. daa (>20 cm 
diam), eller 
>1 låg pr. daa (>30 cm 
diam), eller >10/20 læger 
>30/20 cm diam 

Ingen krav 

Læger høyproduktiv 
lauvskog  
(bonitet 11−20) 

>8 læger pr. daa (>20 cm 
diam), eller 
>4 læger pr. daa (>30 cm 
diam), eller >40/80 læger 
>30/20 cm diam 

>4 læger pr. daa (>20 cm 
diam), eller 
>2 låg pr. daa (>30 cm 
diam), eller >20/40 læger 
>30/20 cm diam 

Ingen krav 

Læger høyproduktiv 
granskog  
(bonitet 11−20) 

>12 læger pr. daa (>20 
cm diam), eller 
>6 læger pr. daa (>30 cm 
diam), eller >80/160 læ-
ger >30/20 cm diam 

>6 læger pr. daa (>20 cm 
diam), eller 
>3 låg pr. daa (>30 cm 
diam), eller >40/80 læger 
>30/20 cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte 
læger (+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hardgadd 
(kelo) >30 cm diam 

>20% mye nedbrutt, eller 
hardgadd (kelo) >20 cm 

Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær* >6 gamle trær pr. daa, el-
ler >20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. daa, eller 
>10 gamle trær 

Ingen krav 

Antall hule lauvtrær >3 hule lauvtrær 1-2 hule lauvtrær Ingen krav 
*definisjon gamle trær/hule lauvtrær følger MiS, se tekst (jfr. Baumann m. fl. 2001) 
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11.2 Tabeller for verdisetting 
 

11.2.1 Kalkbarskog, lågurt-grankalkskog, høgstaude-grankalkskog, lav-
furukalkskog og lågurt-lyngfurukalkskog 

 
Kalkbarskog omfatter de rødlistede naturtypene lågurt-grankalkskog (VU) og høgstaude-gran-
kalkskog, lav-furukalkskog og lågurt-lyngfuruskog (alle NT). Kalkbarskog og lågurt-grankalkskog 
har særlig stor forvaltningsinteresse, mens de tre NT-typene, dersom de avgrenses alene, har 
stor forvaltningsinteresse. Viktigste påvirkningsfaktorer er åpen hogst/flatehogst med tette for-
yngelsesfaser, kjørespor/ferdsel med tunge kjøretøy (skogbruk), stor ferdsel med tråkkslitasje 
og forsøpling, spredning av fremmede arter som edelgran og hagemispel-arter og tilgroing/for-
tetning pga. opphørt hevd (beite/rydding), herunder spredning av gran i kalkfuruskog (Aarrestad 
mfl. 2016, Brandrud & Bendiksen 2017, Henriksen & Hilmo 2015). 
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes med variablene åpen foryngelseshogst (7SB-HI-ÅP), skogbestandsdynamikk 
(7SD), spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjøretøy 
(7TK) og fremmedartsinnslag (7FA) (Tabell 83). Variablene vurderes å være likestilte.  
 

Tabell 83. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med kalkbarskog og undertyper. Variabelen 
med dårligst verdi bestemmer lokalitetens samlede tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5:gammel nor-
malskog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

 1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

7SE Slitasje  
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

7TK Ferdsel med tunge kjøretøy 
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår de likeverdige variablene lokalitetsstørrelse, 
forekomst av og potensial for rødlistearter (m/ habitatkvalitetene mosaikkvariasjon (antall kart-
leggingsenheter), kalkknauser og mengde/kvalitet læger og gamle trær) (Tabell 84). Gjengroing 
kan være viktig for biomangfoldet i noen typer (kalkfuruskog) men er ikke tatt med her. Grense-
verdier for størrelse er basert på kunnskap fra nasjonal utredning om kalkbarskoger (Brandrud 
& Bendiksen 2017).  
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Tabell 84. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i kalkbarskog og undertyper. 
Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold og naturvariasjon.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 100 daa  10−100 daa  < 10 daa  

Dokumentert forekomst 
av rødlistearter 

>1 EN/CR eller >2 
VU, eller >10 NT/DD- 
arter 

≥ 1 VU eller >3 
NT/DD-arter 

<3 NT/DD-arter 

Mosaikkvariasjon  >4 kartleggingsenhe-
ter 

2-3 kartleggingsenhe-
ter 

1 kartleggingsenhet 

Bergknausforekomst 
(4NB-BK) 

Mange forekomster 
(>10 stk/>10% dekn) 

Få forekomster (3-10) < 3 forekomster 

Læger i kalkfuruskog >4 læger pr. daa (>20 
cm diam), eller 
>2 læger pr. daa (>30 
cm diam), eller 
>20/40 læger >30/20 
cm diam 

>2 læger pr. daa (>20 
cm diam), eller 
>1 låg pr. daa (>30 
cm diam), eller 
>10/20 læger >30/20 
cm diam 

Ingen krav 

Læger i kalkgranskog >8 læger pr. daa (>20 
cm diam), eller 
>4 læger pr. daa (>30 
cm diam), eller 
>40/80 læger >30/20 
cm diam 

>4 læger pr. daa (>20 
cm diam), eller 
>2 låg pr. daa (>30 
cm diam), eller 
>20/40 læger >30/20 
cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte 
læger (+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hard-
gadd (kelofuru) >30 
cm diam 

>20% mye nedbrutt, 
eller hardgadd (kelo-
furu) >20 cm 

Bare lite nedbrutte 
læger 

Antall gamle trær (gran 
>150 år, furu >200 år; 
lauvtrær >40 cm diam) 

>6 gamle trær pr. 
daa, eller >20 gamle 
trær 

>3 gamle trær pr. 
daa, eller >10 gamle 
trær 

Ingen krav 

*denne vurderes bare når enheten kalkbarskog avgrenses 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i kalkbarskog med undertyper 
T

il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen el-

ler svakt fremmedartsinnslag 

OG < 1/16 med spor av slita-

sje eller kjøretøy 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen el-

ler svakt fremmedartsinnslag 

OG < 1/16 med spor av slita-

sje eller kjøretøy 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER moderat 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen el-

ler svakt fremmedartsinnslag 

OG < 1/16 med spor av slita-

sje eller kjøretøy  

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa 

ELLER med dokumentert fo-

rekomst av >1 EN/CR eller 

>2 VU eller >10 NT/DD- arter 

ELLER stort potensial for 

rødlistearter 

M
o

d
e

ra
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Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt el-

ler middels sterkt fremmed-

artsinnslag ELLER < 1/16-1/2 

med spor av slitasje eller kjø-

retøy  

OG  

Størrelsen er <10 (5) daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt el-

ler middels sterkt fremmed-

artsinnslag ELLER < 1/16-1/2 

med spor av slitasje eller kjø-

retøy  

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER moderat 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt el-

ler middels sterkt fremmed-

artsinnslag ELLER < 1/16-1/2 

med spor av slitasje eller kjø-

retøy  

ELLER 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa 

ELLER med dokumentert fo-

rekomst av >1 EN/CR eller 

>2 VU eller >10 NT/DD- arter 

ELLER stort potensial for 

rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt el-

ler sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER < > 1/2 med spor av 

slitasje eller kjøretøy  

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt el-

ler sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER < > 1/2 med spor av 

slitasje eller kjøretøy  

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter moderat poten-

sial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt el-

ler sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER < > 1/2 med spor av 

slitasje eller kjøretøy  

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa 

ELLER med dokumentert fo-

rekomst av >1 EN/CR eller 

>2 VU eller >10 NT/DD- arter 

ELLER stort potensial for 

rødlistearter. 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.2 Lågurteikeskog 
 
Lågurteikeskog er rødlistet som nær truet (NT) i Rødlista for naturtyper 2011. De viktigste på-
virkningsfaktorene er (åpen) hogst/treslagsskifte (inkl. felling av grov eik til spesialvirke), ekspan-
sjon av gran og stedvis bøk (naturlig og pga. opphørt hevd), tilgroing/fortetning (særlig omkring 
hule eiker) pga. opphørt hevd (beite/rydding), spredning av fremmede arter som edelgran og 
platanlønn (Blindheim mfl. 2015). Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 

Tilstand: variabler og grenseverdier 
Variablene som brukes for å vurdere tilstand, er hogstpåvirkning/skogbruk i form av åpen for-
yngelseshogst (7SB-HI-ÅP), skogbestandsdynamikk (7SD), fremmedartsinnslag (7FA) og tilgro-
ing/fortetning pga. opphør av hevd, herunder ekspansjon av busksjikt (1AG-B) og av gran og 
bøk, målt med dekning av enkeltarter (1AE-MB-D)  (Tabell 85). Variablene er likeverdige.  
 

Tabell 85. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med lågurteikeskog. Variabelen med dår-
ligst verdi bestemmer lokalitetens samlede tilstand. 

 
 

Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5:gammel normal-
skog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

1AG-B Busksjiktdekning 0-4: <25% 5: 25-50% 6-8: >50% 

1AE-MB-D-PIab/FAsy 
Dekning av gran/bøk 

0-1: <12,5 % 2: 12,5-25 % (>70% 
unge trær) 

3-5: >25 % 
(>70% unge trær) 

 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår lokalitetens størrelse, forekomst av rødliste-
arter, potensial for rødlistearter (mosaikkvariasjon og dødved/gamle trær-variabler) (Tabell 86). 
Grenseverdier for størrelse er basert på kunnskap fra nasjonal edelløvskogskartlegging (Blind-
heim mfl. 2015). 
 

