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1 Innledning, historikk og endringslogg  

1.1 Innledning 

Spesifikasjonen omfatter naturtyper kartlagt på land og i ferskvann. Datasettet viser forekomster av 

spesielt hensynskrevende naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt 

viktige (C) for biologisk mangfold. Datasettet inneholder også utvalgte naturtyper etter forskrift. 

 

Spesifikasjonen omfatter naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 - 2007, samt senere reviderte 

beskrivelser av naturtyper i forbindelse med en planlagt ny veileder som ikke ble realisert. 

Grunnlaget for kartlegging av det enkelte objekt er som regel angitt når objektet er kartlagt på et 

revidert grunnlag for den aktuelle naturtypen. 

 

Naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 forvaltes i Naturbase; en nasjonal database for natur- og 

friluftlivsinformasjon som eies av Miljødirektoratet. Spesifikasjonen vil gi muligheter for effektiv og 

samordnet lagring, analyse, utveksling og presentasjon av stedfestet informasjon om naturtyper 

som er av betydning for ivaretagelse av det biologiske mangfoldet på tvers av samfunnssektorer og 

organisasjonsgrenser. 

 

Produktspesifikasjonen tar utgangpunkt i SOSI del II for Biologisk mangfold versjon 4.5 og omfatter 

objekttypene Naturtyper og BmNaturtyper og BmNaturtypeGrense. 

 

1.2 Historikk 

Produktspesifikasjon versjon 1.0 for Naturtyper ble utarbeidet basert på SOSI generell objektkatalog 

for fagområde biologisk mangfold (bioma) versjon 4.0. i 2001. 

 

Produktspesifikasjon for Viktige naturtyper – versjon 20141201 ble utarbeidet på SOSI 

produktspesifikasjoner for Miljødirektoratet i 2014 og omfattet naturtypedata etter begge DNs 

håndbøker for naturtypekartlegging (DN-håndbok 13 og 19).  

 

Denne produktspesifikasjonen omhandler bare naturtypedata etter DN-håndbok 13. 

 

Viser til endringslogg i SOSI generell objektkatalog for fagområdet Biologisk mangfold (bioma) fra 

SOSI versjon 4.0 til versjon 4.1, og SOSI generelle typer fra versjon 4.0 til 4.5. 

 

 

1.3 Endringslogg 

 

15.03.2021 Miljødirektoratet Første versjon av produktspesifikasjonen som kun omhandler 

naturtypedata etter DN-håndbok 13. 
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2 Definisjoner og forkortelser 
 

2.1 Definisjoner 

 

Naturmangfoldloven 

- Klima- og miljødepartementet sine nettsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-

miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/naturmangfaldlova/id2339663/ 

 

- Miljødirektoratet: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Lov/Naturmangfoldloven/ 

 

 

Naturmangfoldloven (Lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold) omfatter all natur og 

alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven 

erstatter den tidligere naturvernloven, deler av viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven. 

 

Med naturmangfoldloven skal vi ta vare på naturen, gjennom både vern og aktiv bruk av naturen 

innenfor rammene av en bærekraftig forvaltning. Lovens formål og grunndel, som omfatter 

forvaltningsmål, kunnskapskrav og miljøprinsipper, gjelder ved myndighetsbeslutninger etter alle 

lover som berører naturen. 

 

DN-håndbok 13  

Kartlegging av verdifulle naturtyper på land og i ferskvann: 

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/publikasjoner-fra-dirnat/dn-handboker/kartlegging-

av-naturtyper---verdisetting-av-biologisk-mangfold/ 

 

 

Med utgangspunkt i stortingsvedtak i 2016 om at naturtypekartlegging i offentlig regi skal bygge på 

type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN), har Miljødirektoratet utviklet en ny instruks for 

kartlegging av naturtyper på land. Data publiseres i datasettet "Naturtyper – Miljødirektoratets 

instruks". I en overgangsperiode vil naturtypedata etter ny instruks og tidligere metodikk leve side 

om side.  

 

2.2 Forkortelser 

Data ikke angitt 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/naturmangfaldlova/id2339663/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/naturmangfaldlova/id2339663/
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Lov/Naturmangfoldloven/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/publikasjoner-fra-dirnat/dn-handboker/kartlegging-av-naturtyper---verdisetting-av-biologisk-mangfold/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/publikasjoner-fra-dirnat/dn-handboker/kartlegging-av-naturtyper---verdisetting-av-biologisk-mangfold/
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3 Generelt om spesifikasjonen 

3.1 Unik identifisering 

3.1.1 Kortnavn 

Naturtyper_HB13 

 

3.1.2 Fullstendig navn  

Naturtyper – DN-håndbok 13 

 

3.1.3 Versjon 

1.0 

 

3.2 Referansedato 

15.03.2021 

 

3.3 Ansvarlig organisasjon 

Miljødirektoratet 

 Mail:  post@miljodir.no 

 Telefon:  73 58 05 00 

 Nettside:  https://www.miljodirektoratet.no/ 

3.4 Språk 

Norsk 

 

3.5 Hovedtema 

Naturtyper 

 

3.6 Temakategori 

miljøData 

biologiskMangfold 

 

3.7 Sammendrag 

Datasettet viser naturtypelokaliteter på land og i ferskvann, kartlagt etter DN-håndbok 13. Den 

enkelte lokalitet er registrert med en naturtype, som kan være registrert mer detaljert i form av 

utforminger. Hver naturtype er beskrevet i DN-håndbok 13, med utgangspunkt i gjeldende 

beskrivelse av den eller de truede vegetasjonstypene som vanligvis vil inngå. Rødlistede naturtyper 

fra 2011 er lagt inn som naturtype eller utforming med samme betegnelse som er brukt i rødlista. 

Hver registrert lokalitet er gitt en naturfaglig verdi, basert på tilstand og naturmangfold. 

Lokalitetene har en mer eller mindre omfattende områdebeskrivelse. Presisjon i avgrensing er 

varierende, noe som også følger av at krav til presisjon har endret seg i årenes løp. Generelt vil 

nyere data være mer presist avgrenset enn eldre data, men datasettet inneholder også eldre data 

med god presisjon. 

 

3.8 Formål 

Formålet med produktspesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og 

distribusjon av digitale data for naturtyper slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og 

retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database (Naturbase) hos Miljødirektoratet på 

en harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat. 

 

Formålet med datasettet er å bidra til best mulig kunnskapsgrunnlag ved beslutninger om arealbruk, 

herunder arealplanlegging og næringsutøvelse. 

 

3.9 Representasjonsform 

Vektor 

 

mailto:post@miljodir.no
https://www.miljodirektoratet.no/
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3.10 Datasettoppløsning 

Målestokktall  

1000-50000 

Distanse  

Data ikke angitt 

 

3.11 Utstrekningsinformasjon 

 

Utstrekningbeskrivelse  

Fastlands-Norge. Dekningsgrad mellom 20 og 40 % kartlagt. Arealer som potensielt er utsatt for 

inngrep (pressområder) er blitt prioritert for kartlegging.  

 

Geografisk område  

Fastlands-Norge 

Geografisk område  

Nord: 72° 

Sør: 57° 

Øst: 33° 

Vest: 2° 

 

Vertikal utbredelse  

0-2469 moh. 

 

Innhold gyldighetsperiode  

Data ikke angitt. 

 

3.12 Supplerende beskrivelse 

Dette datasettet er gjort tilgjengelig av Miljødirektoratet under Norsk lisens for offentlige data NLOD 

v2.0. Følgende kildetekst må oppgis ved publisering: Kilde: Miljødirektoratet 
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4 Spesifikasjonsomfang 
(Antall spesifikasjonsomfang: 1) 

 

4.1 Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen 

 

4.1.1 Identifikasjon  

Hele datasettet 

 

4.1.2 Nivå  

Ikke angitt 

4.1.3 Navn  

Ikke angitt 

4.1.4 Beskrivelse  

Data ikke angitt 

4.1.5 Utstrekningsinformasjon   

Utstrekning beskrivelse  

Fastlands-Norge 

 

Geografisk område  

Nord: 72° 

Sør: 57° 

Øst: 33° 

Vest: 2° 

 

Vertikal utbredelse  

0-2469 moh. 

 

Innhold gyldighetsperiode  

Data ikke angitt. 

 

Innhold gyldighetsperiode  

Data ikke angitt 

 



SOSI-produktspesifikasjon         9  

Produktnavn: Naturtyper – DN-håndbok 13, versjon 1.0 

 

 Miljødirektoratet mars 2021 

5 Innhold og struktur 
 

5.1 Vektorbaserte data - applikasjonsskjema  

 

5.1.1 Omfang 

Hele datasettet 

5.1.2 ApplicationSchema» Naturtyper_HB13 

Naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 
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Diagram 1: Pakkerealisering 

«ApplicationSchema»

Naturtyper_HB13_1.0

+ BmNaturtype

+ BmNaturtypeGrense

+ Fellesegenskaper_Naturtype

+ BmNaturtypeTillegg

+ Identifikasjon

+ Posisjonskvalitet

+ BmHevdstatus

+ BmVerdi

+ Nøyaktighetsklasse

+ Naturtype

+ NaturtypeUtforming

+ UtvalgtNaturtype

+ JaNei

+ Kommunenummer

+ Målemetode

(from Miljødirektoratet)

SOSI_Objekt

+ Endringsflagg

+ Identifikasjon

+ Kopidata

+ Medium

+ Nøyaktighetsklasse

+ Registreringsversjon

+ SOSI_Objekt

+ Status

+ TypeEndring

(from Generelle typer 4.5)

Nasjonal hovedinndeling

+ AdministrativEnhet

+ AdministrativGrense

+ AdmSenter

+ Fylke

+ Fylkesgrense

+ GrensemerkeLand

+ Kommune

+ Kommunegrense

+ Nasjon

+ AdministrativEnhetNavn

+ AdministrativtNivå

+ Fylkesnummer

+ Kommunenummer

+ Nivånummer

+ Riksgrense

(from 

AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-

4.5.2)

«ApplicationSchema»

Bioma-4.1

+ BmArt

+ BmArtGrense

+ BmNaturtype

+ BmNaturtypeGrense

+ BmArtsforekomst

+ BmArtsobservasjon 

+ BmKilde

+ BmNaturtypeTillegg

+ BmTakson

+ Bernkonvensjonen

+ BmFunksjon

+ BmEnhet

+ BmRødlisteStatus

+ Naturtype

+ BmVerdi

+ BmFunksjonsperiode

+ BmKildetype

+ BmHevdstatus

+ NaturtypeUtforming

+ Bonnkonvensjonen

+ Modellert

+ TaksonID

+ TaksonNorskNavn

+ TaksonVitNavn

+ UtvalgtNaturtype

(from Bioma)
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Diagram 2: Hoveddiagram 

«FeatureType»

BmNaturtype

+ bmHevdstatus: BmHevdstatus [0..1]

+ bmNaturtypeTillegg: BmNaturtypeTillegg [0..*]

+ bmUtvalgtNaturtype: UtvalgtNaturtype [0..1]

+ bmVerdi: BmVerdi

+ forvaltningsavtale: JaNei [0..1]

+ forvaltningsavtaleInngått: Date [0..1]

+ forvaltningsavtaleUtløper: Date [0..1]

+ forvaltningsplan: JaNei [0..1]

+ linkForskriftUtvalgtNaturtype: CharacterString [0..1]

+ naturtype: Naturtype

+ naturtypeUtforming: NaturtypeUtforming [0..1]

+ område: Flate

::Fellesegenskaper_Naturtype

+ datafangstdato: DateTime

+ faktaark: CharacterString

+ identifikasjon: Identifikasjon

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]

+ nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]

+ omradenavn: CharacterString

+ registreringsdato: DateTime

«FeatureType»

BmNaturtypeGrense

+ grense: Kurve

«FeatureType»

Fellesegenskaper_Naturtype

+ datafangstdato: DateTime

+ faktaark: CharacterString

+ identifikasjon: Identifikasjon

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]

+ nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]

+ omradenavn: CharacterString

+ registreringsdato: DateTime

+avgrensning

0..*«Topo»
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Diagram 3: Datatyper og kodelister 

«CodeList»

BmVerdi

+ lokaltViktig = C

+ sværtViktig = A

+ viktig = B

«CodeList»

BmHevdstatus

+ dårligHevd = 5

+ godHevd = 1

+ ikkeAktuell = 9

+ ingenHevd = 3

+ moderat-sterktGjengrodd = 4

+ svakHevd = 2

«CodeList»

UtvalgtNaturtype

+ hule eiker = UN03

+ kalklindeskog = UN05

+ kalksjøer = UN04

+ kystlynghei = UN06

+ olivinskog = UN08

+ slåttemark = UN01

+ slåttemyr = UN02

+ åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone = UN07

«CodeList»

Naturtype

«CodeList»

Nøyaktighetsklasse

+ god = 2

+ megetGod = 3

+ mindreGod = 1

+ særsGod = 4

Lang kodeliste - vises ikke 

her

«CodeList»

NaturtypeUtforming

Lang kodeliste - vises ikke 

her

«dataType»

BmNaturtypeTillegg

+ bmAndel: Integer

+ naturtype: Naturtype

+ naturtypeUtforming: NaturtypeUtforming

«dataType»

Identifikasjon

+ lokalId: CharacterString

+ navnerom: CharacterString

«dataType»

Posisjonskvalitet

+ målemetode: Målemetode

+ nøyaktighet: Integer [0..1]

«CodeList»

Kommunenummer

Lang kodeliste (ekstern) - 

vises ikke her

«CodeList»

JaNei

+ ja

+ nei

«CodeList»

Målemetode

Lang kodeliste (ekstern) - 

vises ikke her



SOSI-produktspesifikasjon         13  

Produktnavn: Naturtyper – DN-håndbok 13, versjon 1.0 

 

