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Produktark: Naturtyper - utvalgte
BESKRIVELSE

Datasettet er egnet til bruk i alle typer plan- og
arealforvaltningsoppgaver, i enkeltsaksbehandling og
som grunnlag for beslutninger i næring. Datasettet egner
seg også for framstilling av temakart, oversiktskart,
interaktive kart, kartløsninger på internett og til analyser.
Med tanke på bruk i stor målestokk er det viktig å være
oppmerksom på at datasettet inneholder objekter uten
høy presisjon i avgrensing.
EIER/KONTAKTPERSON
Miljødirektoratet
Datateknisk: Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no
Fagekspert: Seksjon for miljøovervåking og kartlegging,
post@miljodir.no

Datasettet viser registrerte forekomster av utvalgte
naturtyper, jf forskrift om utvalgte naturtyper,
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512.
Forskriften gjelder ikke innenfor naturvernområder som
er vedtatt i henhold til kap V i naturmangfoldloven.
Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder uavhengig av
om forekomsten er registrert i Naturbase eller ikke,
forutsatt at den fyller kravene i forskriften. Fylkesmannen
vil etter beste evne informere grunneiere og andre
tiltakshavere om forekomster av utvalgte naturtyper, og
vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en
registrert forekomst av en utvalgt naturtype er reell eller
ikke.
Seks naturtyper har status som utvalgt naturtype:
Kystlynghei, slåttemark, slåttemyr, kalklindeskog,
kalksjøer og hule eiker. Alle lokaliteter av utvalgte
naturtyper forvaltes i Miljødirektoratets datasett
Naturtyper - DN-håndbok 13.
FORMÅL/BRUKSOMRÅDE
Formålet med datasettet er å tilby geografisk
informasjon som grunnlag for å følge forskriften.
Formålet med forskriften er å ivareta mangfoldet av
naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde
og med det artsmangfoldet og de økologiske
prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype, jf.
naturmangfoldloven § 4.
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DATASETTOPPLØSNING
Målestokktall: 1000-50000
Stedfestingsnøyaktighet (meter):
Stedfestingsnøyaktighet er gitt per lokalitet i egenskapen
Nøyaktighetsklasse.
UTSTREKNINGSINFORMASJON
Utstrekningsbeskrivelse
Norges fastland
KILDER OG METODE
Utvalgte naturtyper med grunnlag i DN-håndbok 13
følger prosesshistorien til datasettet Naturtyper - DNhåndbok 13. Naturmangfoldloven, som hjemler instituttet
Utvalgte naturtyper, kom i 2009, og første versjon av
forskriften kom i 2011. Det ble da gjort endringer i
databasen, slik at det er mulig å angi om en lokalitet
tilhører en utvalgt naturtype. Dette angis med navnet til
aktuell utvalgt naturtype.
Status som utvalgt naturtype settes for den enkelte
lokalitet av Miljødirektoratet i samråd med
fylkesmannen.
AJOURFØRING OG OPPDATERING
Kontinuerlig
Status
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Kontinuerlig oppdatert
LEVERANSEBESKRIVELSE
Format (versjon)
SOSI, 4.5
FGDB, 10.2
GeoJSON, 2.0
Tilgangsrestriksjoner
Åpne data

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0
Tjeneste
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Detail
s/naturtyper_utvalgte
OBJEKTTYPELISTE
•BmNaturtypeOmrade
•BmNaturtypeGrense
EGENSKAPSLISTE
•Områdenavn; navn på lokalitet, et kort stedsnavn er
tilstrebet
•Kommune
•NaturtypeId; unik ID per lokalitet
•Naturtype; naturtype prioritert for kartlegging etter DNhåndbok 13
•Utforming; undernivå av naturtype med spesifikke
egenskaper, betegner naturen i større detalj
•Verdi; naturfaglig verdi vurdert ut fra lokalitetens
størrelse, tilstand og naturmangfold. Verdi angis som
Svært viktig (A), Viktig (B) og Lokalt viktig (C).
•Utvalgt naturtype; navn på utvalgt naturtype som
lokaliteten tilhører
•Registreringsdato; dato for registrering av lokaliteten,
som regel dato for feltundersøkelser
•Faktaark; lenke til standardisert faktaark for lokaliteten
•Hevdstatus; vurdering av graden av hevd for en
lokalitet, mest aktuelt for kulturbetingete naturtyper
•Nøyaktighetsklasse; vurdert samsvar mellom
kartobjektets avgrensning og lokalitetens avgrensning i
naturen. Angitt i intervaller med meter som enhet.
•Forvaltningsplan; angir om lokaliteten er omfattet av
forvaltningsplan
•Forvaltningsavtale; angir om det er inngått
forvaltningsavtale for lokaliteten
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•Forvaltningsavtale inngått; angir dato for inngåelse av
forvaltningsavtale
•Forvaltningsavtale utløper; angir dato for utløp av
forvaltningsavtale
•Kilder; type kilder og navn på kilder til informasjon som
er lagt inn om lokaliteten
•Areal; lokalitetens areal, hentet fra kartobjektet
LENKER
Link til metadata i Geonorge
Link til tegnregler
Link til produktside