Tabell 86. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med lågurteike-
skog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 50 daa  5-50 daa < 5 daa 

Dokumentert forekomst av rød-
listearter 

>1 EN/CR eller >2 VU, 
eller >10 NT/DD-arter 

>1 VU eller >3 
NT/DD-arter 

<3 NT/DD-
arter 

Mosaikkvariasjon >3 kartleggingsenhe-
ter 

2 kartleggingsenhe-
ter 

1 kartleg-
gingsenhet 

Antall læger >4/2 læger pr. daa 
(>20/30 cm diam), el-
ler >40/20 læger 
>20/30 cm diam 

>2/1 læger pr. daa 
(>20/30 cm diam), el-
ler >20/10 læger 
>20/30 cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte læger (+ 
grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hard-
gadd >30 cm diam 

>20% mye nedbrutt, 
eller hardgadd >20 
cm 

Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær >6 gamle trær pr. daa, 
eller >20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. 
daa, eller >10 gamle 
trær 

Ingen krav 

Antall hule lauvtrær >3 hule lauvtrær 1-2 hule lauvtrær Ingen krav 

  



NINA Rapport 1357 

136 

Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i lågurteikeskog 
 

T
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s
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n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen 

eller svakt fremmedartsinn-

slag OG lav busksjiktdekning 

OG lav dekning av gran/bøk  

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen 

eller svakt fremmedartsinn-

slag OG lav busksjiktdekning 

OG lav dekning av gran/bøk 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen 

eller svakt fremmedartsinn-

slag OG lav busksjiktdekning 

OG lav dekning av gran/bøk 

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med dokumentert fo-

rekomst av >1 EN/CR eller 

>2 VU eller >10 NT/DD- arter 

ELLER stort potensial for 

rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt el-

ler middels sterkt fremmed-

artsinnslag ELLER middels 

busksjiktdekning ELLER mid-

dels dekning av gran/bøk  

OG  

Størrelsen er <10 (5) daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt el-

ler middels sterkt fremmed-

artsinnslag ELLER middels 

busksjiktdekning ELLER mid-

dels dekning av gran/bøk  

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt el-

ler middels sterkt fremmed-

artsinnslag ELLER middels 

busksjiktdekning ELLER mid-

dels dekning av gran/bøk  

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa 

ELLER med dokumentert fo-

rekomst av >1 EN/CR eller 

>2 VU eller >10 NT/DD- arter 

ELLER stort potensial for 

rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER høy busksjiktdekning 

ELLER høy dekning av 

gran/bøk  

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER høy busksjiktdekning 

ELLER høy dekning av 

gran/bøk  

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER høy busksjiktdekning 

ELLER høy dekning av 

gran/bøk  

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa 

ELLER med dokumentert fo-

rekomst av >1 EN/CR eller 

>2 VU eller >10 NT/DD- arter 

ELLER stort potensial for 

rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 

  



NINA Rapport 1357 

137 

11.2.3 Rik alm-lind-hasselskog 
 

Rik alm-lind-hasselskog ble ikke vurdert som enhet i Rødlista 2011. De viktigste påvirkningsfak-
torer på tilstand er hogst/treslagsskifte, ekspansjon av gran og stedvis bøk, tilgroing/fortetning, 
spredning av fremmede arter som edelgran og platanlønn, sykdom (almesyke, askeskuddsyke) 
og rassikring (Aarrestad mfl. 2016, Blindheim mfl. 2015). Naturtypen har stor forvaltningsinter-
esse. 
 

Tilstand: variabler og grenseverdier 
Variablene som brukes for å vurdere tilstand, er hogstpåvirkning/skogbruk i form av åpen for-
yngelseshogst (7SB-HI-ÅP), skogbestandsdynamikk (7SD), fremmedartsinnslag (7FA) og tilgro-
ing/fortetning pga. opphør av hevd, herunder ekspansjon av gran og bøk, målt med dekning av 
enkeltarter (1AE-MB-D) (Tabell 87). Variablene er likeverdige.  
 

Tabell 87. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med rik alm-lind-hasselskog. Den variabe-
len med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5:gammel normal-
skog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl I-
III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammenset-
ning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

1AG-B Busksjiktdekning 0-4: <25% 5: 25-50% 6-8: >50% 

1AE-MB-D-PIab/FAsy 
Dekning av gran/bøk 

0-1: <12,5 % 2: 12,5-25 % (>70% 
unge trær) 

3-5: >25 % (>70% 
unge trær) 

 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår lokalitetens størrelse, forekomst av rødliste-
arter, potensial for rødlistearter (mosaikkvariasjon og dødved/gamle trær-variabler) (Tabell 88). 
Grenseverdier for størrelse er basert på kunnskap fra nasjonal edelløvskogskartlegging (Blind-
heim mfl. 2015). 
 

Tabell 88. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med rik alm-lind-
hasselskog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler l Stort Moderat Lite 

Størrelse > 50 daa  5-50 daa < 5 daa 

Dokumentert forekomst 
av rødlistearter 

>1 EN/CR eller >2 VU, el-
ler >10 NT/DD-arter 

>1 VU eller >3 NT/DD-
arter 

<3 NT/DD ar-
ter 

Mosaikkvariasjon  >3 kartleggingsenheter 2 kartleggingsenheter 1 kartleg-
gingsenhet 

Læger høyproduktiv lauv-
skog  
(bonitet 11−20) 

>8 læger pr. daa (>20 cm 
diam), eller 
>4 læger pr. daa (>30 cm 
diam), eller >40/80 læger 
>30/20 cm diam 

>4 læger pr. daa (>20 
cm diam), eller 
>2 låg pr. daa (>30 cm 
diam), eller >20/40 læ-
ger >30/20 cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte læ-
ger (+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hardgadd 
(kelo) >30 cm diam 

>20% mye nedbrutt, 
eller hardgadd (kelo) 
>20 cm 

Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær* >6 gamle trær pr. daa, el-
ler >20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. daa, 
eller >10 gamle trær 

Ingen krav 

Antall hule lauvtrær >3 hule lauvtrær 1-2 hule lauvtrær Ingen krav 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i rik alm-lind-hasselskog 
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Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen 

eller svakt fremmedartsinn-

slag OG liten busksjiktdek-

ning OG liten dekning av 

gran/bøk 

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

OG med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen 

eller svakt fremmedartsinn-

slag OG liten busksjiktdek-

ning OG liten dekning av 

gran/bøk 

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen 

eller svakt fremmedartsinn-

slag OG liten busksjiktdek-

ning OG liten dekning av 

gran/bøk Størrelsen er >100 

(50) daa eller 10-100 (5-50) 

daa ELLER med dokumen-

tert forekomst av >1 EN/CR 

eller >2 VU eller >10 

NT/DD- arter ELLER stort 

potensial for rødlistearter 

 
M

o
d

e
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Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER mid-

dels busksjiktdekning 

ELLER middels dekning av 

gran/bøk 

OG  

Størrelsen er <10 (5) daa 

OG med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER mid-

dels busksjiktdekning 

ELLER middels dekning av 

gran/bøk  

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER  

middels busksjiktdekning 

ELLER middels dekning av 

gran/bøk 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

 
D
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Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER høy busksjikt-

dekning ELLER høy dek-

ning av gran/bøk  

OG 

Størrelsen er <10 (5) daa 

OG med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER høy busksjikt-

dekning ELLER høy dek-

ning av gran/bøk  

OG 

Størrelsen er 10-100 (5-50) 

daa ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER høy busksjikt-

dekning ELLER høy dek-

ning av gran/bøk 

OG 

Størrelsen er >100 (50) daa 

eller 10-100 (5-50) daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

   Lite Moderat Stort 

   Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.4 Rik lågurtospeskog 
 

Rik lågurtospeskog ble ikke vurdert som enhet i Rødlista 2011. De viktigste påvirkningsfaktorene 
er hogst/treslagsskifte, ekspansjon av gran (naturlig og pga. opphørt hevd), tilgroing/fortetning, 
spredning av fremmede arter som platanlønn, rassikring, redusert frekvens av skogbrann og 
sterkt elgbeite og hjorte-/bevergnag (Aarrestad mfl. 2016, Bendiksen mfl. 2008). Naturtypen har 
stor forvaltningsinteresse.  
 

Tilstand, variabler og grenseverdier 
Variablene som brukes for å vurdere tilstand, er hogstpåvirkning/skogbruk (åpen foryngelses-
hogst 7SB-HI-ÅP, skogbestandsdynamikk 7SD), fremmedartsinnslag (7FA) og ekspansjon av 
gran og bøk, målt med dekning av enkeltarter (1AE-MB-D) (Tabell 89). Variablene er likeverdige. 
Registrering av elgbeiting og hjorte-/bevergnag bør vurderes nærmere, men er ikke tatt med her. 
 

Tabell 89. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med rik lågurtospeskog. Den variabelen 
med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 
 

Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5: gammel normal-
skog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

1AE-MB-D-PIab/FAsy 
Ekspansjon av gran/bøk 

0-1: <12,5 % 2: 12,5-25 % 
(>70% unge trær) 

3-5: >25 % (>70% 
unge trær) 

 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold inngår lokalitetens størrelse, forekomst av rødlistearter og potensial 
for rødlistearter (mosaikkvariasjon og dødved/gamle trær-variabler) (Tabell 90).  
 

Tabell 90. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med rik lågurto-
speskog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 50 daa  5-50 daa < 5 daa 

Dokumentert forekomst av 
rødlistearter 

>1 EN/CR eller >2 VU, 
eller >10 NT/DD-arter 

>1 VU eller >3 NT/DD-
arter 

<3 NT/DD 
arter 

Mosaikkvariasjon >3 kartleggingsenheter 2 kartleggingsenheter 1 kartleg-
gingsenhet 

Antall læger >4/8 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam),  
eller >40/80 læger 
>30/20 cm diam 

>2/4 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam), eller 
>2 låg pr. daa (>30 cm 
diam), eller >20/40 læ-
ger >30/20 cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte læger 
(+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hard-
gadd (kelo) >30 cm 
diam 

>20% mye nedbrutt, el-
ler hardgadd (kelo) >20 
cm 

Bare lite 
nedbrutte 
læger 

Antall gamle trær* >6 gamle trær pr. daa, 
eller >20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. daa, 
eller >10 gamle trær 

Ingen krav 

Antall hule lauvtrær** >3 hule lauvtrær 1-2 hule lauvtrær Ingen krav 
*>40 cm i diam. **>30 cm i diam.  
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i rik lågurtospeskog 
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d
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o
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Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen/ 

svakt fremmedartsinnslag 

OG lav dekning av gran/bøk 

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen 

/svakt fremmedartsinnslag 

OG lav dekning av gran/bøk 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen/ 

svakt fremmedartsinnslag 

OG lav dekning av gran/bøk 

OG  

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med forek. av >1 

EN/CR eller >2 VU eller >10 

NT/DD- arter ELLER stort po-

tensial for rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt el-

ler middels sterkt fremmed-

artsinnslag ELLER middels 

dekn. av gran/bøk  

OG  

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt/ 

middels sterkt fremmedarts-

innslag ELLER middels dekn. 

av gran/bøk  

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt/ 

middels sterkt fremmedarts-

innslag ELLER middels dekn. 

av gran/bøk  

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med forek. av >1 

EN/CR eller >2 VU eller >10 

NT/DD- arter ELLER stort po-

tensial for rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER høy dekning av 

gran/bøk 

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III  

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER høy dekning av 

gran/bøk 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER høy dekning av 

gran/bøk 

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med forek. av >1 

EN/CR eller >2 VU eller >10 

NT/DD- arter ELLER stort po-

tensial for rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.5 Tørr intermediær til rik sandfuruskog 
 
Tørr intermediær til rik sandfuruskog ble ikke vurdert som enhet i Rødlista 2011. De viktigste 
påvirkningsfaktorer er (åpen) hogst, slitasje og kjørespor, redusert frekvens av skogbrann og 
opphørt hevd (opphør av reinbeite) (Aarrestad mfl. 2016). Naturtypen har stor forvaltningsinter-
esse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Variablene som brukes for å vurdere tilstand, er hogstpåvirkning/skogbruk i form av åpen for-
yngelseshogst (7SB-HI-ÅP), skogbestandsdynamikk (7SD) og beitetrykk (7JB-BT) (Tabell 91). 
Variablene er likeverdige. Variablene er likeverdige. Dernest grad av naturlig eller menneske-
skapt forstyrrelse som påvirker humustykkelse og lav/mose versus lyngdominans. Vi er foreløpig 
usikre på hvordan dette kan registreres. Andel åpen sand er ikke lineær ift. tilstand. God tilstand 
er karakterisert av noe åpninger, mens dårlig tilstand har ingen åpninger, eller større, slitasje-
pregete åpninger. 
 