 Miljødirektoratet mars 2021 

 
 

Diagram 4: Realisering fra fagområde 

Fellesegenskaper_Naturtype

«FeatureType»

BmNaturtype

+ bmHevdstatus: BmHevdstatus [0..1]

+ bmNaturtypeTillegg: BmNaturtypeTillegg [0..*]

+ bmUtvalgtNaturtype: UtvalgtNaturtype [0..1]

+ bmVerdi: BmVerdi

+ forvaltningsavtale: JaNei [0..1]

+ forvaltningsavtaleInngått: Date [0..1]

+ forvaltningsavtaleUtløper: Date [0..1]

+ forvaltningsplan: JaNei [0..1]

+ linkForskriftUtvalgtNaturtype: CharacterString [0..1]

+ naturtype: Naturtype

+ naturtypeUtforming: NaturtypeUtforming [0..1]

+ område: Flate

::Fellesegenskaper_Naturtype

+ datafangstdato: DateTime

+ faktaark: CharacterString

+ identifikasjon: Identifikasjon

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]

+ nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]

+ omradenavn: CharacterString

+ registreringsdato: DateTime

«FeatureType»

BmNaturtypeGrense

+ grense: Kurve

«featureType»

BmNaturtype

+ bmHevdstatus: BmHevdstatus [0..1]

+ bmKilde: BmKilde [0..1]

+ bmNaturtypeTillegg: BmNaturtypeTillegg [0..*]

+ bmUtvalgt: Boolean

+ bmUtvalgtNaturtype: UtvalgtNaturtype [0..1]

+ bmVerdi: BmVerdi

+ forvaltningsavtale: Boolean

+ forvaltningsavtaleInngått: Date [0..1]

+ forvaltningsavtaleUtløper: Date [0..1]

+ forvaltningsplan: Boolean [0..1]

+ gjennomsnittsDybde: Integer [0..1]

+ linkForskriftUtvalgtNaturtype: Link [0..1]

+ modellert: Modellert [0..1]

+ naturtype: Naturtype

+ naturtypeUtforming: NaturtypeUtforming

+ område: Flate

+ posisjon: Punkt

+ senterlinje: Kurve

(from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::Bioma::Bioma-

4.1)

«featureType»

BmNaturtypeGrense

+ grense: Kurve

(from SOSI Model::SOSI 

Generell objektkatalog::

Bioma::Bioma-4.1)

+avgrensning

0..*«Topo»

1..2

naturtypeAvgrensning

«Topo» 0..*
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Diagram 5: Realisering fra generelle typer 

 

«featureType»

SOSI_Objekt

+ datafangstdato: DateTime [0..1]

+ datauttaksdato: DateTime [0..1]

+ digitaliseringsmålestokk: Integer [0..1]

+ endringsflagg: Endringsflagg [0..1]

+ førsteDatafangstdato: DateTime [0..1]

+ førsteDigitaliseringsdato: DateTime [0..1]

+ gyldigFra: DateTime [0..1]

+ gyldigTil: DateTime [0..1]

+ identifikasjon: Identifikasjon [0..1]

+ informasjon: CharacterString [0..*]

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

+ kopidata: Kopidata [0..1]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]

+ link: Link [0..*]

+ medium: Medium [0..1]

+ nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]

+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]

+ opphav: CharacterString [0..1]

+ prosesshistorie: CharacterString [0..*]

+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]

+ sluttdato: DateTime [0..1]

+ status: Status [0..1]

+ stedfestingVerifisert: Boolean [0..1]

+ verifiseringsdato: DateTime [0..1]

(from SOSI Model::SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle 

typer::Generelle typer 4.5::SOSI_Objekt)

«FeatureType»

Fellesegenskaper_Naturtype

+ datafangstdato: DateTime

+ faktaark: CharacterString

+ identifikasjon: Identifikasjon

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]

+ nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]

+ omradenavn: CharacterString

+ registreringsdato: DateTime

0..*+kobling 0..*
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5.1.2.1 «FeatureType» BmNaturtype 

Naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 

mangfold og DN-håndbok 19 2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold. 

 

Egenskaper 

Navn Definisjon Multipl Type 

bmHevdstatus 

 

Angir tilstand (hevd) for naturtypen. Brukes på menneskepåvirkede 

naturtyper. Hovedsakelig innenfor naturtyper D (kulturmarker) 

0..1 BmHevdstatus 

bmNaturtypeTillegg 

 

Angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r)/mosaikk som finnes 

innenfor et naturtypeområde 

0..* BmNaturtypeTillegg 

bmUtvalgtNaturtype 

 

Angir hva slags utvalgt type det er.  Utvalgte naturtyper har egne navn 

og koder 

0..1 UtvalgtNaturtype 

bmVerdi 

 

Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter 

DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av 

biologisk mangfold.  

 

Merknad: Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For 

verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007. 

1 BmVerdi 

forvaltningsavtale 

 

Angir om det er inngått forvaltningsavtale for området 0..1 JaNei 

forvaltningsavtaleInngått 

 

Angir om når forvaltningsavtale er inngått 0..1 Date 

forvaltningsavtaleUtløper 

 

Angir når forvaltningsavtale utløper 0..1 Date 

forvaltningsplan 

 

Angir om området har skjøtselsplan/forvaltningsplan eller ikke 0..1 JaNei 

linkForskriftUtvalgtNaturtype 

 

Link til Lovdata, forskrift for utvalgt naturtype 0..1 CharacterString 

naturtype 

 

DN-håndbok 1-2007; "Kartlegging av naturtyper - verdisetting av 

biologisk mangfold. Oppdatert 2012. Hvis det er flere naturtyper og 

utforminger på et område, er det registreret som bmNaturtypeTillegg 

(mosaikk). 

1 Naturtype 

naturtypeUtforming 

 

Naturtypens utforming. I den grad dette er registrert i felt skal det 

være med. Kodene for Naturtype og Utforming utgjør et hierarki, slik 

at de tre første tegnene i utformingskoden er lik den koden som er 

angitt for feltet Naturtype. 

0..1 NaturtypeUtforming 

område 

 

Objektets utstrekning. En naturtype kan enten være et flate eller et 

punktobjekt. 

 

1 Flate 
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Restriksjoner 

Navn OCL syntaks 

positiv gjennomsnittsdybde inv: self.gjennomsnittsDybde -> NotEmpty() -> self.gjennomsnittsDybde > 0 

KanAvgrensesAv 

BmNaturtypeGrense 

 

 

Relasjoner 

Relasjonstype Fra Til 

Generalization 

 

Elementnavn: «FeatureType» BmNaturtype 

 

Elementnavn: «FeatureType» 

Fellesegenskaper_Naturtype 

 

Realization 

 

Elementnavn: «FeatureType» BmNaturtype 

 

Elementnavn: «featureType» BmNaturtype 

 

Aggregation 

«Topo» 

Rolle: avgrensning 

Multiplisitet: 0..* 

Elementnavn: «FeatureType» 

BmNaturtypeGrense 

 

Elementnavn: «FeatureType» BmNaturtype 

 

 

 

5.1.2.2 «FeatureType» BmNaturtypeGrense 

Aavgrensning av en naturtypelokalitet 

 

Egenskaper 

Navn Definisjon Multipl Type 

grense 

 

Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 Kurve 

 

Relasjoner 

Relasjonstype Fra Til 

Realization 

 

Elementnavn: «FeatureType» 

BmNaturtypeGrense 

 

Elementnavn: «featureType» BmNaturtypeGrense 

 

Aggregation 

«Topo» 

Rolle: avgrensning 

Multiplisitet: 0..* 

Elementnavn: «FeatureType» 

BmNaturtypeGrense 

 

Elementnavn: «FeatureType» BmNaturtype 
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5.1.2.3 «FeatureType» Fellesegenskaper_Naturtype 

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype  

 

Egenskaper 

Navn Definisjon Multipl Type 

datafangstdato 

 

 1 DateTime 

faktaark 

 

link (url) til faktaark i Naturbase 1 CharacterString 

identifikasjon 

 

objekt i Naturbase. Eksisterende objekt i naturbase har formen 

BN00000002 

1 Identifikasjon 

kommune 

 

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste 

 

Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. 

eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en 

rekke andre registre som også benytter 4 siffer. 

0..* Kommunenummer 

kvalitet 

 

 0..1 Posisjonskvalitet 

nøyaktighetsklasse 

 

Nøyaktighetsklasse der det skilles mellom følgende kategorier:, bedre 

enn 20 m, bedre enn 50 m, bedre enn 100 m og dårligere enn 100 m. 

Siden det normalt er gradvise overganger på flere meter mellom ulike 

naturtyper, vil en i mange tilfeller i tettbygde strøk, og i en del tilfeller 

også i landbruksområder, få en kollisjon mellom forvaltningens behov 

for høy presisjon og hvordan det biologiske mangfoldet faktisk fordeler 

seg. Der tilstrekkelig presisjonsnivå på kart ikke kan oppnås, må de 

gradvise overgangene beskrives i lokalitetsbeskrivelsen. I slike tilfeller 

kan det være fornuftig å følge praktiske forvaltningsgrenser ved 

grensetrekking der det er mulig (f.eks. eiendomsgrenser og veier). 

0..1 Nøyaktighetsklasse 

omradenavn 

 

navn på området 1 CharacterString 

registreringsdato 

 

markere at datoen er fiktiv. 

 

 

Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da 

registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før 

disse legges inn i databasen. 

Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik 

førsteDatafangstdato. 

1 DateTime 

 

Restriksjoner 
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Navn OCL syntaks 

krav til egenskapen 

identifikasjon 

Identifikasjon er en datattype som består av lokalid og navnerom. Lokalid skal være på formen 

BN00000001 (T10 med prefiks BN). Navnerom skal være no.miljodirektoratet.naturbase 

 

Relasjoner 

Relasjonstype Fra Til 

Realization 

 

Elementnavn: «FeatureType» 

Fellesegenskaper_Naturtype 

 

Elementnavn: «featureType» SOSI_Objekt 

 

Generalization 

 

Elementnavn: «FeatureType» BmNaturtype 

 

Elementnavn: «FeatureType» 

Fellesegenskaper_Naturtype 

 

 

 

5.1.2.4 «dataType» BmNaturtypeTillegg 

Angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde (mosaikk) 

 

Egenskaper 

Navn Definisjon Multipl Type 

bmAndel 

 

Anslått prosentandel av totalarealet 

 

1 Integer 

naturtype 

 

DN-håndbok 1-2007; "Kartlegging av naturtyper - verdisetting av 

biologisk mangfold. Oppdatert 2012. Hvis det er flere naturtyper og 

utforminger på et område, er det registreret som bmNaturtypeTillegg 

(mosaikk). 

1 Naturtype 

naturtypeUtforming 

 

Angir naturtypens utforming  1 NaturtypeUtforming 

 

 

5.1.2.5 «dataType» Identifikasjon 

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til 

objektet.  

 

NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.  

 

NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.  

 

Egenskaper 
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Navn Definisjon Multipl Type 

lokalId 

 

Lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale 

identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har 

samme identifikator. 

 

Naturtyper får en unik ID når det importeres i Naturbase på formen 

BN00001245. 

1 CharacterString 

navnerom 

 

Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to 

bokstavs kode jpel: NO for Norge.fr ISO 3166.  

 

For datasett som er endel av naturbase brukes navnerom: 

NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE 

1 CharacterString 

 

Restriksjoner 

Navn OCL syntaks 

Tillatte karakterer for lokaIId 

og navnerom 

/* for egenskapene lokalId og navnerom skal det bare brukes  følgende sett av karakterer benyttes:: 

{"A" …"Z", "a"…"z","0"…"9", "_", ".", "-"}, dvs bare bokstaver fra det latinske alfabetet samt tall, 

understreking, punktum og bindestrek er tillatt. */ 

inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in ( navnerom.element->forAll( char | 

allowedChar->exists( char ) and lokalId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))  

 

 

5.1.2.6 «dataType» Posisjonskvalitet 

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen 

 

Egenskaper 

Navn Definisjon Multipl Type 

målemetode 

 

Metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den 

samme som ved måling i grunnriss 

1 Målemetode 

nøyaktighet 

 

Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer 

 

Merknad: Oppgitt i cm 

0..1 Integer 

 

 

5.1.2.7 «CodeList» BmHevdstatus 

Angir tilstand (hevd) for naturtypen. Primært naturtype innenfor hovedklasse D, kulturlandskap 

 

 

Koder 
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Navn Definisjon Initialverdi 

dårligHevd Dårlig hevd krysses av for eksempel hvis beitebelegget er så sterkt at det oppstår 

store tråkkskader eller hvis beite i gammel slåttemark åpenbart reduserer 

artsinnholdet i lokaliteten 

5 

godHevd Betyr oppfølging av tradisjonell drift for eksempel i slåttemark sein slått hvert år, i 

beitemark godt nedbeitet feltsjikt/passe beitebelegg m.v. 

1 

ikkeAktuell Teknisk - brukes kun ved import av data 9 

ingenHevd Ingen hevd betyr opphør av drift og begynnende gjengroing for eksempel dominans 

av firkantperikum eller mjødurt 

3 

moderat-sterktGjengrodd Gjengrodd betyr at kulturmarken har grodd igjen, men ikke så mye at den ikke 

lenger er verdifull og ikke skal registreres. En gjengrodd høstingsli hvor 

styvingstrærne fortsatt er intakte bør for eksempel registreres 

4 

svakHevd Svak hevd betyr at man ser tegn (for eksempel tykt strøsjikt) på at beitetrykket ikke 

er tilstrekkelig for å forhindre en begynnende gjengroing 

2 

 

 

5.1.2.8 «CodeList» BmVerdi 

Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av 

biologisk mangfold.  

