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Orientering om planlagt kartlegging av naturtyper i 2021 

På vegne av Miljødirektoratet orienterer Statsforvalteren i Innlandet med dette om at det vil 
bli gjennomført en kartlegging av naturtyper i avgrensede områder i Øyer, Ringebu, Nord-
Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre kommuner i perioden mai til oktober 2021. 
Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. 
Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk 
natur. Rambøll vil utføre kartleggingen, på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
 
Bakgrunn 
Områdene som skal kartlegges er valgt ut etter bestemte kriterier fra Miljødirektoratet, herunder 
pressområder (f.eks. hytteutbygging, gjengroing pga. opphørt hevd, vegutbygging m.m.) og områder 
der man forventer å finne verdifull natur, og/eller områder der kunnskapsgrunnlaget per i dag er for 
dårlig (f.eks. eldre og mangelfulle kartlegginger). I 2021 er det fire delområder som er prioritert for 
kartlegging i Innlandet. Vedlagte kart gir en oversikt over alle delområdene. For området som ligger 
innenfor gamle Hedmark fylke vil Multiconsult være ansvarlig for kartleggingen. 
 
Statsforvalterne leverer hvert år, på oppdrag fra Miljødirektoratet, ei bruttoliste med områder som 
er aktuelle for kartlegging. De fire aktuelle delområdene i 2021 er hentet fra listen vi leverte i 2020. I 
desember 2020 ba Miljødirektoratet om innspill fra alle interesserte på bruttolistene med områder 
som alle Statsforvalterne hadde levert. Etter denne innspillsrunden ble årets kartleggingsområder 
valgt ut.  
 
Hvorfor kartlegger vi naturtyper? 
Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruk blant annet 
i arealforvaltningen. Å ha stedfestet informasjon om natur tilgjengelig tidlig i en arealprosess vil 
kunne gi større effektivitet og forutsigbarhet i prosessene, samt gjøre det lettere å vurdere 
naturverdier opp mot andre interesser. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som 
ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og tiltak i kulturlandskapet. 
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Hva skal kartlegges? 
Områdene som skal kartlegges er avgrenset på vedlagte kart. Det vil være aktuelt med kartlegging 
både på innmark og i utmark. Hvilke områder som skal kartlegges, samt mer informasjon om 
kartleggingen tilgjengelig på: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-
naturtyper/miljoovervaking-kartlegging/kartlegging-av-naturtyper-pa-land/  
 
Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt på forhånd i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks 
for 2021. I 2021 skal kartleggingsområdene undersøkes for forekomster av 111 ulike naturtyper som 
er vurdert å være verdifulle for naturmangfoldet. De fleste av disse naturtypene er rødlistede i 
Norge, mens resten er viktige leveområder for trua og nær trua arter. 
 
Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle via https://kart.naturbase.no/ i løpet av våren 
2022. 
 
Hvordan skal områdene kartlegges? 
Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et 
område blir kartlagt innebærer i praksis at det undersøkes til fots for forekomst av 111 tidligere 
nevnte naturtypene. Ved funn av en naturtype vil den som kartlegges notere ned observasjoner i 
henhold til kartleggingsinstruksen fra Miljødirektoratet og ta bilder av naturtypen. I sjeldne tilfeller 
kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for å identifisere det på et 
laboratorium. 
 
Den som kartlegger, vil for hver naturtypeforekomst vurdere tilstanden og naturmangfoldet i 
forekomsten. Vurderingen gjøres etter et fastsatt system utarbeidet av en ekspertgruppe. Basert på 
vurderingen vil naturtypeforekomsten bli tilordnet en kvalitetsklasse. Det finnes fem slike klasser: 
svært lav kvalitet, lav kvalitet, moderat kvalitet, høy kvalitet og svært høy kvalitet. 
 
All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i samsvar med friluftslovens regler om ferdsel og 
god ferdselskultur. Når det skal undersøkes om det finnes verdifulle naturtyper på innmark kan det 
være behov for at den som kartlegger også går på innmarksarealer.  
 
Informasjon til grunneiere 
Statsforvalteren i Innlandet vil i løpet av uke 17 og 18 varsle berørte grunneiere om den forestående 
kartleggingen. Varslingen gjøres via brev, og gir grunneier relevant informasjon om kartleggingen, 
kontaktpersoner hos Statsforvalteren, Miljødirektoratet og Rambøll, samt muligheten til å gi 
tilbakemelding dersom de ikke gir samtykke til ferdsel på innmarksarealer.  
 
Det vil også legges ut informasjon om kartleggingen på Statsforvalterens hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon 
Kontaktpersoner for naturtypekartlegging hos Statsforvalteren i Innlandet er Linnea Karoline Vereide 
(likve@statsforvalteren.no) og Victoria Marie Kristiansen (fmopvmk@statsforvalteren.no).  
 
Kontaktperson for Rambøll er Anna Næss (anna.naess@ramboll.no). 
 
I Miljødirektoratet kan epostadressen: ninkartlegging@miljodir.no benyttes for spørsmål om 
kartleggingen. 
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