Tabell 91. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med rik lågurtospeskog. Den variabelen 
med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5: gammel normal-
skog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7JB-BT Beitetrykk 2: lavt  
3: moderat 

4: nokså høyt 
5: høyt 

1: ingen 
6: overbeite 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår lokalitetens størrelse (grenseverdier fra DN-
håndbok 13), forekomst av rødlistearter, potensial for rødlistearter, spesifisert ved dødved-vari-
abler og mose- og lavdominans (knyttet til tynn humus, målt som 1AG-D Bunnsjiktdekning) 
(Tabell 92).  
 

Tabell 92. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med tørr inter-
mediær til rik sandfuruskog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede arts-
mangfold og naturvariasjon. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 50 daa  5-50 daa < 5 daa 

Dokumentert forekomst 
av rødlistearter 

>1 EN/CR eller >2 VU, el-
ler >10 NT/DD-arter 

>1 VU eller >3 
NT/DD-arter 

<3 NT/DD arter 

Lav-/mosedekning 
(1AG-D) 

7-8: > 75 % 5-6: 25-75% 1-4: < 25 % 

Antall læger  
 

>2/4 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam), eller 
>20/40 læger >30/20 cm 
diam 

>1/2 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam),  
eller >10/20 læger 
>30/20 cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte 
læger (+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hardgadd 
(kelo) >30 cm diam 

>20% mye nedbrutt, 
eller hardgadd (kelo) 
>20 cm 

Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær* >6 gamle trær pr. daa, el-
ler >20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. 
daa, eller >10 gamle 
trær 

Ingen krav 

*furu > 200 år  
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i tørr intermediær til rik sandfuruskog 
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Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG mode-

rat/høyt beitetrykk 

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG mode-

rat/høyt beitetrykk 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG mode-

rat/høyt beitetrykk 

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med dokumentert fo-

rekomst av >1 EN/CR eller 

>2 VU eller >10 NT/DD- arter 

ELLER stort potensial for 

rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER ingen til svakt 

beitetrykk 

OG  

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER ingen til svakt 

beitetrykk 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER ingen til svakt 

beitetrykk 

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med dokumentert fo-

rekomst av >1 EN/CR eller 

>2 VU eller >10 NT/DD- arter 

ELLER stort potensial for 

rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER med svært høyt 

beitetrykk/overbeite 

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med forekomst av <3 NT/DD-

arter OG lite potensial for 

rødlistearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER med svært høyt 

beitetrykk/overbeite 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > forekomst av 1 VU 

eller >3 NT/DD-arter ELLER 

middels potensial for rødliste-

arter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER med svært høyt 

beitetrykk/overbeite 

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med forek. av >1 

EN/CR eller >2 VU eller >10 

NT/DD- arter ELLER stort po-

tensial for rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.6 Kalklindeskog 
 

Kalklindeskog er en utvalgt naturtype, og er vurdert som truet (VU) på Norsk rødliste for naturty-
per 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011). De viktigste påvirkningen omfattende ryddehogst, skog-
bruk/flatehogst, tråkkslitasje og forsøpling, parkmessig skjøtsel, ekspansjon av fremmede arter 
(særlig treslag som platanlønn og edelgran) og gran (Brandrud mfl. 2011, DN 2011). Naturtypen 
har særlig stor forvaltningsinteresse.  
 

Tilstand: variabler og grenseverdier 
Variablene som brukes for å vurdere tilstand, er hogstpåvirkning/skogbruk i form av åpen for-
yngelseshogst (7SB-HI-ÅP), fremmedartsinnslag (7FA) og tilgroing/fortetning pga. opphør av 
hevd, herunder ekspansjon av busksjikt (1AG-B) og av gran og bøk, målt med dekning av en-
keltarter (1AE-MB-D) (Tabell 93). Variablene er likeverdige. De fleste av våre kalklindeskoger er 
svært gamle bestand, mange av dem trolig flere tusen år gamle, og en del flerstammete lindein-
divider med grove, «blekksprutaktige» sokler kan være like gamle. I dette perspektivet er den 
økologiske tilstanden å regne for god til svært god for de fleste bestand. Det er få eksempler på 
nylig hogst 
 

Tabell 93. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med kalklindeskog. Den variabelen med 
dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand.  

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

1AG-B  
Busksjiktdekning 

0-4: <25% 5: 25-50% 6-8: >50% 

1AE-MB-D-PIab/FAsy 
Dekning av gran/bøk 

0-1: <12,5 % 2: 12,5-25 % 
(>70% unge trær) 

3-5: >25 % (>70% 
unge trær) 

 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Lokalitetens størrelse, forekomst av rødlistearter og potensial for rødlistearter (bergknausfore-
komst og gamle trær) inngår (Tabell 94). Gjennomsnittsstørrelsen på en kalklindeskog er 12 daa 
(Brandrud mfl. 2016), og lokaliteter > 20 daa gis høyeste skår. Kalklindeskog huser så mange 
rødlistearter/truede arter, at grenseverdiene må settes noe høyere enn i andre, rike skogtyper. 
Habitatkvaliteter har vært skåret i overvåking av kalklindeskog langs en semi-kvantitativ skala 
(god-middels-dårlig; jf. Brandrud mfl. 2014, 2016), da det har vært vurdert som vanskelig å finne 
egnede, målbare variabler med en lineær variasjon. Vi foreslår her å prøve ut NiN-variabelen 
bergknausforekomst (BK). En kan merke seg at alle lokaliteter av UN kalklindeskog tidligere har 
vært gitt høy til meget høy verdi (A eller B-verdi; ikke C-verdi).  
 

Tabell 94. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med kalklindeskog. 
Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold og naturvariasjon. 

 Lokalitetens betydning for artsmangfold 

Variabler  Stort Moderat Lite 

Størrelse > 20 daa  2-20 daa > 0,5-2 daa 

Dokumentert forekomst av rød-
listearter 

>3 EN/CR, eller >6 
VU, eller >10 
NT/DD arter 

Forekomst av >2 
VU eller >3 NT/DD-
arter 

<3 NT/DD arter 

Potensiale for rødlistearter    

Bergknausforekomst (4NB-BK)  Mange forekomster 
(>10 stk/>10% 
dekn) 

Få forekomster (3-
10) 

< 3 forekomster 

Antall hule lauvtrær* >3 hule lauvtrær 1-2 hule lauvtrær Ingen krav 
*lindesokler/stammebasis > 30 cm diam.  
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i kalklindeskog 
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Høy kvalitet (2): 

0-1/16 med åpen hogst OG 

ingen/svakt fremmedartsinn-

slag OG lav busksjiktdekning 

OG lav dekning av gran/bøk 

OG 

Størrelsen er <2 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

0-1/16 med åpen hogst OG 

ingen/svakt fremmedartsinn-

slag OG lav busksjiktdekning 

OG lav dekning av gran/bøk 

OG 

Størrelsen er 2-20 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 2 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

0-1/16 med åpen hogst OG 

ingen/svakt fremmedarts-inn-

slag OG lav busksjikt-dek-

ning OG lav dekning av 

gran/bøk  

OG   

Størrelsen er >20 daa 

ELLER dok.forekomst av >3 

EN/CR eller >6 VU eller >10 

NT/DD- arter ELLER stort po-

tensial for rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

/16-1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså svakt eller mid-

dels sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER middels busk-

sjiktdekning ELLER middels 

dekning av gran/bøk 

OG  

Størrelsen er <2 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

1/16-1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså svakt eller mid-

dels sterkt fremmedarts-inn-

slag ELLER middels busk-

sjiktdekning ELLER middels 

dekn. av gran/bøk 

OG 

Størrelsen er 2-20 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 2 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

1/16-1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså svakt eller mid-

dels sterkt fremmedarts-inn-

slag ELLER middels busk-

sjiktdekning ELLER middels 

dekn. av gran/bøk 

OG    

Størrelsen er >20 daa 

ELLER dok.forekomst av >3 

EN/CR eller >6 VU eller >10 

NT/DD- arter ELLER stort po-

tensial for rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER >1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså sterkt eller 

sterkt fremmedarts-innslag 

ELLER høy dekning av busk-

sjikt ELLER høy dekning av 

gran/bøk 

OG 

Størrelsen er <2 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER >1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså sterkt eller 

sterkt fremmedarts-innslag 

ELLER høy dekning av busk-

sjikt ELLER høy dekning av 

gran/bøk 

OG 

Størrelsen er 2-20 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 2 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER >1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså sterkt/sterkt 

fremmedarts-innslag ELLER 

høy dekning av busksjikt 

ELLER høy dekning av 

gran/bøk 

OG 

Størrelsen er >20 daa 

ELLER med dok. forekomst 

av >3 EN/CR eller >6 VU el-

ler >10 NT/DD- arter ELLER 

stort potensial for rødlistear-

ter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.7 Kalkrik bøkeskog 
 
Kalkrik bøkeskog er rødlistet som VU i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 
2011). De viktigste påvirkningsfaktorene angitt i rødlistevurderingen er (åpen) hogst/treslags-
skifte og slitasje fra ferdsel. Naturtypen har særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Variablene som brukes for å vurdere tilstand, er hogstpåvirkning/skogbruk i form av åpen for-
yngelseshogst (7SB-HI-ÅP), skogbestandsdynamikk (7SD), fremmedartsinnslag (7FA) og tilgro-
ing/fortetning pga. opphør av hevd, herunder ekspansjon av gran, målt med dekning av enkelt-
arter (1AE-MB-D) (Tabell 95). Variablene er likeverdige.  
 