 

Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er 

beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007 

 

 

Koder 

Navn Definisjon Initialverdi 

lokaltViktig  C 

sværtViktig  A 

viktig  B 

 

 

5.1.2.9 «CodeList» Nøyaktighetsklasse 

4: < 20 m 

3: 20-50 m 

2: 50-100 m 

1: > 100 m 
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Koder 

Navn Definisjon Initialverdi 

god  2 

megetGod  3 

mindreGod  1 

særsGod  4 

 

 

5.1.2.10 «CodeList» Naturtype 

Kartlegging av naturtyper på land og i ferskvann, i henhold til DN-håndbok 13. 

 

Merknad:  Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som 

kan benyttes ved alle objekter fra Miljødirektoratets Naturbase.  

 

 

Koder 

Navn Definisjon Initialverdi 

andreViktigeKulturmarkstyper  D23 

annenKulturmarkseng  D21 

annenViktigForekomst  H00 

arktisk-alpinGrunnVåtmark Utformingene C0101 rabbe og C0102 leside er flyttet til ny naturtype C03 rik fjellhei 

og tundra. Utforming C0103 Snøleie er flyttet til ny naturtype C04 Rike snøleier. 

C02 

artsrikVeikant Urterike veikanter med etablert vegetasjonsdekke. Vegkanter kan utvise et stort 

artsmangfold og blomsterprakt og består ofte av en blanding av arter fra flere 

vegetasjonstyper. Artssammensetningen kan være lik den vi finner i slåttemarker 

og veikanter vil i noen tilfeller kunne tjene som erstatningsbiotop for slåttemarker. I 

tidligere tider var veikantslått en selvfølgelig del av fôrberginga, men i dag slås 

veikanten hovedsakelig for å bedre sikten langs veien. Lokaliteter med høyt innslag 

av slåttemarksarter og generelt stabile, artsrike biotoper bør prioriteres ved 

registrering.  

D03 

beiteskog Skog som beites og som har et tydelig beitepreg. D06 

borealHei  D22 

brakkvannsdelta Et prosjekt for å reklassifisere "Brakkvannsdelta" til "Aktivt marint delta" ble aldri 

fullført i naturbase. Navnet "brakkvannsdelta" ble reintrodusert pr 01.01.2020 

G07 

brakkvannspoll  G08 

brakkvannssjø Data overført fra G0203 i HB19 (10.01.2020) E18 
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Navn Definisjon Initialverdi 

brannfelt Skogbrann er en naturlig økologisk faktor. Suksesjonen etter brann er avhengig av 

vegetasjonen før brann og vegetasjon rundt som forsyner brannfeltet med frø. På 

rikere mark får en kraftig lauvtredominans av treslag som bjørk, osp og selje. På 

fattigere mark kommer furu tidlig inn, og det blir mindre innslag av lauv. Skogbrann 

frigjør en rekke næringsstoffer som fører til oppblomstring av pionerarter som 

geitrams og bringebær. De første årene etter en skogbrann er det et yrende insekt- 

og fugleliv på brannflata.  

F10 

breforland  B11 

dam Små og grunne vannansamlinger, hovedsakelig i kulturlandskapet. Naturlige eller 

oppdemte. Vanligvis under 50 x 50 m, uten bølgeslagserosjon langs bredden og med 

såpass liten dybde at rotfast vegetasjon kan dekke hele bunnen. Uttørking eller 

bunnfrysing kan ved ekstreme forhold finne sted.  

 

De aller fleste ikke-kulturpåvirkete dammene (bortsett fra på elvesletter – se 

flomdammer og saltpåvirkete dammer/fjærepytter i strandsonen) vil være 

myrpregete. Slike myrdammer er svært vanlige, og det foreligger i dag ikke habitat-

kunnskap til å skille ut særlig artsrike utforminger fra de mer trivielle. Lokaliteter 

med kjent forekomst av spesielle arter, særlig myrdammer med salamander eller 

rødlistede øyenstikker-arter kan også registreres som artsforekomster. 

E09 

deltaområde Omfatter innlandsdeltaer, dvs. våtmarker og gruntområder i tilknytning til større 

elvemunninger, og med særlig vekt på intakte utforminger. Deltaplattformen 

omfatter landtunger (sedimentasjonsbanker), bakevjer, dammer, flomløp og 

langgrunne mudderflater. Kartleggingsobjektet er egentlig et 

landskapselement som inkluderer flere verdifulle naturtyper som også er omhandlet 

separat (kroksjøer/flomdammer, mudderbanker, fuktenger, rikere sumpskog, større 

elveører, samt evjer, bukter og viker). Deltaområder er likevel valgt som en 

kartleggingsenhet fordi de utgjør helhetlige områder i landskapsøkologisk og 

forvaltningsmessig perspektiv 

Et prosjekt for å reklassifisere "Deltaområde" til "Aktivt ferskvannsdelta" ble aldri 

fullført i naturbase. Navnet "detlaområde" ble reintrodusert pr 01.01.2020 

E01 

driftvoll  G06 

dødisgrop  B12 

elveslette  E22 

engpregeteErstatningsbiotoper  D51 

erstatningsbiotoper Samlebetegnelse på menneskepåvirkete eller menneskeskapte biotoper som 

erstatter/supplerer andre eller  tidligere leveområder, både kulturpåvirkete og ikke 

kulturpåvirkete, (særlig) for utsatte og sjeldne arter. Naturtypen har flere 

likhetstrekk med naturtypen skrotemark, men på skrotemark består floraelementet 

gjerne av innførte arter.  

D14 
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Navn Definisjon Initialverdi 

erstatningsbiotoperPåBergOgÅ

penJord 

 D52 

erstatningsbiotoperPåTresattM

ark 

 D13 

erstatningsbiotoperPåVed  D53 

flommarksskog  F21 

fosse-eng  B16 

fosseberg  B15 

fossesprøytsone Naturtypen utgjøres av de åpne kantsonene omkring fosser («fosse-eng»). Fossene 

må ha et så stort fall og en så høy vannføring at det dannes en sone med stabil 

fossesprøyt og fosserøyk omkring nedre del av fossen. Fossesprøytsonene opptrer 

ofte i kontakt med vierkratt, høgstaudeskog/eng, eller (overrislede) bergflater, og 

kan ha vegetasjonsmessig store likheter med disse naturtypene. Sonen nærmest 

fossen er karakterisert av en spesiell mosevegetasjon på stein og berg. Denne 

inneholder særlig fuktighetskrevende arter, som ellers kan være knyttet til bekker 

og bekkekanter som sjelden eller aldri tørker ut.  

E05 

fuglegjødsletEngOgKnaus  G10 

fuktenger  D09 

gammelBarskog Mange arter er avhengig av de stabile forhold og de strukturene som oppstår når 

økosystemer blir gamle. Gammel skog som har vært lite påvirket av menneskelig 

aktivitet gjennom tidene kjennetegnes generelt ved å ha mye liggende og stående 

død ved og trær med store dimensjoner. Skogen er ofte fleraldret og flersjiktet. 

Strukturene i en gammelskog vil variere med vegetasjonstyper og suksesjonstadier. 

Til alle treslag er det knyttet arter som er spesialister på akkurat dette treslaget, og 

mange av de mer igjen knyttet til spesielle aldersfaser i treets liv. En skog med flere 

treslag, spredt på ulike aldre vil automatisk inneholde flere arter enn en ensaldret 

skog med ett treslag. Naturtypen vil også omfatte velutviklede fattige sumpskoger. 

F08 

gammelBorealLauvskog  F07 

gammelEdellauvskog  F02 

gammelFuruskog  F19 

gammelGranskog  F18 

gammelLavlandsblandingsskog  F25 

gammelSump-OgKildeskog  F14 

grotte Naturlige eller menneskeskapte uoppvarmede hulrom. 

 

Frostfrie og uoppvarmede hulrom som holder stabil temperatur, og hvor 

vintertemperaturen i hele eller deler av hulrommet ikke går under frysepunktet. 

Oftest med høy luftfuktighet og/eller med vannansamlinger.  

B05 

grunneStrømmer  G01 
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gråor-Heggeskog Utforminig F0502 Liskog/raviner er lagt til utformingen F0706 gammel 

gråorheggeskog under F07 gammel boreal lauvskog. 

Skog der gråor, dunbjørk, hegg, selje, svartor og svartvier er viktige treslag. Frodig 

og artsrik skog dominert av urter og høye gras. Rik fauna spesielt av virvelløse dyr 

og fugler. På fuktig, næringsrik jord i dalbunner langs elver (flommarksskog), i 

raviner, i leirområder og på rasmark i lier. Flommarksskogene er preget av 

slamavsetning og høyt grunnvann. Liskogene er ofte gjengroingsstadier fra åpen 

kulturmark. 

F05 

hagemark Hagemark eller havnehager er ugjødslet eller lite gjødslet beitemark med tre- 

og/eller busksjikt. Feltsjiktet blir utnyttet til beite. Trær og busker står derfor ikke så 

tett. Trær og busker i hagemark blir gjerne utnyttet bl.a. til ved. Trærne kan også 

styves (lauves) dvs. at topper og greiner blir kuttet av til husdyrfôr eller til garving, 

men denne bruken har i dag stort sett opphørt. (Se nærmere beskrivelse under 

Høstingsskog og Lauveng.)  

D05 

hurtigstrømmendeElveløp  E16 

høstingsskog Bare et mindretall av forekomstene er registrert.  

 

Høstingsskog er lauvskog der trærne ble høstet ved “styving” eller “stubbelauving”. 

Styvingstrær blir høstet ved at greiner blir kuttet med noen års mellomrom til 

husdyrfôr (“lauving”, ”rising”) eller til produksjon av bast, reip eller bark til garving 

(for nærmere utdyping se ”Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske 

kulturmarker.) De vanligste styvingstrærne var ask, alm, lavlandsbjørk og selje, 

men også rogn, osp, svartor, lind og eik ble styvet.Ved stubbelauving blir 

flerstammete trær kuttet ved basis til fôr (eller høstet til emneved). Hassel, or og 

fjellbjørk ble gjerne høstet slik. Ofte utviklet man høstingsskog i brattlendt, steinete 

terreng og på grov ur der forholdene ikke egnet seg til slått eller beite. Noen steder 

ble imidlertid også feltsjiktet i høstingsskogen utnyttet. 

 

Bruk av høstingsskog har nå stort sett opphørt og de fleste har grodd igjen til tett 

skog. På Vestlandet finnes imidlertid fortsatt rester av tidligere høstingsskoger med 

styvingstrær i bratte fjordlier og i sør- og sørvestvendte lier i dalene. Stubbelauvet 

høstingsskog er det lite igjen av.  

D18 

ikkeForsuretRestområde Naturtypen er bare interessant i (kraftig) forsurete områder der det foreligger 

tilbakegang og tap av forsuringsfølsomme arter over større arealer. Her opptrer de 

følsomme artene bare med små restforekomster («refugier») i ikke-forsurete 

lokaliteter, dvs. lokaliteter med et relativt høyt, naturlig kalkinnhold (kalsium-

innhold > 2-3 mg Ca/l). Opptrer i fattige grunnfjellsområder gjerne der det er 

amfibolittganger, breksjesoner eller løsmasser under marin grense. Bare naturlig 

kalkrike lokaliteter inngår (dvs. kalkete lokaliteter kartlegges normalt ikke, men kan 

inkluderes der de er langtidskalket og fungerer som viktige refugier).  

E11 
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intaktHøgmyr Intakt høgmyr og Terrengdekkende myr) er nå slått sammen og delt inn i 

to naturtyper (Intakt myr i ytre kyststrøk og Intakt 

lavlandsmyr i innlandet) 

A02 

intaktLavlandsmyr  A01 

intaktLavlandsmyrIInnlandet Utformingen A0701 er flyttet til naturtypen A10 Høgmyrer i innlandet 

Intakte myrtyper i lavlandet i Sør- og Midt-Norge, 

med unntak av kystområdene (oseaniske områder, 

kystmyr). Rikmyr, kilde og kildebekk (se egne 

fakta ark) kan inngå. 

A07 

isinnfrysingsmark  B09 

jordpyramide  B08 

kalkbarskog  F16 

kalkedellauvskog  F15 

kalkfattigOgKlarBekkEllerElv  E21 

kalkrikBekkOgLitenElv  E19 

kalkrikeEnger  D08 

kalkrikeOmråderIFjellet Samlenaturtype for all kalkrik vegetasjon i fjellet. Kalkrik bergrunn gir et næringsrikt 

jordsmonn og stedvis frodig vegetasjon med et høyt antall urter, lav og moser. 

Rikmyrer og rikkilder over skoggrensa kan kartlegges separat dersom en ønsker det 

(se også myrkapitlet). Gamle beite- og slåttemarker er også gjerne knyttet til 

næringsrike områder på kalkrik grunn. 

C01 

kalksjø Små, (sterkt) kalkrike, næringsfattige innsjøer, gjerne med kalkutfellinger på 

vegetasjon og på bunnen (kalsium > 20 mg Ca/l). Karakterisert av 

kransalgevegetasjon (mest Chara spp.) som bygger opp kalkmergelbanker, noen 

ganger også velutviklet langskuddsvegetasjon (overgang mot «tjønnaks-sjøer»; se 

kulturlandskapssjøer). Videre karakterisert bl.a. av kalkavhengige, skallbærende 

snegler og muslinger, svamper, samt kalsifile insekter. Også en del mer eller mindre 

kalkkrevende dyreplanktonarter (eks. Daphniaspp.).  

E07 

kalkskog Utforminger som ikke er serpentinfuruskog eller kalkbjørkeskog er lagt til 

utforminger under F16 kalkbarskog 

Gjerne åpen skog med stor variasjon i treslag. Vanligst er furu, gran og dunbjørk. 