Tabell 95. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med kalkrik bøkeskog. Den variabelen med 
dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5:gammel nor-
malsk. (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
  

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

1AE-MB-D-PIab  
Dekning av gran 

0-1: <12,5 % 2: 12,5-25 % 
(>70% unge trær) 

3-5: >25 % (>70% 
unge trær) 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår lokalitetens størrelse, forekomst av rødliste-
arter, potensial for rødlistearter (mosaikkvariasjon og dødved/gamle trær-variabler) (Tabell 96). 
Grenseverdier for størrelse er basert på kunnskap fra nasjonal edelløvskogskartlegging (Blind-
heim mfl. 2015). 
 

Tabell 96. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med kalkrik bøke-
skog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 50 daa  5-50 daa < 5 daa 

Dokumentert forekomst av rød-
listearter 

>1 EN/CR eller >2 
VU, eller >10 
NT/DD-arter 

>1 VU eller >3 NT/DD-
arter 

<3 NT/DD ar-
ter 

Mosaikkvariasjon >3 kartleggingsen-
heter 

2 kartleggingsenheter 1 kartleg-
gingsenhet 

Antall læger >4/8 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam), 
eller >40/80 læger 
>30/20 cm diam 

>2/4 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam), eller 
>20/40 læger >30/20 cm 
diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte læger  >50 % mye ned-
brutt 

>20% mye nedbrutt Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær* >6 gamle trær pr. 
daa, eller >20 
gamle trær 

>3 gamle trær pr. daa, 
eller >10 gamle trær 

Ingen krav 

*> 40 cm i diameter 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i kalkrik bøkeskog 
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Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen 

eller svakt fremmedartsinn-

slag OG liten dekning av 

gran 

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen 

eller svakt fremmedartsinn-

slag OG liten dekning av 

gran 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen 

eller svakt fremmedartsinn-

slag OG liten dekning av 

gran 

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

 
M

o
d

e
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t 

Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER mid-

dels dekning av gran  

OG  

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER mid-

dels dekning av gran 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER mid-

dels dekning av gran 

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter  

 
D

å
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Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER høy dekning av 

gran 

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER høy dekning av 

gran 

OG 

Størrelsen er 50 daa ELLER 

> dokumentert forekomst av 

1 VU eller >3 NT/DD-arter 

ELLER middels potensial for 

rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER høy dekning av 

gran  

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

   Lite Moderat Stort 

   Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.8 Rik boreal frisk lauvskog 
 

Rik boreal frisk lauvskog er vurdert som nær truet (NT) i Norsk rødliste for naturtype 2011 
(Lindgaard & Henriksen 2011). De viktigste påvirkningsfaktorene er (åpen) hogst/treslagsskifte, 
ekspansjon av gran (naturlig, pga. opphørt hevd og spredning fra plantefelt), tilgroing/fortetning 
pga. opphørt hevd (beite/slått/rydding), spredning av fremmede arter som platanlønn og rassik-
ring (Bendiksen mfl. 2008). Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 

Tilstand, variabler og grenseverdier 
Variablene som brukes for å vurdere tilstand, er hogstpåvirkning/skogbruk i form av åpen for-
yngelseshogst (7SB-HI-ÅP), skogbestandsdynamikk (7SD), fremmedartsinnslag (7FA) og tilgro-
ing/fortetning pga. opphør av hevd, herunder ekspansjon av gran, målt med dekning av enkelt-
arter (1AE-MB-D) (Tabell 97). Variablene er likeverdige. Registrering av elgbeiting og hjorte-
/bevergnag bør vurderes nærmere, men er ikke tatt med her. 
 

Tabell 97. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med rik boreal frisk lauvskog. Den varia-
belen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5: gammel normal-
skog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

1AG-B Busksjiktdekning 0-4: <25% 5: 25-50% 6-8: >50% 

1AE-MB-D-PIab  
Dekning av gran 

0-1: <12,5 % 2: 12,5-25 % (>70% 
unge trær) 

3-5: >25 % 
(>70% unge trær) 

 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår lokalitetens størrelse, forekomst av rødliste-
arter og potensial for rødlistearter (mosaikkvariasjon og dødved/gamle trær-variabler) (Tabell 
98).  
 

Tabell 98. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med rik boreal frisk 
lauvskog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 50 daa  5-50 daa < 5 daa 

Dokumentert fore-
komst av rødlistearter 

>1 EN/CR eller >2 VU, eller 
>10 NT/DD arter 

>1 VU eller >3 NT/DD-
arter 

<3 NT/DD arter 

Mosaikkvariasjon >3 kartleggingsenheter 2 kartleggingsenheter 1 kartleggings-
enhet 

Antall læger >4/8 læger pr. daa (>30/20 
cm diam),  
eller >40/80 læger >30/20 
cm diam 

>2/4 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam),  
eller >20/40 læger 
>30/20 cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte 
læger 

>50 % mye nedbrutt >20% mye nedbrutt Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær* >6 gamle trær pr. daa, eller 
>20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. daa, 
eller >10 gamle trær 

Ingen krav 

Antall hule lauvtrær** >3 hule lauvtrær 1-2 hule lauvtrær Ingen krav 
*selje og bjørk > 40 cm diam. rogn >30 cm diam. **>30 cm diam. 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i rik boreal frisk lauvskog 
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Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen/ 

svakt fremmedartsinnslag 

OG liten busksjiktdekning 

OG liten dekning av gran 

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen/ 

svakt fremmedartsinnslag 

OG liten busksjiktdekning 

OG liten dekning av gran 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel pro-

duksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG ingen/ 

svakt fremmedartsinnslag 

OG liten busksjiktdekning 

OG liten dekning av gran 

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med dok. forekomst 

av >1 EN/CR eller >2 VU el-

ler >10 NT/DD- arter ELLER 

stort potensial for rødlistear-

ter 

M
o

d
e
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Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt el-

middels sterkt fremmedarts-

innslag ELLER middels 

busksjiktdekning ELLER 

middels dekning av gran 

OG  

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså 

svakt/middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER mid-

dels busksjiktdekning ELLER 

middels dekning av gran 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt/ 

middels sterkt fremmedarts-

innslag ELLER middels 

busksjiktdekning ELLER 

middels dekning av gran 

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med dok. forekomst 

av >1 EN/CR eller >2 VU el-

ler >10 NT/DD- arter ELLER 

stort potensial for rødlistear-

ter 

D
å
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Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER høy busksjiktdekning 

ELLER høy dekning av gran 

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG lite 

potensial for rødlistearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER høy busksjiktdekning 

ELLER høy dekning av gran 

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER middels 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER høy busksjiktdekning 

ELLER høy dekning av gran 

OG 

Størrelsen er >50 daa 

ELLER med dok. forekomst 

av >1 EN/CR eller >2 VU el-

ler >10 NT/DD- arter ELLER 

stort potensial for rødlistear-

ter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.9 Kalkrik lavfuruskog, lågurt-lyngfuruskog og høgstaudegranskog 
 
Kalkrik lavfuruskog, lågurt-lyngfuruskog og høgstaudegranskog er alle vurdert som nær truet 
(NT) på Rødlista for naturtyper 2011. Naturtypene kan håndteres likt med hensyn til tilstand og  
artsmangfold og naturvariasjon, og presenteres derfor her samlet. Likheten er også betydelig 
mot kalkbarskog (kap. 11.2.1). Viktigste påvirkningsfaktorer er åpen hogst/flatehogst med tette 
foryngelsesfaser, kjørespor/ferdsel med tunge kjøretøy (skogbruk), stor ferdsel med tråkkslitasje 
og forsøpling, spredning av fremmede arter som edelgran og hagemispel-arter og tilgroing/for-
tetning pga. opphørt hevd, herunder spredning av gran i kalkfuruskog (Aarrestad mfl. 2016, 
Henriksen & Hilmo 2015). Naturtypene har stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes med variablene åpen foryngelseshogst (7SB-HI-ÅP), skogbestandsdynamikk 
(7SD), spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjøretøy 
(7TK) og fremmedartsinnslag (7FA) (Tabell 99). Variablene vurderes å være likeverdige.  
 
 

Tabell 99. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med kalkrik lavfuruskog, lågurt-lyngfuru-
skog og høgstaudegranskog. Den variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Modereat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5:gammel nor-
malskog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

 1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

7SE Slitasje  
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

7TK Ferdsel med tunge kjøretøy 
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 
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Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår de likeverdige variablene lokalitetsstørrelse, 
forekomst av og potensial for rødlistearter (mosaikkvariasjon, bergknausforekomst og død-
ved/gamle trær-variabler) (Tabell 100). Grenseverdier for størrelse er basert på kunnskap fra 
nasjonal utredning om kalkbarskoger (Brandrud & Bendiksen 2017).  
 
 

Tabell 100. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i kalkrik lavfuruskog, lågurt-
lyngfuruskog og høgstaudegranskog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens sam-
lede artsmangfold og naturvariasjon.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 100 daa 10−100 daa < 10 daa 

Dokumentert forekomst 
av rødlistearter 

>1 EN/CR eller >2 
VU), eller >10 
NT/DD- arter 

Forekomst av >1 VU 
eller >3 NT/DD-arter 

<3 NT/DD-arter 

Mosaikkvariasjon >4 kartleggingsenhe-
ter 

2-3 kartleggingsenhe-
ter 

1 kartleggingsenhet 

Bergknausforekomst 
(4NB-BK) 

Mange forekomster 
(>10 stk/>10% dekn) 

Få forekomster (3-10) < 3 forekomster 

Læger lav/lågurtfu-
ruskog 

>2/4 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam), el-
ler >20/40 læger 
>30/20 cm diam 

>1/2 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam), el-
ler >10/20 læger 
>30/20 cm diam 

Ingen krav 

Læger høystaudegran-
skog  
 

>6/12 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam), el-
ler 
>80/160 læger 
>30/20 cm diam 

>3/6 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam),  
eller >40/80 læger 
>30/20 cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte 
læger (+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
eller innslag av hard-
gadd (kelofuru) >30 
cm diam 

>20% mye nedbrutt, 
eller hardgadd (kelo-
furu) >20 cm 

Bare lite nedbrutte 
læger 

Antall gamle trær* >6 gamle trær pr. 
daa, eller >20 gamle 
trær 

>3 gamle trær pr. 
daa, eller >10 gamle 
trær 

Ingen krav 

Antall hule lauvtrær >3 hule lauvtrær 1-2 hule lauvtrær Ingen krav 
*furu >200 år; gran >150 år 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i kalkrik lavfuruskog, lågurt-furuskog og høgstau-
degranskog 
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Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen/svakt fremmedarts-

innslag OG < 1/16 med 

spor av slitasje eller kjøre-

tøy 

OG 

Størrelsen er <10 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen/svakt fremmedarts-

innslag OG < 1/16 med 

spor av slitasje eller kjøre-

tøy 

OG 

Størrelsen er 10-100 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER mid-

dels potensial for rødlistear-

ter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen/svakt fremmedarts-

innslag OG < 1/16 med 

spor av slitasje eller kjøre-

tøy  

OG 

Størrelsen er >100 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter  

M
o

d
e
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Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt/ 

middels sterkt fremmedarts-

innslag ELLER < 1/16-1/2 

med spor av slitasje eller 

kjøretøy  

OG  

Størrelsen er <10 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt/ 

middels sterkt fremmedarts-

innslag ELLER < 1/16-1/2 

med spor av slitasje eller 

kjøretøy  

OG 

Størrelsen er 10-100 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER mid-

dels potensial for rødlistear-

ter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt/ 

middels sterkt fremmedarts-

innslag ELLER < 1/16-1/2 

med spor av slitasje eller 

kjøretøy  

OG 

Størrelsen er >100 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter  

D
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Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER < > 1/2 med spor av 

slitasje eller kjøretøy  

OG 

Størrelsen er <10 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter  

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER < > 1/2 med spor av 

slitasje eller kjøretøy  

OG 

Størrelsen er 10-100 daa 

ELLER > dok. forekomst av 

1 VU eller >3 NT/DD-arter 

ELLER middels potensial 

for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I-III 

ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt/ 

sterkt fremmedartsinnslag 

ELLER < > 1/2 med spor av 

slitasje eller kjøretøy  

OG 

Størrelsen er >100 daa 

ELLER med dok. forekomst 

av >1 EN/CR eller >2 VU 

eller >10 NT/DD- arter 

ELLER stort potensial for 

rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.10 Olivinskog 
 

Olivinskog er rødlistet som sterkt truet (EN) i Rødlista for naturtyper 2011. Olivinskog er særlig 
truet av arealinngrep (bergverksdrift), og de viktigste påvirkningsfaktorene er i kriteriedokumen-
tasjonen for rødlista åpen hogst/flatehogst med tette foryngelsesfaser, kjørespor/ferdsel med 
tunge kjøretøy, tråkkslitasje og forsøpling, spredning av fremmede arter som sitkagran og tilgro-
ing/fortetning pga. opphørt hevd (beite/rydding). Naturtypen har særlig stor forvaltningsinteresse. 
Merk at sesongfuktige utforminger (C18-19) skal inngå i typen. 
 

Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes med variablene åpen foryngelseshogst (7SB-HI-ÅP), skogbestandsdynamikk 
(7SD), spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE), spor etter ferdsel med tunge kjøretøy 
(7TK) og fremmedartsinnslag (7FA) (Tabell 101). Variablene vurderes å være likeverdige.  
 

Tabell 101. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med olivinskog. Den variabelen med dår-
ligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Modereat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5: gammel nor-
malskog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

 1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

7SE Slitasje  
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

7TK Ferdsel med tunge kjøretøy 
(andel av lokaliteten med spor) 

0: ingen spor 
1: < 1/16 

2: 1/16−1/2 3: > 1/2 

 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår de likeverdige variablene lokalitetsstørrelse, 
forekomst av og potensial for rødlistearter, spesifisert gjennom mosaikkvariasjon, forekomst av 
åpne olivinberg (bergknausforekomst) og variabler knyttet til dødved og gamle trær (Tabell 102). 
Grenseverdier for størrelse er basert på DN-håndbok 13. 
 

Tabell 102. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i olivinskog. Variabelen med 
høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold og naturvariasjon.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 100 daa 10−100 daa < 10 daa 

Dokumentert forekomst 
av rødlistearter 

>1 EN/CR eller >2 VU), 
eller >10 NT/DD- arter 

Forekomst av >1 VU el-
ler >3 NT/DD-arter 

<3 NT/DD-arter 

Mosaikkvariasjon >4 kartleggingsenheter 2-3 kartleggingsenheter 1 kartleggings-
enhet 

Bergknausforekomst 
(4NB-BK) 

Mange forekomster (>10 
stk/>10% dekn) 

Få forekomster (3-10) < 3 forekomster 

Antall læger >2/4 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam), eller 
>20/40 læger >30/20 cm 
diam 

>1/2 læger pr. daa 
(>30/20 cm diam), eller 
>10/20 læger >30/20 cm 
diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte 
læger (+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hardgadd 
(kelo) >30 cm diam 

>20% mye nedbrutt, el-
ler hardgadd (kelo) >20 
cm 

Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær* >6 gamle trær pr. daa, el-
ler >20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. daa, 
eller >10 gamle trær 

Ingen krav 

*furu >200 år  
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i olivinskog 
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Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG < 1/16 med 

spor av slitasje eller kjøre-

tøy 

OG 

Størrelsen er <10 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG < 1/16 med 

spor av slitasje eller kjøre-

tøy 

OG 

Størrelsen er 10-100 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER mid-

dels potensial for rødlistear-

ter  

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG < 1/16 med 

spor av slitasje eller kjøre-

tøy  

OG 

Størrelsen er >100 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER < 

1/16-1/2 med spor av slita-

sje eller kjøretøy  

OG  

Størrelsen er <10 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER < 

1/16-1/2 med spor av slita-

sje eller kjøretøy  

OG 

Størrelsen er 10-100 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER mid-

dels potensial for rødlistear-

ter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER < 

1/16-1/2 med spor av slita-

sje eller kjøretøy  

ELLER 

Størrelsen er >100 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER < > 1/2 med 

spor av slitasje eller kjøre-

tøy  

OG 

Størrelsen er <10 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER < > 1/2 med 

spor av slitasje eller kjøre-

tøy  

OG 

Størrelsen er 10-100 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER mid-

dels potensial for rødlistear-

ter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER < > 1/2 med 

spor av slitasje eller kjøre-

tøy  

OG 

Størrelsen er >100 daa  

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.11 Flomskogsmark, doggpilkratt og mandelpilkratt 
 

Flomskogsmark er ikke vurdert for Rødlista for naturtyper, men omfatter de to rødlistede enhe-
tene doggpilkratt og mandelpilkratt (begge NT). De viktigste påvirkningsfaktorene er flomdem-
ping/vassdragsregulering, grøfting/kanalisering, hogst, tilgroing/fortetning og spredning av frem-
mede arter (Aarrestad mfl. 2016). Naturtypene har stor forvaltningsinteresse.  
 

Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand vurderes med variablene åpen vassdragsregulering-reguleringsintensitet (7VR-RI), 
grøftingsintensitet (7GR-GI), foryngelseshogst (7SB-HI-ÅP), skogbestandsdynamikk (7SD) og 
fremmedartsinnslag (7FA) (Tabell 103). Variablene vurderes å være likeverdige.  
 

Tabell 103. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med flomskogsmark, doggpilkratt og man-
delpilkratt. Den variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7VR-RI Vassdragsregulering -  
reguleringsintensitet   

1: intakt 
2: ubetydelig 

3: nokså liten 4: omfattende 
5: gjennomgripende 

7GR-GI Grøftingsintensitet 
 

1: intakt 
2: ubetydelig 

3: nokså liten 4: omfattende 
5: gjennomgripende 

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5: gammel normal-
skog (hkl V) 

4: eldre  
produksjons-
skog (hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl I-
III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

 1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

 

Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår de likeverdige variablene lokalitetsstørrelse, 
forekomst av og potensial for rødlistearter, spesifisert gjennom variabler knyttet til dødved og 
gamle trær (Tabell 104). Grenseverdier for størrelse er justert i forhold til DN-håndbok 13 basert 
på kunnskap om størrelse på lignende, rike skogtyper.  
 

Tabell 104. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i flomskogsmark, doggpilkratt 
og mandelpilkratt. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 30 daa  5-30 daa < 5 daa 

Dokumentert forekomst 
av rødlistearter 

>1 EN/CR eller >2 VU), el-
ler >10 NT/DD- arter 

Forekomst av >1 VU el-
ler >3 NT/DD-arter 

<3 NT/DD-
arter 

Antall læger >4 læger pr. daa (>20 cm 
diam), eller 
>2 læger pr. daa (>30 cm 
diam), eller >20/40 læger 
>30/20 cm diam 

>2 læger pr. daa (>20 
cm diam), eller 
>1 låg pr. daa (>30 cm 
diam), eller >10/20 læ-
ger >30/20 cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte 
læger (+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hardgadd 
(kelo) >30 cm diam 

>20% mye nedbrutt, el-
ler hardgadd (kelo) >20 
cm 

Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær* >6 gamle trær pr. daa, el-
ler >20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. daa, 
eller >10 gamle trær 

Ingen krav 

*>30 cm for gråor og vier 

 
  



NINA Rapport 1357 

155 

Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i flomskogsmark, doggpilkratt og mandelpilkratt 
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Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG lite vass-

dragsregulering og grøf-

tingsintensitet 

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG lite vass-

dragsregulering og grøf-

tingsintensitet 

OG 

Størrelsen er 5-30 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER mid-

dels potensial for rødlistear-

ter 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag OG lite vass-

dragsregulering og grøf-

tingsintensitet 

OG 

Størrelsen er >30 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER mo-

derat vassdrags-regulering 

ELLER moderat grøftingsin-

tensitet 

OG  

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER mo-

derat vassdrags-regulering 

ELLER moderat grøftingsin-

tensitet 

OG 

Størrelsen er 5-30 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER mid-

dels potensial for rødlistear-

ter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag ELLER mo-

derat vassdrags-regulering 

ELLER moderat grøftingsin-

tensitet 

OG 

Størrelsen er >30 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

D
å
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ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER mye vass-

dragsregulering ELLER høy 

grøftingsintensitet 

OG 

Størrelsen er <5 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG lite potensial for rød-

listearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER mye vass-

dragsregulering ELLER høy 

grøftings-intensitet 

OG 

Størrelsen er 5-30 daa 

ELLER > dokumentert fore-

komst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER mid-

dels potensial for rødlistear-

ter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag ELLER mye vass-

dragsregulering ELLER høy 

grøftings-intensitet  

OG 

Størrelsen er >30 daa eller 

10-100 (5-50) daa ELLER 

med dokumentert fore-

komst av >1 EN/CR eller >2 

VU eller >10 NT/DD- arter 

ELLER stort potensial for 

rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.12 Oseanisk levermoserik skog 
 
Oseanisk levermoserik skog er ikke vurdert for Norsk rødliste for naturtyper 2011, se Aarrestad 
mfl. (2016). Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand i lokaliteter av oseanisk levermoserik skog vurderes med bruk av variablene 7SD  skog-
bestandsdynamikk, 7SB-HI-AAÅ Åpen hogst, 1AG-A-0 total tresjiktsdekning og 1AG-B busksjikt-
dekning (Tabell 105). Tresjiktsdekning og busksjiktsdekning beskriver utskygging, fortetning og 
avrenningsforhold. Variablene vurderes som likeverdige, og den variabelen med dårligst verdi 
bestemmer lokalitetens samlede tilstand.  
 