Stor variasjon i vegetasjonstyper fra ekstremt tørre til sesongfuktige typer. Artsrik 

kantvegetasjon. Best utviklet på varme lokaliteter med kalkrike bergarter, skjellsand 

eller kalkrik mineraljord og et grunt jordsmonn. Skogtype dominert av lågurter med 

mange sjeldne orkideer og marklevende sopp. Lite 

påvirket skog kan ha naturskogspreg, men mange er preget av tidligere beite.  

F03 

kalkskogMedBorealeLauvtrær  F24 
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kantkratt Naturlig forekommende krattvegetasjon. Naturtype som omfatter skogkanter mot 

rasmarker, strender og andre åpne områder. Vegetasjonen preges av lys- og 

varmekrevende busker, gras og urtersom ikke er konkurransedyktige i sluttet 

skogvegetasjon. Krattvegetasjon kan være et resultat av gjengroing av tidligere 

åpen kulturmark, men det presiseres at denne kartleggingsenheten ikke er tenkt å 

vektlegge gjengroingsfaser av skjøtselsbetingede naturtyper i kulturlandskapet.  

B02 

kilde Naturtypen utgjøres av rike kilder (oppkommer/ grunnvannsframspring) og 

bekkestrekninger nedstrøms kilder, karakterisert av jevn vannføring (aldri 

uttørring), jevn vanntemperatur og høyere kalkinnhold enn omkringliggende 

naturtyper. Kildene opptrer ofte i kontaktsonen fastmark/myrkant, gjerne i 

tilknytning til kalkrike skogstyper og rikmyr. Selve kilden/kildekantener karakterisert 

av en spesiell mosevegetasjon dominert bl.a. av kildemosearter og tuffmoser. 

A06 

kroksjøerFlomdamOgMeandrer

endeElveparti 

Flomdammer er små, grunne (< 5 m) vannforekomster på elvesletter som 

oversvømmes ved flom. Ofte med begrenset levetid. Kroksjøer er avsnørte elvebuer 

(meanderbuer). Flomdammene er ofte rester av gamle flomløp, oppdemte 

bekkemunninger o.l. Forekomstene er karakterisert av arter som finnes spredt til 

sjelden i selve elvestrengen, og dels arter som hører hjemme i små, grunne 

vannforekomster. Meandrerende elveparti er partier der elva slynger seg i store buer 

over en flat elveslette. Elva graver i ytterkant, og sedimenterer i innerkant av 

meanderbuen.  

E03 

kystfuruskog Kystfuruskogen har innslag av kystbundne karplanter, moser og lav, særlig i rikere 

skog. Deler av kystfuruskogene var tidligere lyngheier som nå er i ferd med å gro 

igjen. Stort innslag av einer og røsslyng er typisk, og kanskje en følge av 

kulturpåvirkning. Flere spesielle utforminger etter næring i jordsmonn, eksponering 

og geografi. De fuktigste utformingene er å betrakte som regnskogsmiljøer.  

F12 

kystgranskog Boreal regnskog med gran som dominerende treslag. 

 

Fuktig og kjølig granskog med nettverk av rennende vann og sig. Stort antall av lav- 

og mosearter. Frodige og artsrike forekomster av lav på trærne. I ytre strøk er 

skogen ofte iblandet bjørk, selje, 

rogn og gråor.  

F11 

kystlynghei Treløse, beiteskapte heisamfunn langs kysten med lyngarter, siv, gras og starr, 

vanligvis dominert av noen få plantearter. Røsslyng er et vesentlig innslag og 

dominerer ofte på tørrere deler, mens fuktigere deler kan være dominert av gras-, 

siv- og starrarter. Den geografiske variasjonen er betydelig med store, lyngfattige 

fuktheier i Sør-Rogaland, sørvendte tørrheier med purpurlyng lengst i vest og et 

større innslag av blokkebær og andre bærlyngarter på nordvendte lokaliteter, i 

høyden og nord for Stadt. Disse heiene danner gjerne mosaikk med myr, grasmark 

og strandsamfunn.  

D07 
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kystmyr Utformingene A0801 og A0802 er flyttet til naturtypen A11 oseanisk nedbørsmyr 

Intakte myrtyper i kystområdene (oseaniske områder, mest O3-seksjonen, men og 

O2 (se fig. 

5.4). Finnes mest i vegetasjonssonene boreonemoral-mellomboreal. Innen O2-

seksjonen finnes 

terrengdekkende myr i nordboreal sone (f.eks. i 

Trøndelag). Myrer i alpin sone er mindre aktuelle.  

A11 

kystnærGrusOgSteinmark  G11 

lauveng Lauveng er slåttemark med spredte lauvtrær. Trærne blir med jevne mellomrom 

styvet/høstet til fôr (dvs. “lauvet” om sommeren eller “riset” tidlig om våren) og har 

derfor små kroner. Denne driften gjør at styvingstrærne kan bli eldre enn andre 

trær. Også (hassel)busker som blir høstet (“stubbelauvet”) med jevne mellomrom 

kan inngå i lauvenga. Lauvenga er lite eller ikke gjødslet, men feltsjiktet er likevel 

gjerne frodig. På grunn av veksling mellom lys og skygge er artssammensetningen 

også variert. Langvarig hevd bidrar også til artsmangfold. 

 

Styving har nå nesten opphørt som driftsform bortsett fra på enkelte gårder bl.a. på 

Vestlandet (eks. Sogn) og i Telemark. De fleste gjenværende lauvenger er derfor 

gjengrodd eller i ferd med å gro igjen. 

D17 

leirskredgrop  B06 

låglandsmyrIInnlandet  A10 

middelsKalkrikBekkILåglandet  E20 

middelsKalkrikInnsjø  E15 

mudderbank Åpne, beskyttede strandsoner og gruntvannsområder på finsubstrat (leire, mudder, 

silt, finsand). Ofte kulturpåvirket og avhengig av beite. Særlig knyttet til bakevjer, 

bukter og dammer langs stilleflytende elver, samt til deltaområder, men også ved 

grunne innsjøer. Karakterisert av mange små, ettårige, amfibiske (periodevis 

vannlevende) pusleplanter. Går innover på stranda gjerne over i fuktenger.  

E02 

naturbeitemark Ikke tresatt beitemark med lang hevd som har vært lite/ikke gjødslet eller 

jordbearbeidet. Velhevdede naturbeitemarker som har blitt stadig sjeldnere. De kan 

være meget artsrike og mange planter, sopp og insekter er typiske for disse 

beitemarkene.  

D04 

naturligFisketommeInnsjøerOg

Tjern 

Omfatter myrtjern samt mer eller mindre høyereliggende innsjøer som pga. 

spredningshindere eller uegnete forhold for reproduksjon er naturlig fisketomme, og 

hvor det heller ikke har vært satt ut fisk. Karakterisert av større arter av bunndyr og 

dyreplankton som ikke greier seg med fisk tilstede, inkludert enkelte reliktarter med 

hovedforekomster i høyereliggende innsjøer som aldri har hatt fiskepopulasjoner.  

E10 

oseaniskeBerg  B04 
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palsmyr Palsmyr er en type blandingsmyr med torvhauger 

(palser) med en kjerne av torv og islinser som 

holder seg frosset gjennom hele sommeren. 

Palsmyr er således en type permafrost. Palsene 

kan være fra noen desimeter til 6-7 meter høye. De 

er for størstedelen nedbørsmyr, og de ligger som 

øyer i minerotrofe myrpartier 

A04 

ravinedal  B07 

regnskog  F20 

rikBarskog  F17 

rikBerglendtMark  B14 

rikBlandingsskogILavlandet Naturtypen opptrer i to vikarierende utforminger i boreonemoral og sørboreal sone, 

særlig på sørlige Østlandet. Den opptrer særlig i områder med «uryddig» topografi 

og variert berggrunn, på lokalklimatisk gunstige steder i terrenget som sørvendte 

lier, brattskråninger, sprekkedaler og bekkedaler. Den er derfor oftest naturlig 

fragmentert i mindre enheter. Jordsmonnet er for det meste ganske tørt og 

grunnlendt. Fellestrekk er stor småskalavariasjon i naturgrunnlaget, generell 

dominans av rike vegetasjonstyper, stor treslagsblanding med mye lauvtrær, og et 

utpreget heterogent og mosaikkartet skogbilde og vegetasjon. Naturtypen inkluderer 

elementer fra flere andre naturtyper, særlig 

«gammel barskog» (gran), «gammel lauvskog», «rik edellauvskog» og «gammel 

edellauvskog». Vegetasjon og skogstruktur opptrer i en så finskala og uryddig 

blanding at det er mest hensiktsmessig å beskrive dette som én samlet 

mosaikknaturtype. 

 

Naturverdiene er knyttet til mange ulike egenskaper (bl.a. rike vegetasjonstyper, 

stor treslagsvariasjon, gamle lauvtrær, gamle edellauvtrær, død ved) som opptrer 

tett sammen i en variert mosaikk, noe som gjør dette til artsrike hotspots. Disse 

blandingsskogene har noen av de største ansamlingene av truete og sjeldne arter i 

Norden. 

F13 

rikBorealLauvskog  F04 

rikEdellauvskog Skog av varmekjære lauvtrær som ask, alm, eik, hassel, lind, bøk, svartor og 

spisslønn. Artsrike og frodige skoger med krav til varmt sommerklima, ofte på 

veldrenert og næringsrik jord i områder med rike bergarter. Ofte i sørvendte lier i 

tilknytning til bergvegger med underliggende rasmark. Ofte preget av tidligere 

tradisjonelle bruksformer som styving (høsting av lauv) og beite, med betydning for 

artsinnhold og utforming.  

F01 

rikeSnøleier Utformingene C0101 rabbe og C0102 leside er flyttet til ny naturtype C03 rik fjellhei 

og tundra. Utforming C0103 Snøleie er flyttet til ny naturtype C04 Rike snøleier. 

C04 

rikFastmarkIFjellet  C03 
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rikKulturlandskapssjø Omfatter innsjøer i kulturlandskapet, karakterisert av relativt kalk- og næringsrikt 

vann (mesotrofe til eutrofe innsjøer). Ofte betegnet som «naturlig næringsrike 

(eutrofe) innsjøer», selv om noe av næringsrikdommen som regel er et resultat av 

beliggenheten i (gamle) kulturlandskap. Kartleggingsbehovet er særlig stort mht. lite 

eller moderat gjødselspåvirkete (mesotrofe – svakt eutrofe) innsjøer med intakt 

mangfold. Overgjødsleteinnsjøer med hyppige algeoppblomstringer bør også 

vurderes.  

E08 

rikmyr Jordvannsmyrer hovedsakelig på baserik berggrunn. Bunnsjiktet domineres av andre 

moseslekter enn torvmose, og minst én av de følgende artene inngår: 

myrstjernemose, rødmakkmose, stormakkmose. Feltsjiktet domineres ofte av 

grasvekster.  

 

Spesielt i lavlandet er rike myrer i dag sjeldne. På middelsrik myr er jåblom, sveltull, 

breiull og de nevnte moseartene gode karakterarter. Eksempler på karakteristiske 

arter for ekstremrikmyr er brunskjene og sotstarr. 

A05 

rikOlivinfuruskog  F23 

rikSumpskogKildeskogOgStran

dskog 

Næringsrike typer av lauvskog og kratt som vokser på sumpjord, gjerne tilknyttet 

forsenkninger i landskapet, raviner, rundt innsjøer, på elvesletter og langs bekker. 

Jordsmonnet har periodevis høy vannstand, spesielt på våren og forsommeren. 

Generelt dårlig drenering. Inneholder mange arter som krever stabile 

fuktighetsforhold. 

 

Velutviklet fattig sumpskog kan kartlegges som gammel barskog eller gammel 

lauvskog. 

F06 

riktStrandberg Der berggrunnen består av baserike («kalkrike») bergarter er vegetasjonen mer 

artsrik enn tilsvarende på fattigere berggrunn. Strandbergene kan også påvirkes av 

skjellsand, særlig i bergsprekker (“sjøsprøytsprekker”), og noen steder opptrer 

sesongfuktige utforminger påvirket av kalkrikt sigevann. Grunnet varierende 

eksposisjon og topografiske forhold, med ulik bølgepåvirkning, grad av 

humusdannelse og kulturpåvirkning, kan det være store variasjoner i plantedekket. 

Eksponerte odder, øyer og skjær er gjerne mer eller mindre helt nedvasket, med 

rikelig av fjærepytter, mens de beskyttede har et betydelig vegetasjonsdekke. Det 

er også store regionale forskjeller (se under utforminger).  

G09 

roligflytendeElveløp  E17 
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sanddyne Sanddyner, eller flyvesandområder, kjennes først og fremst på forekomsten av fin 

sand som lett lar seg flytte av vinden, og det skapes dermed stadig nye formasjoner 

i landskapet. De klassiske «høydynene» er en sjelden naturtype i vårt land, stort 

sett avgrenset til områdene på Lista, Jæren og spredte forekomster i Nord-Norge, 

men mindre områder med flyvesand finnes mange steder langs kysten. 

Dynelandskapet er en variert og mosaikkpreget naturtype, med soneringer av tørre 

og artsfattige fordyner ytterst, dernest fuktigere, eroderte partier (såkalte 

dynetrau), til mer stabile, vegetasjonsdekkede enger og kratt innerst.  

 

Pga. ekstreme livsbetingelser (ustabilt, mineralrikt substrat og rask 

drenering/uttørking) er plante- og dyrelivet ofte spesielt og områdene lette å 

avgrense. Større flyvesandområder og forekomster av spesielle og/eller sjeldne 

plantesamfunn bør prioriteres i kartleggingen. 

G03 

sandfuruskog  F22 

skogsbekkekløft  F09 

skrotemark Skrotemark er en samlebetegnelse på menneskeskapte naturtyper som i hovedsak 

oppstår i forbindelse med deponering av masser, samtindustri- og 

anleggsvirksomhet og lignende. Naturtypen er som regel forstyrrelsesbetinget, og 

inneholder gjerne innførte arter eller konkurransesvake arter som etablerer seg i 

ledige nisjer.  

D15 

slåttemark Slåttemarker i langvarig hevd som har vært lite/ikke gjødslet eller jordbearbeidet. 

Slåttemark fantesbåde i innmark (slåtteenger) og utmark (utslåtter). De gamle, 

tradisjonelle slåttemarkene blir (til forskjell fra “moderne” slåtteeng) slått seint dvs. 

på ettersommeren (etter 10. juli). Høyet bakketørkes eller tørkes på hesjer før det 

fjernes. Slåttemarkene (særlig i innmark) har tradisjonelt vært etterbeitet på 

høsten, og noen beites også en periode på forsommeren. Tilbakegangen av 

naturtypen har vært svært sterk, og velhevdede slåttemarker er helt borte i mange 

distrikter. Både artsmangfold, identifikasjon og trusselsfaktorer har store 

likhetstrekk med naturbeitemarkene, men det er også viktige forskjeller som bl.a. 

beror på at: 

• dyr beiter selektivt, mens ljåen skjærer av alle plantene likt 

• det føres bort mer næringsstoffer med slått enn med beite 

• næringsstoffene er mer jevnt fordelte i slåttemark enn i beitemark der dyrene kan 

forårsake “omfordeling” næringsstoffene  

• beitemarka påvirkes i større grad av tråkk.  

D01 
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slåttemyr Myrer med slåttebetinget eller beitepåvirket vegetasjon og preg. 

 

Mange myrer ble tradisjonelt slått som en del av fôrberginga. Etter siste krig 

forsvant denne driftsformen raskt, men flere steder bærer likevel vegetasjonen preg 

av tidligere slått. Slåtten forandrer myrvegetasjonen på flere måter, bl.a.ved å: 

• redusere mengden busker og lyngplanter 

• fjerne biomasse og i neste omgang redusere mengden strø på marka 

• hindre tuedannelse 

• øke mengden gras, starr, siv og moser (men det blir mindre torvmoser) 

• berede for konkurransesvake fjellplanter også på skogsmyrene 

• øke mengden orkidéer 

 

Bruken av våt myr til beite begrenses av myras 

svake bæreevne. Det var først og fremst kyr som 

beitet på myr.  

D02 

småbiotoper Små rester av ulike biotoper eller elementer i jordbrukslandskapet og selve 

dyrkingslandskapet. Småbiotoper er gjerne små artsrike «oaser»i et elers ensartet 

jordbrukslandskap som for eksempelåkerholmer, steinrøyser og bergknauser. 

Spesielt verdifulle forekomster må identifiseres på grunnlag av hvilke arter og 

elementer de inneholder, samt hvor ensartet det omkringliggende landskapet er. 

Enkelte verdifulle småbiotoper behandles under andre naturtyper, bl.a. våtmark og 

kantkratt (rasmark/berg). Åkerholmer, bergknauser, ulike kantsoner m.v. har ofte 

tidligere vært slått og/ eller beitet, men områdene har ikke blitt pløyd/dyrket opp 

fordi de var uegnet til det.  

D11 

steinGrusOgSandstrand  G04 

storeGamleTrær Typen omfatter store og gamle frittstående lauvtrær, styvingstrær og/eller hule trær 

i kulturlandskapet. Slike trær er ikke en naturtype i egentlig forstand, men et 

kulturlandskapselement.  

 

På grunn av at store trær har så stor betydning for andre organismer blir de likevel 

registrert som en naturtype. Særlig frittstående, gamle eiker og andre edellauvtrær i 

kulturlandskapet er viktige biotoper.  

D12 
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strandengOgStrandsump Strandenger opptrer på beskyttede, slake løsmassestrender (leire, silt, mudder) med 

engvegetasjon av salttolerante grasarter og urter, med regelmessige 

oversvømminger av sjøvann. Store strandengkompleks forekommer gjerne på 

innsiden av større, grunne bukter og brakkvannspoller. Er også ofte påvirket av 

ferskvannssig fra landsiden. Mange strandenger ble tidligere beitet eller slått. Ikke-

hevdete strandenger er gjerne dominert av høyvokste grasarter, strandkvann m. fl., 

mens kortvokste, åpne utforminger opptrer der det er beitet eller der det er 

grunnlendt skjellsandsubstrat. Strandsumper kan ligge lenger ut enn strandenga 

eller inne i brakkvannsviker og domineres som oftest av bestander av enkeltarter. 

Frodige, høyvokste strandsumper av f.eks. havsivaks eller havstarr opptrer der det 

er dypere sedimenter av leire og organisk mudder. Store takrørsumper opptrer 

særlig ved bekkeutløp/brakkvannsområder og kan også føres til denne naturtypen. 

G05 

sværtKalkfattigInnsjø  E14 

sørvendtBergOgRasmark Sørvendte berg og bergvegger, og rasmarker nedenfor skoggrensen. Stein- og 

blokkrike skråninger (ur, rasmark) dannet ved forvitring og utrasing under bratte 

bergvegger og hamrer. Vegetasjonen kan være rik i rasmarker, på knauser og 

bergflater med lettforvitrende, kalkholdige bergarter. Snøskred kan være en viktig 

faktor når det gjelder å hindre at områdene gror igjen med busker og trær.  

 

Nord- og østvendte rasmarker er oftere bevokst med barskog, som på grunn av 

vanskelige driftsforhold kan ha fine utforminger av gammelskog. Denne naturtypen 

føres opp under hovednaturtypen skog.  

B01 

tresattKulturmark Erstatter D17 Lauveng og D05 Hagemark D24 

ultramafiskOgKis-rikMark Både ultrabasiske bergarter (olivin, serpentin) og tungmetallrike berg kjennes ofte 

lett igjen i felt på grunn av sin brune til rødbrune farge. Bergartene er giftige for 

mange planter og inneholder høye konsentrasjoner av bl.a. jern, magnesium, 

kobber, krom, molybden og nikkel. Det er typisk at man har en del interessante 

karplanter på ultrabasisk grunn, mens tungmetallrik grunn gjerne har noen 

interessante moser, i mindre grad karplanter.  

B03 

undervannseng  G02 

urOgRasmark  B10 

vannkantsamfunn  E12 

viktigBekkedrag Små vassdrag i kulturlandskapet, kalkrike bekker og andre viktige bekkedrag. 

Bekkene er blodårer i landskapet, særlig i intensivt kulturlandskap og i fattige 

skogsmiljøer. Verdien ligger både i vannet og i kantsonen langs bekken. 

Kartleggingen fokuserer på spesielt verdifulle partier og bekker med 

landskapsøkologisk betydning.  

E06 

våtmarksmassiv  A09  

åpenFlommark  E04 

åpenGrunnlendtKalkmark  D19 
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åpenKalkmark  B13 

åpenKalkmarkIOslofeltet  D20 

 

 

5.1.2.11 «CodeList» NaturtypeUtforming 

Merknad: DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper- Verdisetting av biologisk mangfold.  

 

 

Koder 

Navn Definisjon Initialverdi 

allé Utdaterte skrivemåte; "Alléer" D1303 

alm Alm D1208 

alm-lindeskog Alm-lindeskog F0105 

andreTreslag Andre treslag D1220 

annenBaserikEngvegetasjon  D0804 

annenKalkedellauvskog  F1504 

annenKalkskogMedBorealeLau

vtrær 

 F2404 

annenKystmyr Utdatert skrivemåte; "Ombrotrof planmyr" A1104 

annenUltramafiskOgKis-

rikMark 

 B0304 

artsrikLavlandsformUnderGjen

groing 

 E0303 

artsriktMose-OgLavsamfunn  E0401 

ask  D1209 

askehage  D0506 

atlantiskHøgmyr Data konsolidert/overført fra "A0802 Atlantisk høgmyr" A1102 

ballastplass  D1501 

barlind  D1218 

barlindskog  F1704 

beitefuktrye  D0427 

beitemyr  D0202 

beiterye  D0426 

beiteskogIRikeEik-Linde-

OgAlmeskogerPåSørlandet 

Utdatert skrivemåte; "Beiteskog" D0601 

beiteskogPåKalkmark  D0604 

beitevåteeng  D0432 

beitevåteng  D0421 

bekkeblom-utforming  D0901 

bekkekløft  F0901 
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bekkIIntensivtDrevetJordbruks

landskap 

Utdatert skrivemåte; "Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap" E0605 

bekkOgElvestrekning  E1102 

bekkPåKalkgrunn  E0606 

bergknaus Tidligere kalt "BERGKNAUS" og "Bergknauser" D1104 

bergknausOgBergflate Utdatert skrivemte "Bergknaus og -flate" B0102 

bergknausOgRasmark  C0104 

bergvegg  F0902 

betydeligFlompåvirkedeKroksj

øerOgDammer 

Tidligere skrivemåte "Tydelig flompåvirkede kroksjøer,dammer og evjer" E0301 

bjørk Tidligere skrivemåte "Hengebjørk dunbjørk" D1217 

bjørkehage  D0501 

blandingMellomJordvannsmyr

OgNedbørsmyr 

Tidligere kalt "Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper" A0702 

blandingMellomNedbørsmyrOg

Jordvannsmyr 

 A0804 

blåtoppengBeitet  D0402 

blåtoppengSlått  D0102 

borealKildeskog  F0607 

borealRegnskogFuru Tidligere stavemåte "Boreal regnskog med furu" F1205 

borealRegnskogMedFuru  F2003 

borealRegnskogMedGran  F2004 

borealRegnskogMedLauvtrær  F2005 

borealtOseaniskBergOgHei  B0406 

boreonemoralBlandingsskog  F1301 

boreonemoralGran-

blandingsskog 

 F2502 

brakkvassmudderflate  G0518 

breelverHurtigstrømmendeElv

eløp 

Utdatert skrivemåte; "Breelver" E1604 

breelverRoligflytendeElveløp  E1704 

brenningshule Tidligere kalt "Ikke karstgrotte" B0502 

brunDyne  G0307 

bukterOgViker  E1202 

bygningsstrukturerIStein  D5206 

bygningsstrukturMedSpesiellFl

oraEllerFauna 

Utdatert skrivemåte; "Bygningsstrukturer med spesiell flora eller fauna" D1402 

bøk  D1211 

dammerKroksjøerOgEvjerUten

EllerMedLitenFlompåvirkning 

Tidligere skrivemåte "Kroksjøer, dammer og evjer uten eller med liten 

flompåvirkning" 

G0702 
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doggpilkratt  F2103 

dynetrau  G0303 

dødisgropMedKildebunn  B1203 

dødisgropMedMyrbunn  B1202 

dødisgropMedRikIsinnfrysning

smark 

 B1201 

dødisgropMedTemporærDam  B1204 

eik  D1207 

eikehage  D0503 

einer-rose-utforming  B0202 

einerhage-einerbakke Utdatert skrivemåte; "Einerhage/einerbakke" D0502 

eksentriskHøgmyr Tidligere kalt "Annen låglandsmyr i innlandet" A1002 

ekstremrikFastmattemyr Tidligere kalt "Skog- og krattbevokst intermediær- og rikmyr i låglandet (BN-SB)" A0503 

ekstremrikMyrIHøyereliggende

Områder 

 A0506 

ekstremtKalksnøleie  C0403 

ekstremtørrKalkfuruskog  F1602 

eldreFisketomDam  E0903 

elvesletteForgrenetElveløpSan

dur 

 E2201 

elvesletteIRoligflytendeMeandr

erendeElv 

 E2202 

elvesnelle-starrsump  E1203 

elveør  E0405 

elveørkratt  E0403 

engkarse-krypsoleie-utforming  D0902 

erodertDyne  G0308 

ettårigDriftvoll Utdatert skrivemåte; "Ettårige driftvoller" G0602 

evje  E1201 

fattigBeiteeng  D0430 

fattigBeitemarkskant  D0433 

fattigBeitetørreng  D0428 

fattigBorealHei Tidligere skrivemåte "Rik boreal hei" D2201 

fattigBoreonemoralRegnskog  F2001 

fattigBoreonemoraltOseaniskB

erg 

 B0404 

fattigBrannfelt  F1005 

fattigereEllerSvakLågurt-

bøkeskog 

 F0115 
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fattigHagemarkMedBorealeTr

ær 

 D0514 

fattigHagemarkMedEdellauvtr

ær 

 D0510 

fattigHagemarkMedStyvaTrær  D2405 

fattigHagemarkMedStyvedeEll

erStubbehøstedeBorealeLauvtr

ær 

 D0516 

fattigHagemarkMedStyvedeEll

erStubbehøstedeEdellauvtrær 

 D0512 

fattigHagemarkUtenStyvaTrær  D2403 

fattigHøstingsskogMedStubbeh

østetGråorEllerFjellbjørk 

 D1813 

fattigHøstingsskogMedStyving

strær 

 D1811 

fattigKulturmarkskant  D0122 

fattigLauveng  D2401 

fattigLauvengMedBorealeTrær  D1703 

fattigLauvengMedEdellauvtrær  D1701 

fattigSlåtteeng  D0126 

fattigSlåttefukteng  D0128 

fattigSlåttemarkskant  D0131 

fattigSlåttmyr  D0203 

fattigTørrhei  D0713 

fattigUtforming  E0201 

ferskvannsdriftvoll  E0408 

ferskvannspåvirketDriftvoll  G0604 

finnskjegg-

OgSauesvingelengBeitet 

 D0405 

finnskjegg-

OgSauesvingelengSlått 

 D0105 

fjellbjørkeskogerMedHøgstaud

erEllerLågurter 

 D0606 

fjellgranskogsbekkekløft  F0907 

flatmyr  A0703 

flerårigDriftvollMedGrasUrter Utdatert skrivemåte; "Flerårig gras/urtetangvoll" G0603 

flommarksskog  F0501 

flompåvirketBjørke-

OgVierskog 

 F2102 

flompåvirketOreskog  F2101 
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flomslette-UklarDannelse  E2203 

fordyne  G0301 

forgreneteElveløp  E0307 

forstrand  G0304 

fosserøykskog Konsolidert med E0508 "Fosserøykskog", som var tom F2006 

frisk-fuktigBlandingstype  D0504 

friskBaserikEngBeitet  D0410 

friskBaserikEngSlått  D0110 

friskEllerTørrMiddelsBaserikEn

gBeitet 

Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng beitet" D0407 

friskEllerTørrMiddelsBaserikEn

gIHøyereliggendeStrøkOgNord

påBeitet 

Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og 

nordpå beitet" 