 

Tabell 105. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med oseanisk levermoserik skog. Varia-
belen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens samlede tilstand.  

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5:gammel normal-  
skog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog 
(hkl I-III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst (andel av 
arealet hogd) 

0: 0-1/16 
 

 1:1/16-1/8  2-5: > 1/8 
 

1AG-A-0  total tresjiktdekning 4-5: 1/8-1/2 6: 1/2-3/4 7-8: >3/4 

1AG-B busksjiktdekning 0-3: ≤ 1/8 4: 1/8-1/4 5-8: >1/4 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Artsmangfold og naturvariasjon vurderes ved hjelp av lokalitetsstørrelse og dokumentert fore-
komst av habitatspesifikke rødlistearter (Tabell 106). Grenseverdier for lokalitetsstørrelse er satt 
likt grenseverdier for oseanisk levermoserik skog (se kap. 7.3.7) og følger Gaarder (2015), men 
kunnskapsgrunnlaget er svakt. De habitatspesifikke rødlisteartene er få og svært karakteristiske, 
og bør alltid kunne registreres i felt, og er angitt i kartleggingsinstruks og Aarrestad mfl. (2016). 
Det er altså ikke behov for å angi variabler viktige for potensiell forekomst av rødlistearter, og 
kunnskapsgrunnlaget er for svakt for å angi andre faktorer av betydning for artsmangfold og 
naturvariasjon, selv om middels til stor terrenguro og forekomst av blokker og berg kan være 
viktige.    
 
 

Tabell 106. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i oseanisk levermoserik skog. 
Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 20 daa 5−20 daa < 5 daa 

Forekomst av rødlistear-
ter 

Dokumentert fore-
komst av   habitat-
spesifikke  rødliste-
arter (≥ 1 art) 

Dokumentert fore-
komst av  prakttved-
bladmose (SCA-
Porni) 

Ingen dokumentert 
forekomst av habi-
tatspesifikke rød-
listearter eller prakt-
tvedbladmose 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i oseanisk levermoserik skog 
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Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

total tresjiktdekning 1/8-1/2 

OG busksjiktdekning < 1/8 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødlistear-

ter eller prakttvebladmose 

dokumentert 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

total tresjiktdekning 1/8-1/2 

OG busksjiktdekning < 1/8 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

prakttvebladmose doku-

mentert 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-1/16 

med åpen hogst OG total 

tresjiktdekning 1/8-1/2 OG 

busksjiktdekning < 1/8 

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

rødlisteart dokumentert 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER total tresjikt-

dekning 1/2-3/4 ELLER 

busksjiktdekning 1/8-1/2 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødlistear-

ter eller prakttvebladmose 

dokumentert 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER total tresjikt-

dekning 1/2-3/4 ELLER 

busksjiktdekning 1/8-1/2 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

prakttvebladmose doku-

mentert 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER total tresjikt-

dekning 1/2-3/4 ELLER 

busksjiktdekning 1/8-1/2 

OG 

lokalitet > 20 daa 

OG/ELLER minst én habi-

tatspesifikk rødlisteart doku-

mentert 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER total tresjikt-

dekning > 3/4 ELLER busk-

sjiktdekning > 1/2 

Busksjiktdekning > 25 % 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødlistear-

ter eller prakttvebladmose 

dokumentert 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER total tresjikt-

dekning > 3/4 ELLER busk-

sjiktdekning > 1/2 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

prakttvebladmose doku-

mentert 

Høy kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER total tresjikt-

dekning > 3/4 ELLER busk-

sjiktdekning > 1/2 

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

rødlisteart dokumentert 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.13 Boreonemoral regnskog og temperert kystfuruskog 
 
De oseaniske typene boreonemoral regnskog og temperert kystfuruskog (EN) er sterkt overlap-
pende, med de samme tilstand- og biomangfold-variablene, og de håndteres sammen. Ifølge 
rødliste-kriteriedokumentasjon (samt E. Bendiksen pers. medd.) dekker rødlistetypen primært 
furudominert regnskog, samt vegetasjonstypen purpurlyngfuruskog, mens boreonemoral regn-
skog kun dekker regnskogsutforminger med høy, relativt stabil luftfuktighet, inkludert også lauv-
skogsdominerte bestand. Naturtypene har særlig stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand i lokaliteter med boreonemoral regnskog/kystfuruskog skal vurderes med de likeverdige 
variablene 7SD skogbestandsdynamikk, 7SB-HI-ÅP åpen hogst, andel fremmedarter i henholds-
vis tresjikt, busksjikt og feltsjikt (1AR-A, 1AR-B og 1AR-C), og eutrofiering (Tabell 107). Eutrofi-
ering i boreonemoral regnskog gir seg uttrykk ved algevekst på trestammene (Blom mfl. 2015), 
og 7EU eutrofiering er ikke egnet til å vurdere dette. Algevekst registreres derfor med variabelen 
1AE-BV (Enkeltartssammensetning-bark og vedboende art), med konsentrasjon på måleskala 
T3. Inngangsverdi for dekning av algevekst pr. tre er satt til 10 %.  
 

Tabell 107. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med boreonemoral regnskog og temperert 
kystfuruskog. Variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5:gammel normal-  
skog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl I-
III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst (andel 
av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

 1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

Eutrofiering:  
1AE-BV algevekst på trær 
(konsentrasjon T3 skala) 

< 3 trær pr. daa 
med ≥ 10% dekning 
alger på stamme 
under 2 m over 
bakken 

3-10 trær pr. daa 
med ≥ 10% dekning 
alger på stamme 
under 2 m over 
bakken 

≥ 10 trær pr daa 
med ≥ 10% dekning 
alger på stamme 
under 2 m over 
bakken (maks 10 m 
avstand) 

Andel fremmedarter i:    

1AR-A tresjikt (A5 skala)    0: < 12,5 % 1: 12,5-25 % 2-4: > 25 % 

1AR-B busksjikt (A5 skala) 0: < 12,5 % 1: 12,5-25 % 2-4: > 25 % 

1AR-C feltsjikt (A5 skala) 0: < 12,5 % 1: 12,5-25 % 2-4: > 25 % 

 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Størrelse, forekomst av rødlistearter og forekomst av hassel er viktige og likestilte variabler for å 
beskrive artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 108). Grenseverdier for størrelse følger Gaarder 
(2015). Indikatorarter, inkludert rødlistearter, inngår i definisjonen av naturtypen og må aktivt 
oppsøkes i felt for avgrensning av polygoner. Blom mfl. (2015) lister habitatspesifikke arter in-
kludert rødlistearter, og dokumenterer betydningen av hassel for artsmangfold. 
 

Tabell 108. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i boreonemoral regnskog og 
temperert kystfuruskog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 20 daa 5−20 daa < 5 daa 

Dokumentert forekomst av 
rødlistearter 

≥ 1 habitatspesifikk  
truet art 

habitatspesifikke 
DD-/NT-arter 

Ingen 

Forekomst (konsentrasjon) 
av hassel COav (T3 skala)   

≥ 3 trær pr. daa 
(maks 20 m av-
stand) 

1-3 trær pr. daa Mangler eller <1 tre 
pr. daa   
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i boreonemoral regnskog og temperert kystfuru-
skog 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG < 

3 trær pr. daa med ≥ 10% 

dekning alger OG andel 

fremmedarter i tre-, busk- 

og feltsjikt < 1/8 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødlistear-

ter OG < 1 hasseltre pr. 

daa 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG < 

3 trær pr. daa med ≥ 10% 

dekning alger OG andel 

fremmedarter i tre-, busk- 

og feltsjikt < 1/8 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

habitatspesifikke DD-/NT-

arter dokumentert ELLER 

1-3 hasseltrær pr. daa 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG < 

3 trær pr. daa med ≥ 10% 

dekning alger OG andel 

fremmedarter i tre-, busk- 

og feltsjikt < 1/8 

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

truet art dokumentert 

ELLER ≥ 3 hasseltrær pr. 

daa 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER 3-10 trær pr. 

daa med ≥ 10 % alger 

ELLER andel fremmedarter 

i tre-, busk- eller feltsjikt 

1/8-1/4 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødlistear-

ter OG < 1 hasseltre pr. 

daa 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER 3-10 trær pr. 

daa med ≥ 10 % alger 

ELLER andel fremmedarter 

i tre-, busk- eller feltsjikt 

1/8-1/4 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

habitatspesifikke DD-/NT-

arter dokumentert ELLER 

1-3 hasseltrær pr. daa 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER 3-10 trær pr. 

daa med ≥ 10 % alger 

ELLER andel fremmedarter 

i tre-, busk- eller feltsjikt 

1/8-1/4 

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

truet art dokumentert 

ELLER ≥ 3 hasseltrær pr. 

daa 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER > 10 trær pr. 

daa med ≥ 10 % alger 

ELLER andel fremmedarter 

i tre-, busk eller feltsjikt > 

1/4 

OG 

lokalitet < 5 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødlistear-

ter OG < 1 hasseltre pr. 

daa 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER > 10 trær pr. 

daa med ≥ 10 % alger 

ELLER andel fremmedarter 

i tre-, busk eller feltsjikt > 

1/4 

OG 

lokalitet 5-20 daa ELLER 

habitatspesifikke DD-/NT-

arter dokumentert ELLER 

1-3 hasseltrær pr. daa 

Høy kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER > 10 trær pr. 

daa med ≥ 10 % alger 

ELLER andel fremmedarter 

i tre-, busk eller feltsjikt > 

1/4 

OG 

lokalitet > 20 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

truet art dokumentert 

ELLER ≥ 3 hasseltrær pr. 

daa 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.14 Skog med lungeneversamfunn 
 
Skog med lungeneversamfunn er ikke vurdert for Norsk rødliste for naturtyper (Lindgaard & 
Henriksen 2011). Naturtypen har stor forvaltningsinteresse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Tilstand i skog med lungeneversamfunn skal vurderes med de likeverdige variablene 7SD skog-
bestandsdynamikk, 7SB-HI-ÅP åpen hogst og andel fremmedarter i henholdsvis tresjikt, busk-
sjikt og feltsjikt (1AR-A, 1AR-B og 1AR-C) (Tabell 109). 
 