D0408 

friskEllerTørrMiddelsBaserikEn

gIHøyereliggendeStrøkOgNord

påSlått 

Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og 

nordpå slått" 

D0108 

friskEllerTørrMiddelsBaserikEn

gINordligeKontinentaleStrøkBe

itet 

Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige, kontinentale strøk 

beitet" 

D0409 

friskEllerTørrMiddelsBaserikEn

gINordligeKontinentaleStrøkSl

ått 

Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige, kontinentale strøk 

slått" 

D0109 

friskEllerTørrMiddelsBaserikEn

gSlått 

Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng slått" D0107 

friskFattigengBeitet  D0404 

friskFattigengSlått  D0104 

friskKalkfuruskog  F0302 

friskNæringsrikGammelengBei

tet 

 D0414 

friskNæringsrikGammelengSlå

tt 

 D0114 

friskNæringsrikNaturengBeitet  D0413 

friskNæringsrikNaturengSlått  D0113 

fugleberg  G1001 

fuglefjell-eng  G1002 

fuglegjødsletEngIMåkekolonier  G1003 

fuglepåvirketStrandberg  G0903 

fuktigFattigengBeitet  D0401 

fuktigFattigengSlått  D0101 

fuktigFuru-hasselskog  F1203 
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fuktigKystskog  F0703 

fuktigLynghei  D0703 

fuktigOverrisletBergflate  B0104 

furu  D1219 

furu-lavlandsblandingsskog  F2504 

gamleMindreFlompåvirkedeKro

ksjøerOgDammer 

Tidligere skrivemåte "Gammel, mindre flompåvirket kroksjø og dam" E0302 

gammelAlmeskog  F0206 

gammelAskeskog  F0207 

gammelBjørkeskog  F0702 

gammelBjørkesumpskog  F1403 

gammelBøkeskog  F0202 

gammelEdellauvsumpskog  F1406 

gammelEikeskog  F0201 

gammelFurumyrskog  F1401 

gammelFuruskog  F0802 

gammelGran-

OgBjørkesumpskog 

 F1405 

gammelGranskog  F0801 

gammelGransumpskog  F1402 

gammelGråorskog Tidligere skrivemåte "Gammel gråorheggskog" F0706 

gammelHasselskog  F0204 

gammelHengebjørkskog  F0704 

gammelHøyereliggendeFurusk

og 

 F1902 

gammelHøyereliggendeGransk

og 

 F1802 

gammelKystfuruskog Konsolidert med F0803 "Gammel kystfuruskog", som var tom F1903 

gammelLauvblandingsskog  F0705 

gammelLavlandsfuruskog  F1901 

gammelLavlandsgranskog  F1801 

gammelLindeskog  F0205 

gammelOresumpskog  F1404 

gammelSolvarmBergfuruskog Utdatert skrivemåte; "Solvarm lavlandsbergfuruskog" F1904 

gammelSvartorskog  F0203 

gammeltBrannfeltMedFattigUtf

orming 

 F1003 

gammeltBrannfeltMedRikereUt

forming 

 F1004 

gammeltOspeholt  F0701 
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gammeltTre  D1204 

gjentattForstyrretMarkPåKalkri

kLeire 

 D1109 

glissenGranskogMedStortInnsl

agAvLauvtrær 

 F1102 

grunnlendtKalkmarkIOslofeltet Utdatert skrivemåte; "Grunnlendt kalkberg i Oslofeltet" B1302 

grunnlendtKalkmarkUtenforOsl

ofeltet 

Utdatert skrivemåte; "Grunnlendt kalkeberg utenfor Oslofeltet" B1304 

grus-OgSteinmarkskratt  G1103 

grus-

OgSteinstrandMedSpesiellFlora 

 G0403 

grusstrand  G0405 

gruve  B0504 

grytehullsjø  B1205 

gråDyne  G0306 

gråor-almeskog  F0106 

gårdsdam  E0901 

hasselhage  D0509 

helofytt-brakkvassump  G0515 

helofytt-saltsump  G0516 

hestehavre-eng  D0802 

hevdetMedBeite  G0503 

hevdetMedSlått  G0502 

hultTre  D1203 

humusrikKalksjø Tidligere skrivemåte "Kalksjø med kransalger og langskuddsvegetasjon". Det kan ha 

forekommet noe forbytting av koder for utforming mellom E0702, E0703 og E0705". 

E0703 

hvitDyne  G0305 

høgstaude-kalkbjørkeskog  F2403 

høgstaudealmeskog  F0112 

høgstaudebjørkeskog  F0401 

høgstaudegranskog  F1703 

høgstaudekalkgranskog Tidligere kalt "Høgstaude-kalkgranskog" F1606 

høgurtDriftvoll  G0607 

høstingsskogMedAlm  D1806 

høstingsskogMedAsk  D1807 

høstingsskogMedBorealeLauvtr

ær 

 D1810 

høstingsskogMedEdellauvtrær  D1801 

høstingsskogMedEik  D1802 
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høstingsskogMedLavlandsbjør

k 

 D1809 

høstingsskogMedLind  D1808 

høyereliggendeInnsjø  E1001 

ikkeSkjøttetTre Utdatert skrivemåte; "Ikke skjøttet" D1201 

industritomt  D1504 

innsjø  E1101 

innsjøMedFisk  E1402 

intermediærFosse-eng  B1602 

intermediærFosseeng  E0506 

intermediærKystfukthei  D0710 

intermediærKysthei  D0709 

intermediærSandfuruskog  F2202 

intermediærSlåttemyr  D0204 

intermediærtFosseberg  B1502 

intermediærUrOgRasmark  B1002 

intermediærUtforming  C0201 

isdam  E0902 

jordvannsmyr  A0803 

kalkaskeskog  F1503 

kalkbeiteeng Utdatert/feil skrivemåte; "Kaløkbeitemarkskant" D0417 

kalkbeitefukteng  D0420 

kalkbeitemarkskant  D0425 

kalkbergIOslofeltet  B1301 

kalkbergUtenforOslofeltet  B1303 

kalkbjørkeskog  F0303 

kalkbjørkeskogPåMarmor  F2402 

kalkbjørkeskogPåRasmark  F2401 

kalkbrudd  D1503 

kalkfattigereUtforming Tidligere skrivemåte "Kalkfattig utforming" E0802 

kalkfattigIsinnfrysingsmark  B0901 

kalkfattigKystfukthei Tidligere kalt "Fattig fukthei" D0708 

kalkfattigKysthei  D0707 

kalkfosse-eng  B1601 

kalkfosseberg  B1501 

kalkgranskog  F0304 

kalkhasselskog  F1502 

kalkhei  C0302 

kalkkystfukthei  D0712 

kalkkysthei  D0711 
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kalklindeskog Konsolidert med F0108 "Kalklindeskog", data overført. F1501 

kalkrabbe  C0301 

kalkrikAsk-hasselskog  F0110 

kalkrikBøkeskog  F0109 

kalkrikeBekkerOgElver  E1601 

kalkrikeElverOgBekker Tidligere skrivemåte "Elveslette forgrenet elveløp (sandur)" og "Kalkrike bekker og 

elver". 

E1701 

kalkrikFosseeng  E0507 

kalkrikIsinnfrysingsmark Utdatert skrivemåte; "Kalkrik is innfrysingsmark" B0902 

kalkrikOg-

ellerSørvendtBergvegg 

Utdatert skrivemåte; "Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg" B0101 

kalkriktFosseberg  E0504 

kalkrikTjønnaks-sjø Tidligere skrivemåte "Humusrik kalksjø". Det kan ha forekommet noe forbytting av 

koder for utforming mellom E0702, E0703 og E0705". 

E0702 

kalkrikUrOgRasmark  B1001 

kalkrikUtforming  C0202 

kalksjøMedKransalgerOgLangs

kuddsvegetasjon 

 E0706 

kalkslåtteeng  D0117 

kalkSlåttefukteng  D0120 

kanthøgmyr Tidligere forbytting av nummer, ble kalt "Terrengdekkende myr" A1101 

kantsamfunn  D1106 

karstgrotte  B0501 

kildeIFjellet Utdatert skrivemåte; "Kilder i fjellet" A0602 

kildeILavlandet Utdatert skrivemåte; "Lavlandskilde" A0601 

kildeOverSørboreal  A0603 

kirkegård Utdatert skrivemåte; "Kirkegårder" D1301 

kompleksMedMeandrerendeElv

epartiKroksjøerOgDammer 

Tidligere skrivemåte "Kompleks med meandrerende elveparti, kroksjø og dam" E0304 

konsentriskHøgmyr Tidligere kalt "Typisk høgmyr" A1001 

kortvokstÅpenArtsrikSaltsiven

gPåSkjellsand 

 G0505 

kraftgater  D5104 

kransalgesjø  E0701 

kroksjøerDammerOgEvjerUten

EllerMedLitenFlompåvirkning 

 E0104 

kroksjøerDammerOgMeandere

UtenEllerMedSværtLitenFlomp

åvirkning 

Tidligere skrivemåte "Kroksjøer, dammer og evjer uten, eller med svært liten 

flompåvirkning" 

E0306 

kulturmarkskalkkant  D0125 
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Navn Definisjon Initialverdi 

kystbekkekløft  F0906 

kystfjellhei  D0705 

lavlands-

granbekkekløftITrøndelag 

 F0904 

lavlands-

granbekkekløftPåØstlandet 

 F0903 

lavlands-lauvskogsbekkekløft  F0905 

lavrikUtforming  B0401 

leside  C0102 

leside-kalkeng  C0303 

lierMedStorvierIIndreTromsOg

Nordland 

 F0404 

lind  D1210 

liskogOgRaviner  F0502 

liteEllerIkkeFlompåvirketFlomd

am 

 E0312 

liteEllerIkkeFlompåvirketKroks

jø 

 E0311 

liteOgMindreFormriktDelta  E0102 

lågurt-bøkeskog  F0102 

lågurt-eikeskog  F0101 

lågurt-hasselkratt  F0103 

lågurt-snøleie  C0401 

lågurtbeiteeng  D0416 

lågurtbeitefukteng  D0419 

lågurtbeitemarkskant  D0424 

lågurtbjørkeskog  F0402 

lågurtDriftvoll  G0606 

lågurtfuruskog  F1701 

lågurtgranskog  F1702 

lågurtkalkskogIKyststrøk  F0306 

lågurtKulturmarkskant  D0124 

lågurtslåtteeng  D0116 

lågurtSlåttefukteng  D0119 

mandelpilkratt  F2104 

meandrerendeElveløp  E0308 

meandrerendePartiMedNaturli

gKantsone 

Utadert skrivemåte; "Meandrerende parti med naturlige kantsoner" E0601 

middelsKalkrikeBekkerOgElver  E1602 

middelsKalkrikeElverOgBekker Tidligere skrivemåte "Middels kalkrike bekker og elver". E1702 
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Navn Definisjon Initialverdi 

middelsKalkrikInnsjøIFjellet Utdatert skrivemåte; "Tolypella-innsjøer over tregrensa eller i "kalde" innsjøer i 

lavlandet" 

E1502 

middelsKalkrikInnsjøILåglande

t 

Utdatert skrivemåte; "Middels kalkrike innsjøer i lavlandet" E1501 

middelsrikFastmattemyr Tidligere kalt Åpen ekstremrikmyr i høgereliggende strøk (MB-LA) A0502 

midtreBrakkvasseng  G0511 

midtreSalteng  G0512 

mindreFlompåvirkedeKroksjøe

rFlomdammerOgMeandere 

 E0305 

mjødurt-utforming  D0903 

moserikFjellheiutforming  B0403 

moserikUtforming  E0501 

mudderbank  E0407 

mølletomt  D1505 

nakenGrus-OgSteinmark  G1101 

nakentBerg  D2002 

naturligFisketomInnsjø  E1401 

naturligStrandeng  G0520 

nedreBrakkvasseng  G0513 

nedreSalteng  G0514 

nordligFrodigBjørkeskog  F0403 

nyttBrannfeltMedFattigUtformi

ng 

 F1001 

nyttBrannfeltMedRikereUtform

ing 

 F1002 

næringsrikUtforming  E0801 

olivinhei  D0716 

olivinmark  B0303 

or-askeskog  F0107 

orehage  D0507 

oseaniskLågurt-furuskog  F1202 

osp  D1214 

overgangTilSumpSaltpanneStr

andengEtc. 