 

Tabell 109. Variabler for å vurdere tilstand lokaliteter med skog med lungeneversamfunn. Den 
variabelen med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5:gammel normal-  
skog (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: ung skog (hkl 
I-III) 
 

7SB-HI-ÅP Åpen hogst (andel 
av arealet hogd) 

0: 0-1/16 
 

 1:1/16-1/8 2-5: > 1/8 
 

Andel fremmedarter i:    

1AR-A tresjikt (A5 skala)    0: < 12,5 % 1: 12,5-25 % 2-4: > 25 % 

1AR-B busksjikt (A5 skala) 0: < 12,5 % 1: 12,5-25 % 2-4: > 25 % 

1AR-C feltsjikt (A5 skala) 0: < 12,5 % 1: 12,5-25 % 2-4: > 25 % 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
Størrelse, forekomst av rødlistearter og forekomst av hassel er viktige og likestilte variabler for å 
beskrive artsmangfold og naturvariasjon (Tabell 110). Grenseverdier for størrelse bygger på 
arealfordelingen av 4712 figurer over 250 m2 av det tilsvarende livsmiljøet Rikbarkstrær i MiS 
(SBASE, Jan Erik Nilsen pers. medd).), der grenseverdiene ved en tredeling av polygonene etter 
areal var hhv. 2,2 daa (1/3 minste) og 5,6 daa (1/3 største). Utfigurering av polygoner av natur-
typen bygger på registrering av habitatspesifikke indikatorarter på trær og berg, deriblant rødlis-
tede arter som er godt kjent. Behovet for kriterier for potensial for rødlistearter er dermed redu-
sert, men artsrikdom og potensial for forekomst av visse rødlistearter øker med økende kalkrik-
het. 
 

Tabell 110. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i skog med lungeneversam-
funn. Den variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens artsmangfold og naturvariasjon.  

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 5 daa 2−5 daa < 2 daa 

Forekomst av rødlistearter Dokumentert fo-
rekomst av ≥ 1 
truet habitatspe-
sifikke  art 

Dokumentert fore-
komst av ≥ 1 habi-
tatspesifike NT-/DD-
art 

Ingen dokumentert fo-
rekomst av habitatspe-
sifikke rødlistearter 

KA Kalkinnhold  g,h,i: kalkrikt til 
ekstremt kalkrikt 

e,f: intermediær 
 

b,c,d kalkfattig til inter-
mediær  

 
  



NINA Rapport 1357 

161 

Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i skog med lungeneversamfunn 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

andel fremmedarter i tre-, 

busk- og feltsjikt < 1/8 

OG 

lokalitet < 2 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødlistear-

ter OG < kalktrinn b, c eller 

d 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

andel fremmedarter i tre-, 

busk- og feltsjikt < 1/8 

OG 

lokalitet 2-5 daa ELLER ha-

bitatspesifikke DD-/NT-arter 

dokumentert ELLER kalk-

trinn e eller f 

Svært høy kvalitet (3): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

andel fremmedarter i tre-, 

busk- og feltsjikt < 1/8 

OG 

lokalitet > 5 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

truet art dokumentert 

ELLER ≥ kalktrinn g, h eller 

i 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER andel frem-

medarter i tre-, busk- eller 

feltsjikt 1/8-1/4 

OG 

lokalitet < 2 daa OG ingen 

habitatspesifikke rødlistear-

ter OG < kalktrinn b, c eller 

d 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER andel frem-

medarter i tre-, busk- eller 

feltsjikt 1/8-1/4 

OG 

lokalitet 2-5 daa ELLER ha-

bitatspesifikke DD-/NT-arter 

dokumentert ELLER kalk-

trinn e eller f 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER andel frem-

medarter i tre-, busk- eller 

feltsjikt 1/8-1/4 

OG 

lokalitet > 5 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

truet art dokumentert 

ELLER ≥ kalktrinn g, h eller 

i 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER > 10 trær pr. 

daa med ≥ 10 % alger 

ELLER andel fremmedarter 

i tre-, busk eller feltsjikt > 

1/4 

OG lokalitet < 2 daa OG 

ingen habitatspesifikke rød-

listearter OG < kalktrinn b, 

c eller d 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER > 10 trær pr. 

daa med ≥ 10 % alger 

ELLER andel fremmedarter 

i tre-, busk eller feltsjikt > 

1/4 

OG 

lokalitet 2-5 daa ELLER ha-

bitatspesifikke DD-/NT-arter 

dokumentert ELLER kalk-

trinn e eller f 

Høy kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER > 10 trær pr. 

daa med ≥ 10 % alger 

ELLER andel fremmedarter 

i tre-, busk eller feltsjikt > 

1/4 

OG 

lokalitet > 5 daa ELLER 

minst én habitatspesifikk 

truet art dokumentert 

ELLER ≥ kalktrinn g, h eller 

i 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.15 Gammel granskog 
 
Gammel granskog ble ikke vurdert som enhet i Rødlista 2011. De viktigste påvirkningsfaktorer 
på tilstand er hogst/treslagsskifte og ekspansjon av fremmede bartrær (Aarrestad mfl. 2016). 
Naturtypen er definert av variabelen skogbestandsdynamikk (naturskog eller gammel normal-
skog), samt et tetthetsmål på gamle grantrær. Naturtypen har stor forvaltningsinteresse. 
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Variablene som brukes for å vurdere tilstand, er hogstpåvirkning/skogbruk i form av åpen for-
yngelseshogst (7SB-HI-ÅP) og fremmedartsinnslag (7FA) (Tabell 111). Variablene er likever-
dige.  
 

Tabell 111. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med gammel granskog. Den variabelen 
med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 
 

Lokalitetens tilstand 

Variabel God  Moderat Dårlig  

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår lokalitetens størrelse, forekomst av rødliste-
arter, potensial for rødlistearter (dødved-variabler) og mosaikkvariasjon (Tabell 112).  
 

Tabell 112. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med gammel 
granskog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 50 daa  5-50 daa < 5 daa 

Dokumentert forekomst av rød-
listearter 

>1 EN/CR eller >2 
VU), eller >10 NT/DD-
arter 

>1 VU eller >3 
NT/DD-arter 

<3 NT/DD arter 

Mosaikkutforming  >4 kartleggingsenhe-
ter 

2-3 kartleggingsen-
heter 

1 kartleggings-
enhet 

Antall læger >12 læger pr. daa 
(>20 cm diam), eller 
>6 læger pr. daa (>30 
cm diam), eller 
>80/160 læger >30/20 
cm diam 

>6 læger pr. daa 
(>20 cm diam), eller 
>3 låg pr. daa (>30 
cm diam), eller 
>40/80 læger >30/20 
cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte læger (+ 
grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hard-
gadd (kelo) >30 cm 
diam 

>20% mye nedbrutt, 
eller hardgadd (kelo) 
>20 cm 

Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær >6 gamle trær pr. daa, 
eller >20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. 
daa, eller >10 gamle 
trær 

Ingen krav 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i gammel granskog 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

0-1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag  

OG 

Størrelsen er < 5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG 1 

grunntype OG lite potensial 

for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

0-1/16 med åpen hogst 

OG ingen eller svakt 

fremmedartsinnslag  

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller 

>3 NT/DD-arter ELLER 

2-3 grunntyper ELLER 

moderat potensial for 

rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

0-1/16 med åpen hogst 

OG ingen eller svakt 

fremmedartsinnslag  

OG  

Størrelsen er > 50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR 

eller >2 VU eller >10 

NT/DD- arter ELLER ≥ 4 

grunntyper ELLER stort 

potensial for rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

1/16-1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså svakt eller mid-

dels sterkt fremmedartsinn-

slag  

OG  

Størrelsen er < 5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG 1 

grunntype OG lite potensial 

for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

1/16-1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså svakt eller 

middels sterkt fremmed-

artsinnslag  

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller 

>3 NT/DD-arter ELLER 

2-3 grunntyper ELLER 

moderat potensial for 

rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

1/16-1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså svakt eller 

middels sterkt fremmed-

artsinnslag  

ELLER 

Størrelsen er > 50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR 

eller >2 VU eller >10 

NT/DD- arter ELLER ≥ 4 

grunntyper ELLER stort 

potensial for rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

> 1/8 med åpen hogst ELLER 

nokså sterkt eller sterkt frem-

medartsinnslag  

OG 

Størrelsen er < 5 daa OG 

med dokumentert forekomst 

av <3 NT/DD-arter OG 1 

grunntype OG lite potensial 

for rødlistearter 

Moderat kvalitet (1): 

> 1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså sterkt eller 

sterkt fremmedartsinn-

slag  

ELLER < > 1/2 med spor 

av slitasje eller kjøretøy  

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert 

forekomst av 1 VU eller 

>3 NT/DD-arter ELLER 

2-3 grunntyper ELLER 

moderat potensial for 

rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

> 1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså sterkt eller 

sterkt fremmedartsinn-

slag  

OG 

Størrelsen er > 50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR 

eller >2 VU eller >10 

NT/DD- arter ELLER ≥ 4 

grunntyper ELLER stort 

potensial for rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.16 Gammel furuskog 
 
Gammel furuskog ble ikke vurdert som enhet i Rødlista 2011. De viktigste påvirkningsfaktorer 
på tilstand er hogst/treslagsskifte og ekspansjon av fremmede bartrær (Aarrestad mfl. 2016). 
Naturtypen har stor forvaltningsinteresse. Naturtypen er definert av variabelen skogbestandsdy-
namikk (naturskog eller gammel normalskog), samt et tetthetsmål på gamle furutrær.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Variablene som brukes for å vurdere tilstand, er hogstpåvirkning/skogbruk i form av åpen for-
yngelseshogst (7SB-HI-ÅP) og fremmedartsinnslag (7FA) (Tabell 113). Variablene er likever-
dige.  
 
 

Tabell 113. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med gammel furuskog. Den variabelen 
med dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 
 

Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår lokalitetens størrelse, forekomst av rødliste-
arter, potensial for rødlistearter (dødved-variabler) og mosaikkvariasjon (Tabell 114).  
 

Tabell 114. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med gammel fu-
ruskog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold og naturva-
riasjon. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabel Stort Moderat Lite 

Størrelse > 50 daa  5-50 daa < 5 daa 

Dokumentert forekomst av rød-
listearter 

>1 EN/CR eller >2 
VU), eller >10 NT/DD-
arter 

>1 VU eller >3 
NT/DD-arter 

<3 NT/DD arter 

Mosaikkutforming >4 kartleggingsenhe-
ter 

2-3 kartleggingsen-
heter 

1 kartleggings-
enhet 

Antall læger >4 læger pr. daa (>20 
cm diam), eller 
>2 læger pr. daa (>30 
cm diam), eller >20/40 
læger >30/20 cm diam 

>2 læger pr. daa 
(>20 cm diam), eller 
>1 låg pr. daa (>30 
cm diam), eller 
>10/20 læger >30/20 
cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte læger (+ 
grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hard-
gadd (kelo) >30 cm 
diam 

>20% mye nedbrutt, 
eller hardgadd (kelo) 
>20 cm 

Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær >6 gamle trær pr. daa, 
eller >20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. 
daa, eller >10 gamle 
trær 

Ingen krav 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i gammel furuskog 
 

T
il
s

ta
n

d
 

G
o

d
 

Høy kvalitet (2): 

0-1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag  

OG 

Størrelsen er < 5 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG 1 grunntype OG lite 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

0-1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag  

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fo-

rekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER 2-3 

grunntyper ELLER moderat 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

0-1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag  

OG  

Størrelsen er > 50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER ≥ 4 grunnty-

per ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

M
o

d
e

ra
t 

Moderat kvalitet (1): 

1/16-1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså svakt eller 

middels sterkt fremmed-

artsinnslag  

OG  

Størrelsen er < 5 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG 1 grunntype OG lite 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

1/16-1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså svakt eller 

middels sterkt fremmed-

artsinnslag  

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fo-

rekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER 2-3 

grunntyper ELLER moderat 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

1/16-1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså svakt eller 

middels sterkt fremmed-

artsinnslag  

ELLER 

Størrelsen er > 50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER ≥ 4 grunnty-

per ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

D
å

rl
ig

 

Moderat kvalitet (1): 

> 1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså sterkt eller 

sterkt fremmedartsinnslag  

OG 

Størrelsen er < 5 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG 1 grunntype OG lite 

potensial for rødlistearter 

Moderat kvalitet (1): 

> 1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså sterkt eller 

sterkt fremmedartsinnslag  

ELLER < > 1/2 med spor 

av slitasje eller kjøretøy  

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fo-

rekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER 2-3 

grunntyper ELLER moderat 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

> 1/8 med åpen hogst 

ELLER nokså sterkt eller 

sterkt fremmedartsinnslag  

OG 

Størrelsen er > 50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER ≥ 4 grunnty-

per ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

  Lite Moderat Stort 

  Artsmangfold og naturvariasjon 
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11.2.17 Kystgranskog 
 
Kystgranskog er vurdert som truet i Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 
2011). De viktigste påvirkningsfaktorer i rødlistevurderingen er hogst, effekter av hogst i om-
kringliggende områder, og andre inngrep som oppdyrking, vegbygging osv. Elgbeite, som redu-
serer forekomsten av rogn, osp og selje, er også nevnt. Naturtypen har særlig stor forvaltnings-
interesse.  
 
Tilstand: variabler og grenseverdier 
Variablene som brukes for å vurdere tilstand, er hogstpåvirkning/skogbruk i form av åpen for-
yngelseshogst (7SB-HI-ÅP), skogbestandsdynamikk (7SD) og fremmedartsinnslag (7FA) 
(Tabell 115). Variablene er likeverdige.  
 
 

Tabell 115. Variabler for å vurdere tilstand i lokaliteter med kystgranskog. Den variabelen med 
dårligst verdi bestemmer lokalitetens tilstand. 

 
 

Lokalitetens tilstand 

Variabler God  Moderat Dårlig  

7SD Skogbestandsdynamikk    0: naturskog 
5:gammel nor-
malsk. (hkl V) 

4: eldre  
produksjonsskog 
(hkl IV) 

1-3: yngre skog 
(hkl I-III) 
  

7SB-HI-ÅP Åpen hogst  
(andel av arealet hogd) 

 0: 0-1/16  
 

1:1/16-1/8   2-5: > 1/8 
 

7FA Fremmedartsinnslag  
(effekt på artssammensetning) 

1: ingen 
2: svak 

3: nokså svak  
4: middels sterk 

5: nokså sterk 
6: sterk 

 
 
Artsmangfold og naturvariasjon: variabler og grenseverdier 
For å vurdere artsmangfold og naturvariasjon inngår lokalitetens størrelse, forekomst av rødliste-
arter, potensial for rødlistearter (dødved-variabler) og mosaikkvariasjon (Tabell 116).  
 

Tabell 116. Variabler for å vurdere artsmangfold og naturvariasjon i lokaliteter med kystgran-
skog. Variabelen med høyest verdi bestemmer lokalitetens samlede artsmangfold. 

 Artsmangfold og naturvariasjon 

Variabler Stort Moderat Lite 

Størrelse > 50 daa  5-50 daa < 5 daa 

Dokumentert forekomst av 
rødlistearter 

>1 EN/CR eller >2 VU), 
eller >10 NT/DD-arter 

>1 VU eller >3 
NT/DD-arter 

<3 NT/DD arter 

Mosaikkutforming >4 kartleggingsenheter 2-3 kartleggingsen-
heter 

1 kartleggings-
enhet 

Antall læger >12 læger pr. daa (>20 
cm diam), eller 
>6 læger pr. daa (>30 cm 
diam), eller >80/160 læ-
ger >30/20 cm diam 

>6 læger pr. daa 
(>20 cm diam), eller 
>3 låg pr. daa (>30 
cm diam), eller 
>40/80 læger >30/20 
cm diam 

Ingen krav 

Andel mye nedbrutte læger 
(+ grov gadd) 

>50 % mye nedbrutt, 
Eller innslag av hardgadd 
(kelo) >30 cm diam 

>20% mye nedbrutt, 
eller hardgadd (kelo) 
>20 cm 

Bare lite ned-
brutte læger 

Antall gamle trær >6 gamle trær pr. daa, el-
ler >20 gamle trær 

>3 gamle trær pr. 
daa, eller >10 gamle 
trær 

Ingen krav 
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Samlet vurdering av lokalitetskvalitet i kystgranskog 
 

T
il
s

ta
n

d
 

 
G

o
d

 
Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag  

OG 

Størrelsen er < 5 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG 1 grunntype OG lite 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag  

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fo-

rekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER 2-3 

grunntyper ELLER moderat 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Høy kvalitet (2): 

Naturskog eller gammel 

produksjonsskog OG 0-

1/16 med åpen hogst OG 

ingen eller svakt fremmed-

artsinnslag  

OG  

Størrelsen er > 50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER ≥ 4 grunnty-

per ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

 
M

o
d

e
ra

t 

Moderat kvalitet (1): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag  

OG  

Størrelsen er < 5 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG 1 grunntype OG lite 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag  

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fo-

rekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER 2-3 

grunntyper ELLER moderat 

potensial for rødlistearter 

Svært høy kvalitet (3): 

Eldre produksjonsskog 

ELLER 1/16-1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså svakt 

eller middels sterkt frem-

medartsinnslag  

OG 

Størrelsen er > 50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER ≥ 4 grunnty-

per ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

 
D

å
rl

ig
 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag  

OG 

Størrelsen er < 5 daa OG 

med dokumentert fore-

komst av <3 NT/DD-arter 

OG 1 grunntype OG lite 

potensial for rødlistearter 

Moderat kvalitet (1): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag  

OG 

Størrelsen er 5-50 daa 

ELLER > dokumentert fo-

rekomst av 1 VU eller >3 

NT/DD-arter ELLER 2-3 

grunntyper ELLER moderat 

potensial for rødlistearter 

Høy kvalitet (2): 

Skog i hogstklasse I, II eller 

III ELLER > 1/8 med åpen 

hogst ELLER nokså sterkt 

eller sterkt fremmedartsinn-

slag  

OG 

Størrelsen er > 50 daa 

ELLER med dokumentert 

forekomst av >1 EN/CR el-

ler >2 VU eller >10 NT/DD- 

arter ELLER ≥ 4 grunnty-

per ELLER stort potensial 

for rødlistearter 

   Lite Moderat Stort 

   Artsmangfold og naturvariasjon 
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Vedlegg 1 Forekomst av viktige plantearter på myr 
 
Forekomsten av viktige plantearter på myr langs en gradient i kalkinnhold (KA). Etter Moen 
(1990, s. 197) og Fremstad (1997:J-M tabell 1). Oppdatert etter gjeldene taksonomi og navne-
verk. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skrubbær Sveltstarr Kvitlyng Gråstarr Trådstarr Blystarr Strengstarr Jåblom Svarttopp Sotstarr

Stormarimjelle Snipestarr Dystarr Stjernestarr Slåttestarr Myrfiol Grønnstarr Fjelltistel Klubbestarr Hårstarr

Dvergtettegras Torvull Smalsoldogg Frynsestarr Kornstarr Pjusksigd Særbustarr Bjønnbrodd Gulstarr Hodestarr

Molte Kvitmyrak Rundsoldogg Rundstarr Flaskestarr Vrangnøkkemose Myrsnelle Myrstjernemose Loppestarr Engstarr

Skogstjerne Sivblom Klokkelyng Trådsiv Flekkmarihand * Blodnøkkemose Fjelløyentrøst Sumpfagermose Blankstarr Nebbstarr

Akssigd Bærlyngarter Lusegras Skogstjerne Elvesnelle Hakenøkkemose Myggblom Raudmakkmose Sumphaukeskjegg Agnorstarr

Sveltsigd Myrfiltmose Pors Blåmose * Duskull Vritorvmose Nøkkesiv Stormakkmose Engmarihand Blodmarihand

Kysttorvmose Vortetorvmose Rome Gulltorvmose Bukkeblad Skeitorvmose Myrklegg Gullmose Småsivaks Lappmarihand

Svelttorvmose Fagertorvmose Tranebærarter Glasstorvmose Blåtopp Lapptorvmose Tettegras * Brundymose Breiull Myrflangre

Stivtorvmose Bjønnskjegg * Pisktorvmose Tepperot Blanktorvmose * Brunmyrak Gullmyrklegg Brudespore

Vasstorvmose Krattorvmose Myrskovlmose Kroktorvmose Dvergjamne Fjellfrøstjerne Kastanjesiv

Bleiktorvmose Fløyelstorvmose * Beitetorvmose Blåknapp Myrsaulauk Trillingsiv

Grantorvmose Skartorvmose Rosetorvmose Sveltull Bekkevrangmose Myrtust

Bjørnetorvmose Heitorvmose * Fettmose Stauttjønnsmose Stortveblad

Kjøttorvmose Messingmose Sumptjønnmose Småvier

Lurvtorvmose Piperensermose Sumpbroddmose Myrtevier

Rødtorvmose Myrgittermose Gulsildre

Tvaretorvmose Skruesvanemose Brunskjene

Dvergtorvmose Nervesvanemose Svartknoppmose

Grasmose Kalkfagermose Kalkmose

Vassnøkkemose Navargulmose Kalkkammose

Glefsemose Storrundmose Saglommemose

Myrsnutemose Fjellrundmose Stivlommemose

Torvdymose Praktflik

Tuffmoser

* vokser også ombrotroft i O3
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