 G0402 

park Utdatert skrivemåte; "Parker" D1302 

partiSomBinderSammenAndre

Naturmiljø 

Utdatert skrivemåte; "Parti som binder sammen andre naturmiljøer" E0603 

platåhøgmyr  A1003 

plenOgTun  D5102 

purpurlyng-furuskog  F1201 



SOSI-produktspesifikasjon         44  

Produktnavn: Naturtyper – DN-håndbok 13, versjon 1.0 

 

 Miljødirektoratet mars 2021 

Navn Definisjon Initialverdi 

purpurlynghei  D0706 

rabbe  C0101 

rasmark  B0103 

rasmark-almeskog  F0113 

rasmark-lindeskog Utdatert skrivemåte; "Rik rasmarkslindeskog" F0111 

rasmark-OgRavine-almeskog  F0116 

ravine-blandingsskog  F2503 

ravinebekk  E0602 

ravinedalIBresjøsedimenter  B0707 

ravinedalIMarinLeireMedGjenn

omgåendeBekk 

 B0706 

ravinedalIMarinLeireMedKildefr

amspring 

 B0705 

ravinedalIMarinLeireUtenKildef

ramspring 

 B0704 

ravinedalUtenKildefremspring  B0701 

renGranskogMedLiteLauvtrær  F1101 

rikBeiteeng  D0431 

rikBeitemarkskant  D0434 

rikBeitetørreng  D0429 

rikBorealHei Tidligere skrivemåte "Rik boreal fukthei" D2202 

rikBorealKildepåvirketBorealHe

i 

 D2203 

rikBoreonemoralRegnskog  F2002 

rikereGransumpskog Tidligere skrivemåte "Rik gransumpskog" F0605 

rikereLøvsumpskog Tidligere skrivemåte "Rik løvsumpskog" F0606 

rikereStrandskog Tidligere skrivemåte "Rik strandskog" F0602 

rikFjellgrashei  C0306 

rikFukthei  D0714 

rikGrasflommark  E0406 

rikGrunnlendtMark  B1402 

rikHagemarkMedBorealeTrær  D0515 

rikHagemarkMedEdellauvtrær  D0511 

rikHagemarkMedStyvaTrær  D2406 

rikHagemarkMedStyvedeEllerS

tubbehøstedeBorealeLauvtrær 

 D0517 

rikHagemarkMedStyvedeEllerS

tubbehøstedeEdellauvtrær 

 D0513 

rikHagemarkUtenStyvaTrær  D2404 
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rikHøstingsskogMedStubbehøs

tetHassel 

 D1803 

rikHøstingsskogMedStyvaEdell

auvtrær 

 D1812 

rikLauveng  D2402 

rikLauvengMedBorealeTrær  D1704 

rikLauvengMedEdellauvtrær  D1702 

rikLeside  C0305 

rikLøvskogILiside  F0406 

rikLøvskogIRasmark  F0405 

rikLågurt-bøkeskog  F0114 

rikMykmatteLøsbunnmyr Tidligere kalt "Skog- og krattbevokst rikmyr i høgereliggende strøk (MB-NB)" A0504 

rikRabbe  C0304 

rikRasmarkseng  B1004 

rikSandfuruskog  F2201 

rikSjøsprøytsprekk Utdatert skrivemåte; "Rik sjøsprøyt-sprekk" G0904 

rikSkog-OgKrattbevokstMyr Tidligere kalt "Åpen intermediær- og rikmyr i låglandet (BN-SB/MB)" A0501 

rikSlåtteeng  D0127 

rikSlåttefukteng  D0129 

rikSlåttemarkskant  D0132 

rikSlåttemyr  D0205 

rikstarrsump  E1204 

rikSumpskog  F0601 

riktBerg  B1401 

riktBoreonemoraltOseaniskBer

g 

 B0405 

riktBrannfelt  F1006 

riktSnøleie  C0307 

rikTørrhei  D0715 

rikUtforming  E0202 

rogn  D1216 

rovfugltueOgFugleknaus  G1004 

røsslyng-bjønnkamhei  D0704 

salt-mudderflate  G0519 

saltpanne  G0517 

sand-OgGrustak  D1401 

sandstrand  G0406 

sandstrandMedTangvoller  G0401 

seintKalksnøleie  C0402 

selje  D1215 
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seljehage  D0508 

semi-naturligStrandeng  G0521 

serpentinfuruskog  F0305 

sesongfuktigKalkfuruskog  F1603 

sesongfuktigSvabergkalkfurus

kog 

 F1604 

skjermedeStrandsumper  G0504 

skjæringerIBergOgGrunnlendt

Mark 

 D5201 

skjøttetTre Utdatert skrivemåte "Skjøttet/styvet" D1202 

skog-

EllerKrattbevokstRikmyrIHøyer

eliggendeStrøk 

Utdatert skrivemåte; "Skog-/krattbevokst myr i høyereliggende strøk (MB-NB)" A0508 

skog-

EllerKrattbevokstRikOgInterm

ediærMyrILavlandet 

Utdatert skrivemåte; "Skog-/krattbevokst rik og intermediær myr i låglandet (BN-

SB)" 

A0507 

skogholtMedEngpartier  D1105 

skogsbeiteIEdellauvskog  D0602 

skogsbeiteIGamleBorealeLauv

skoger 

 D0605 

skogsbeiteIRikeBorealeGransk

oger 

 D0603 

skyggefulltKalkberg  B1305 

slagghaugFraGruveindustri  D1502 

slåpetorn-hagtorn-utforming  B0201 

slåttemyr  D0201 

slåttemyrILåglandet  D0206 

slåttevåteng  D0130 

småMyrtjernOgMyrpytter Tidligere skrivemåte "Lite myrtjern og myrpytt" E1002 

snøleie  C0103 

spisslønn  D1212 

stabilUtformingPåMoserikGrov

steinetBlokkmark 

 B0106 

steingjerde  D1108 

steinrøys  D1107 

steinrøyserOgSteingjerder  D5205 

steinstrand  G0404 

sterkkilde-ravinedal  B0703 

storeOgFlateFlyvesandområde

r 

 G0302 
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storSandur-utforming  E0404 

stortStrandengkompleks  G0501 

stortTypiskUtformetDelta  E0101 

strandeng-

forstrandEllerStrandeng-panne 

Utdatert skrivemåte; "Strandeng-forstrand/panne" G0506 

strandsump  G0522 

stubbelauvetFjellbjørkeskog  D1805 

stubbelauvetGråorskog  D1804 

svakkilde-ravinedal  B0702 

svakLågurtbeitefukteng  D0418 

svakLågurtbeitemarkskant  D0423 

svakLågurteeng  D0415 

svakLågurtkulturmarkskant  D0123 

svakLågurtslåtteeng  D0115 

svakLågurtSlåttefukteng  D0118 

svartor  D1213 

sværtKalkfattigeBekkerOgElve

r 

 E1603 

sværtKalkfattigeElverOgBekke

r 

Tidligere skrivemåte "Svært kalkfattige bekker og elver" E1703 

sølvbunkeengBeitet  D0403 

sølvbunkeengSlått  D0103 

sørborealBlandingsskog  F1302 

sørborealGran-blandingsskog  F2501 

sørlig  G0901 

sørligOseaniskUtforming  B0402 

takrør-sivakssump  E1205 

tarevoll  G0605 

temperertRegnskogMedFuru  F1206 

temporæreInnsjøerIKarstområ

der 

Tidligere skrivemåte " Kalksjø i karstområde ("turlough")". Det kan ha forekommet 

noe forbytting av koder for utforming mellom E0702, E0703 og E0705". 

E0705 

temporærFlomdam  E0409 

terrengdekkendeMyr Tidligere forbytting av nummer, ble kalt "Kanthøgmyr", Utdatert skrivemåte; 

"TERRENGDEKKENDE MYR" 

A1103 

tindved-utforming  B0203 

tungmetallrikMark  D5207 

tungmetallrikUtforming  B0302 

tunOgGårdsplass  D1507 

tydeligFlompåvirkedeKroksjøer

DammerOgEvjer 

 G0701 
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tydeligFlompåvirketFlomdam  E0310 

tydeligFlompåvirketKroksjø  E0309 

tømmerlunneRasteplassOgTra

ktorveg 

 D5103 

tørrGras-urterikHei  D0702 

tørrKalkfuruskog  F0301 

tørrKalkgranskog Tidligere skrivemåte "Kalkgranskog" F1605 

tørrKalkrikEngILavlandet  D0801 

tørrlagtInnsjø-OgElvebunn  D5204 

tørrLynghei  D0701 

tørrMegetBaserikEngILavlande

tBeitet 

 D0406 

tørrMegetBaserikEngILavlande

tSlått 

 D0106 

ultrabasiskOgTungmetallrikUtf

orming 

 C0105 

ultrabasiskUtforming  B0301 

uoppvarmetDelAvGammeltFor

svarsanlegg 

 B0503 

urOgRasmarkMedAvvikendeBe

rggrunn 

 B1003 

urte-OgGrasrikØr  E0402 

urterikKalkfuruskog  F1601 

urterikKant  B0204 

urterikUtforming  E0502 

urørteMyrerOgMindrePåvirked

eMyrerINemoralOgBoreonemo

ralSone 

Tidligere navn; "Urørte myrer i nemoral og boreonemoral sone" A0101 

ustabilRasmarkMedKalkriktFin

materiale 

 B0105 

varmekjærKildelauvskog Tidligere skrivemåte "Varmekjær kildeskog" F0604 

veg-OgJernbanekant  D5101 

vegetasjonsfriKalksjø  E0704 

vei-OgJernbaneutfylling  D1506 

vekselfuktigBaserikEng  D0803 

vekselfuktigBaserikEngBeitet  D0411 

vekselfuktigBaserikEngSlått Utdatert skrivemåte; "Vekselfuktig, baserik eng slått" D0111 

velutvikletHøgmyr  A0701 

velutvikletTerrengdekkendeMy

r 

 A0801 
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vestligOgNordlig  G0902 

viersumpILavlandet  F0603 

viktigGytebekk  E0604 

våtEllerFuktigMiddelsNæringsri

kEngBeitet 

 D0412 

våtEllerFuktigMiddelsNæringsri

kEngSlått 

Utdatert skrivemåte; "Våt/fuktig, middels næringsrik eng slått" D0112 

våtmarksmassivIAlpineSoner  A0902 

våtmarksmassivIBoreonemora

lOgSørborealSone 

 A0903 

våtmarksmassivIMellomboreal

OgNordborealSone 

 A0901 

øvreBrakkvasseng  G0507 

øvreBrakkvassfukteng  G0508 

øvreSalt-fukteng  G0510 

øvreSalteng  G0509 

øvrigeMyrerILavlandetMedStor

tArealpress 

 A0102 

åkerholme Tidligere kalt "Åkerholmer" D1101 

åkerreine Tidligere kalt "Åkerreiner" D1102 

åpenGrunnlendtKalkmark  D2001 

åpenGrus-OgSteinmark  G1102 

åpenIntermediærOgRikmyrILa

vlandet 

 A0505 

åpenLeirmark  D5203 

åpenSand-OgGrusmark  D5202 

 

 

5.1.2.12 «CodeList» UtvalgtNaturtype 

Utvalgte naturtyper - vedtatt 2011. Egen liste med navn og koder 

 

 

Koder 

Navn Definisjon Initialverdi 

hule eiker Tilsvarer lokaliteter av utformingen eik (D1207) under naturtypen Store gamle trær 

(D12), som oppfyller kravene  

UN03 

kalklindeskog Tilsvarer lokaliteter av utformingen kalklindeskog (F1501) under naturtypen 

kalkedellauvskog (F15) med verdi A og B 

UN05 

kalksjøer Tilsvarer lokaliteter for naturtypen kalksjø (E07), som oppfyller kravene i forskriften 

for utvalgte naturtyper 

UN04 



SOSI-produktspesifikasjon         50  

Produktnavn: Naturtyper – DN-håndbok 13, versjon 1.0 

 

 Miljødirektoratet mars 2021 
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kystlynghei Tilsvarer lokaliteter av kystlynghei (D07), som oppfyller kravene i forskriften for 

utvalgte naturtyper 

UN06 

olivinskog Olivinskog omfatter fastmarksskogsmark på ultramafisk (ultrabasisk) grunn. Med 

ultramafisk grunn menes fattig til moderat kalkrik berggrunn med magnesiumsilikat 

og jernsilikat og innslag av tungmetallholdige mineraler som serpentin. Olivinskog er 

kjennetegnet ved et spesielt artsmangfold i markvegetasjonen og oftest dominert av 

furu 

UN08 

slåttemark Tilsvarer lokaliteter av slåttemark (D01) med verdi A og B og lauveng (D17) med 

verdi A, B og C 

UN01 

slåttemyr Tilsvarer lokaliteter av utformingen slåttemyr (D0201)  UN02 

åpen grunnlendt kalkmark i 

boreonemoral sone 

Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er jorddekt åpen naturmark som 

vokser på svært kalkrike bergarter under skoggrensa, og som forekommer i 

boreonemoral sone. Med boreonemoral sone menes den bioklimatiske sonen slik den 

er angitt i NIN-systemet 

UN07 

 

 

5.1.2.13 «CodeList» JaNei 

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester 

 

Koder 

Navn Definisjon Initialverdi 

ja   

nei   

 

 

5.1.2.14 «CodeList» Kommunenummer 

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre 

 

Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre 

registre som også benytter 4 sifre. 

 

URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer    

 

 

5.1.2.15 «CodeList» Målemetode 

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis 

eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0 

 

URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/malemetode-kode     

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer
https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/malemetode-kode
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6 Referansesystem 
(Antall lovlige romlige koordinatsystem for dette produktet: 1) 

 

Naturtyper – DN-håndbok 13 forvaltes i Naturbase i UTM sone 33 (ETRS89). Ved etablering for 

leveranser brukes kommunens eller Statsforvalterens offisielle datum dersom ikke annet er avtalt 

(se gjeldende leveranseinstruks for Naturtyper på www.naturbase.no). 

 

6.1 Romlig referansesystem  

 

6.1.1 Omfang 

Hele datasettet 

 

6.1.2 Navn på kilden til referansesystemet: 

SOSI/EPSG 

 

6.1.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: 

Statens kartverk, The international Association of Oil & Gas Producers 

 

 

6.1.4 Link til mer info om referansesystemet: 

http://www.kartverket.no/SOSI, http://www.epsg-registry.org/ 

 

6.1.5 Koderom: 

KOORDSYS / EPSG 

 

6.1.6 Identifikasjonskode: 

23 / EPSG 25833 

 

6.1.7 Kodeversjon  

SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 

EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012 

 

6.2 Temporalt referansesystem  

6.2.1 Navn på temporalt referansesystem 

Ikke angitt 

6.2.2 Omfang 

Hele datasettet 

http://www.naturbase.no/
http://www.kartverket.no/SOSI
http://www.epsg-registry.org/
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7 Kvalitet 
Krav til nøyaktighet ved innsamling og registrering av data er beskrevet i naturbase ved 

Leveranseinstruks for Naturtyper. Naturtypedata etter DN-håndbok 13 er kartlagt over en relativt 

lang periode fra år 2000, og krav til avgrensningsnøyaktighet og omfang av verbal beskrivelse har 

økt i perioden. Generelt vil nyere data være mer presist avgrenset og bedre beskrevet enn eldre 

data, men datasettet inneholder også eldre data med god presisjon. 

https://dokumentasjon.naturbase.no/Brukerveiledning_for_importapplikasjon_til_Naturbase.pdf
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8 Datafangst 
Datafangsten er primært basert på feltarbeid. Metodebeskrivelsen i DN-håndbok 13, supplert med 

spesifikke kvalitetsdokumenter, danner grunnlag for hvordan datafangsten er gjort. I hovedsak er 

data fangstet av profesjonelle kartleggere for offentlige og private oppdragsgivere. Fylkesmennene 

og kommunene har organisert kartlegging av prioriterte arealer i fylker og kommuner, både mht. 

arealbruk og mht. spesielle programmer (f.eks. kartlegging med tanke på tilskuddsforvaltning).  

 

Private og offentlige har bestilt kartlegging i forbindelse med konsekvensutredninger og andre 

prosesser av betydning for arealbruk og arealforvaltning. Data fra kartleggere er levert til 

fylkesmannen for kvalitetssikring og leveranse til Miljødirektoratet. Når data er teknisk og faglig 

godkjent av Miljødirektoratet, importeres data til Naturbase (www.naturbase.no).  

http://www.naturbase.no/
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9 Datavedlikehold 
 

9.1 Vedlikeholdsinformasjon 

9.1.1 Omfang  

Hele datasettet 

 

9.1.2 Vedlikeholdsfrekvens  

vedBehov 

 

9.1.3 Vedlikeholdsbeskrivelse  

Publiserte data vedlikeholdes etter behov og kapasitet, hovedsakelig av . Større anlagt vedlikehold 

er primært utført gjennom ny kartlegging og ny, komplett, leveranse av data (nye, endrete, 

slettede).  
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10 Presentasjon 
 

10.1 Omfang 

Hele datasettet 

 

10.2 Referanse til presentasjonskatalog  

Tegneregler er angitt i tegneregeldokument tilgjengelig i Geonorge: 

https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/miljodirektoratet/naturtyper-hb13 

 

https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/miljodirektoratet/naturtyper-hb13
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11 Leveranse 

11.1 Leveransemetode 1 

11.1.1  Omfang 

Hele datasettet 

11.1.2  Leveranseformat 

Formatnavn  

SOSI 

Formatversjon  

4.5 

Formatspesifikasjon  

SOSI Del 1 Realisering i SOSI-format og GML, versjon 4.5 

Filstruktur  

*.sos 

Språk  

Norsk – NO 

Tegnsett  

UTF-8 

 

11.1.3  Leveransemedium 

Leveranseenhet  

Geografiske eller administrative områder 

Overføringsstørrelse  

Data ikke angitt – avhengig av format og størrelse på geografisk område, samt kompleksitet på 

området. 

Navn på medium  

Data ikke angitt  

Annen leveranseinformasjon  

Miljødirektoratets nedlastingsløsning: https://karteksport.miljodirektoratet.no/ 

  

 

11.2 Leveransemetode 2 

11.2.1  Omfang 

Hele datasettet 

11.2.2  Leveranseformat 

Formatnavn  

ESRI Filgeodatabase (FILEGDB) 

Formatversjon  

Data ikke angitt 

Formatspesifikasjon  

http://esri.com 

Filstruktur  

*gdb 

Språk  

Norsk - NO 

Tegnsett  

UTF-8 

11.2.3  Leveransemedium 

Leveranseenhet  

Geografiske eller administrative områder 

 

Overføringsstørrelse  

Data ikke angitt – avhengig av format og størrelse på geografisk område, samt kompleksitet på 

området. 

Navn på medium  

Data ikke angitt  

https://karteksport.miljodirektoratet.no/
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Annen leveranseinformasjon 

Miljødirektoratets nedlastingsløsning: https://karteksport.miljodirektoratet.no/ 

  

11.3 Leveransemetode 3 

11.3.1  Omfang 

Hele datasettet 

11.3.2  Leveranseformat 

Formatnavn  

GeoJson 

Formatversjon  

Ikke angitt 

Formatspesifikasjon  

https://tools.ietf.org/html/rfc7946 

Filstruktur  

Data ikke angitt 

Språk  

Norsk – NO 

Tegnsett  

UTF-8 

 

11.3.3  Leveransemedium 

Leveranseenhet  

Geografiske eller administrative områder 

Overføringsstørrelse  

Data ikke angitt – avhengig av format og størrelse på geografisk område, samt kompleksitet på 

området. 

Navn på medium  

Data ikke angitt  

Annen leveranseinformasjon  

Miljødirektoratets nedlastingsløsning: https://karteksport.miljodirektoratet.no/ 

 

 

11.4 Leveransemetode 4 

11.4.1  Omfang 

Hele datasettet 

11.4.2  Leveranseformat 

Formatnavn  

Geography Markup Language (GML) 

Formatversjon  

3.2.1 

Formatspesifikasjon  

https://www.ogc.org/standards/gml 

Filstruktur  

Data ikke angitt 

Språk  

Norsk – NO 

Tegnsett  

UTF-8 

 

11.4.3  Leveransemedium 

Leveranseenhet  

Geografiske eller administrative områder 

Overføringsstørrelse  

https://karteksport.miljodirektoratet.no/
https://tools.ietf.org/html/rfc7946
https://karteksport.miljodirektoratet.no/
https://www.ogc.org/standards/gml
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Data ikke angitt – avhengig av format og størrelse på geografisk område, samt kompleksitet på 

området. 

Navn på medium  

Data ikke angitt  

Annen leveranseinformasjon  

Miljødirektoratets nedlastingsløsning: https://karteksport.miljodirektoratet.no/ 

 

 

 

https://karteksport.miljodirektoratet.no/
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12  Tilleggsinformasjon 
Ikke angitt 
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13  Metadata  
Lenke til kartkatalog på Geonorge: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/naturtyper---dn-

h%C3%A5ndbok-13/d776ff93-104d-4aa5-a8d9-276df01eb51c 

 

Metadata er registrert i henhold til standard i Geonorge; 

https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/veiledere/Levere-kartdata/ 

 

13.1 Omfang 

Hele datasettet 

13.2 Metadataspesifikasjon 

Ingen spesielle krav utover det som er angitt i nasjonal metadatakatalog (se link ovenfor) 

 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/naturtyper---dn-h%C3%A5ndbok-13/d776ff93-104d-4aa5-a8d9-276df01eb51c
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/naturtyper---dn-h%C3%A5ndbok-13/d776ff93-104d-4aa5-a8d9-276df01eb51c
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/veiledere/Levere-kartdata/
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Vedlegg A - SOSI-format-realisering  

13.3 Fagområde: Naturtyper_HB13 

13.3.1 Objekttyper 

13.3.2 BmNaturtype 

UML 

Egenskapsnavn 

SOSI 

Egenskapsnavn 

Tillatte verdier Mult SOSI-

type 

Standard 

Geometri FLATE     

 ..OBJTYPE =BmNaturtype [1..1] T32 Naturtyper_HB13 

4.5 

naturtype ..NATURTYPE Kodeliste [1..1] T3 Naturtyper_HB13 

4.5 

naturtypeUtforming ..NATURTYPEUTFOR

MING 

Kodeliste [0..1] T5 Naturtyper_HB13 

4.5 

bmUtvalgtNaturtype ..UTVALGTNATURTY

PE 

=UN01,UN02,UN03,

UN04,UN05,UN06,U

N07,UN08 

[0..1] T4 Naturtyper_HB13 

4.5 

bmNaturtypeTillegg ..BMNATYPTILLEGG * [0..*] * Naturtyper_HB13 

4.5 

naturtype ...NATURTYPE Kodeliste [1..1] T3 Naturtyper_HB13 

4.5 

bmAndel ...BMANDEL  [1..1] H2 Naturtyper_HB13 

4.5 

naturtypeUtforming ...NATURTYPEUTFO

RMING 

Kodeliste [1..1] T5 Naturtyper_HB13 

4.5 

linkForskriftUtvalgtN

aturtype 

..LINK_FORSKRIFT  [0..1] T50 Naturtyper_HB13 

4.5 

bmVerdi ..BMVERDI =A,B,C [1..1] T1 Naturtyper_HB13 

4.5 

bmHevdstatus ..BMHEVDSTATUS =1,2,3,4,5,9 [0..1] H1 Naturtyper_HB13 

4.5 

forvaltningsplan ..FORVALTNINGSPL

AN 

=ja,nei [0..1] T3 Naturtyper_HB13 

4.5 

forvaltningsavtale ..FORVALTNINGSAV

TALE 

=ja,nei [0..1] T3 Naturtyper_HB13 

4.5 

forvaltningsavtaleIn

ngått 

..FORV_AVTALE_IN

GÅTT 

 [0..1] DATO Naturtyper_HB13 

4.5 

forvaltningsavtaleUt

løper 

..FORV_AVTALE_UT

LØPER 

 [0..1] DATO Naturtyper_HB13 

4.5 

faktaark ..FAKTAARK  [1..1] T200 Naturtyper_HB13 

4.5 

identifikasjon ..IDENT * [1..1] * Naturtyper_HB13 

4.5 

lokalId ...LOKALID  [1..1] T100 Naturtyper_HB13 

4.5 

navnerom ...NAVNEROM  [1..1] T100 Naturtyper_HB13 

4.5 

kommune ..KOMMUNENUMME

R 

= [0..*] T4 Naturtyper_HB13 

4.5 

omradenavn ..OMRADENAVN  [1..1] T60 Naturtyper_HB13 

4.5 

registreringsdato ..BMREGISTRERING

SDATO 

 [1..1] DATO

TID 

Naturtyper_HB13 

4.5 

nøyaktighetsklasse ..NØYAKTIGHETSKL

ASSE 

=1,2,3,4 [0..1] H1 Naturtyper_HB13 

4.5 

datafangstdato ..DATAFANGSTDAT

O 

 [1..1] DATO

TID 

Naturtyper_HB13 

4.5 
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kvalitet ..KVALITET * [0..1] * Naturtyper_HB13 

4.5 

målemetode ...MÅLEMETODE = [1..1] H2 Naturtyper_HB13 

4.5 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  [0..1] H6 Naturtyper_HB13 

4.5 

Restriksjoner 

Avgrenses av: BmNaturtypeGrense 

KanAvgrensesAv BmNaturtypeGrense:  

Fra supertype Fellesegenskaper_Naturtype: 

Tillatte karakterer for lokaIId og navnerom:  for egenskapene lokalId og navnerom skal det bare 

brukes  følgende sett av karakterer benyttes:: {"A" …"Z", "a"…"z","0"…"9", "_", ".", "-"}, dvs bare 

bokstaver fra det latinske alfabetet samt tall, understreking, punktum og bindestrek er tillatt.  

13.3.3 BmNaturtypeGrense 

UML 

Egenskapsnavn 

SOSI 

Egenskapsnavn 

Tillatte verdier Mult SOSI-

type 

Standard 

Geometri KURVE,BUEP,SIRKE

LP,BEZIER,KLOTOID

E 

    

 ..OBJTYPE =BmNaturtypeGren

se 

[1..1] T32 Naturtyper_HB13 

4.5 

Restriksjoner 

Avgrenser: BmNaturtype 

13.3.4 KantUtsnitt 

UML 

Egenskapsnavn 

SOSI 

Egenskapsnavn 

Tillatte verdier Mult SOSI-

type 

Standard 

Geometri KURVE     

 ..OBJTYPE =KantUtsnitt [1..1] T12  

Restriksjoner 

KantUtsnitt: Objekttypen kan forekomme som et resultat av klipping av datasettet. 

 

 
 
 
Filhodesyntaks 

 ..OBJEKTKATALOG er nødvendig informasjon i hodet på SOSI-fila for å kjøre SOSI-kontroll.  

 

Dette skal kodes slik i hodet på SOSI-filene:  

..OBJEKTKATALOG  

…KORTNAVN Naturtyper_HB13 

…VERSJON 1.0 
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Vedlegg B - GML-realisering  
 

GML-applikasjonsskjema er tilgjengelig på Geonorge: 

 

http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_HB13/1.0 

 

http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_HB13/1.0/Naturtyper_HB13.xsd 

 

 

http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_HB13/1.0
http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_HB13/1.0/Naturtyper_HB13.xsd
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Vedlegg C - Annen nyttig informasjon til brukere  
 

 

Data ikke angitt. 
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