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1 Innledning, historikk og endringslogg  

1.1 Innledning 

Spesifikasjonen omfatter marine naturtyper registrert i forbindelse med program for kystnær 

kartlegging av biologisk mangfold i marint miljø (2007 – 2020). Datasettet viser forekomster av 

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

viktige (C) for biologisk mangfold. Datamodellen åpner for utvalgte naturtyper etter forskrift, og 

utvalgte naturtyper i marint miljø vil bli tatt inn i produktet hvis slike blir etablert. 

 

Spesifikasjonen omfatter naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19 - 2007, med reviderte 

verdisettingskriterier i 2012 og 2019. 

 

Naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 19 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 19. 

 

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. 

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

 

 

1.3 Endringslogg 

 

15.03.2021 Miljødirektoratet Dette produktspesifikasjonen omhandler bare naturtypedata 

etter DN-håndbok 19. 
   

   

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


SOSI-produktspesifikasjon         5  

Produktnavn: Naturtyper – DN-håndbok 19, versjon 1.0 

 Miljødirektoratet mars 2021 

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: https://www.miljodirektoratet.no/regelverk/lover/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 19: 

kartlegging av marint biologisk mangfold 

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

handboker/kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/ 

-  

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

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

kartlegging av naturtyper i marint miljø. Kommende data vil bli publisert i datasettet "Naturtyper – 

Miljødirektoratets instruks".  

 

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/
https://www.miljodirektoratet.no/regelverk/lover/naturmangfoldloven/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/publikasjoner-fra-dirnat/dn-handboker/kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/publikasjoner-fra-dirnat/dn-handboker/kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/
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3 Generelt om spesifikasjonen 

3.1 Unik identifisering 

3.1.1 Kortnavn 

Naturtyper_HB19 

 

3.1.2 Fullstendig navn  

Naturtyper – DN-håndbok 19 

 

3.1.3 Versjon 

1.0 

 

3.2 Referansedato 

15.03.2021 

 

3.3 Ansvarlig organisasjon 

Miljødirektoratet 

 Epost:  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 som kartlagt etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint 

biologisk mangfold og som er publisert av Miljødirektoratet. Kartleggingsinstruksen er basert på DN-

håndbok 19, revidert i 2007, da feltkartleggingen startet for fullt. Den enkelte lokalitet er registrert 

med en naturtype, som kan være registrert mer detaljert som utforming. Naturtyper prioritert for 

kartlegging er beskrevet i DN-håndbok 19. Hver registrert lokalitet er gitt en naturfaglig verdi, 

basert på størrelse, tilstand og naturmangfold. Lokalitetene har en områdebeskrivelse med vekt på å 

forklare verdisettingen. Den geografiske presisjonen er jevnt over god for hele datasettet. 

Forbedring av modeller for prediksjon av naturtyper har også gitt noe bedre presisjon over tid. I 

datasettet inngår også nøkkellokaliteter for noen arter av skjell, som av praktiske årsaker er etablert 

som naturtypedata. Kartleggingsprogrammet er gjennomført i samarbeid med Fiskeridirektoratet. 

 

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  

Kystnære sjøområder tilknyttet fastlands-Norge (dvs utenom Svalbard).  

 

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  

Datasett 

 

4.1.3 Navn  

Naturtyper – DN-Håndbok 19 

 

4.1.4 Beskrivelse  

Data ikke angitt 

 

4.1.5 Utstrekningsinformasjon   

Utstrekning beskrivelse  

Kystnære sjøområder tilknyttet fastlands-Norge (dvs utenom Svalbard).  

 

Geografisk område  

Fastlands-Norge 

 

Geografisk område  

Nord: 72° 

Sør: 57° 

Øst: 33° 

Vest: 2° 

 

Vertikal utbredelse  

0-2469 moh. 

 

Innhold gyldighetsperiode  

Data ikke angitt. 
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5 Innhold og struktur 
 

5.1 Vektorbaserte data - applikasjonsskjema  

 

5.1.1 Omfang 

Hele datasettet 

 

5.1.2   ApplicationSchema» Naturtyper_HB19 

Naturtyper i henhold til DN-håndbok 19 
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Diagram 1: Pakkerealisering 

«ApplicationSchema»

Naturtyper_HB19_1.0

+ BmNaturtype

+ BmNaturtypeGrense

+ Fellesegenskaper_Naturtype

+ BmNaturtypeTillegg

+ Identifikasjon

+ Posisjonskvalitet

+ BmVerdi

+ Nøyaktighetsklasse

+ Naturtype

+ NaturtypeUtforming

+ UtvalgtNaturtype

+ JaNei

+ Kommunenummer

+ Målemetode

(from Miljødirektoratet)

«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)

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)
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Diagram 2: Hoveddiagram 

«FeatureType»

BmNaturtype

+ bmNaturtypeTillegg: BmNaturtypeTillegg [0..*]

+ bmUtvalgtNaturtype: UtvalgtNaturtype [0..1]

+ bmVerdi: BmVerdi

+ linkForskriftUtvalgtNaturtype: CharacterString [0..1]

+ modellert: JaNei [0..1]

+ naturtype: Naturtype

+ naturtypeUtforming: NaturtypeUtforming [0..1]

+ område: Flate

::Fellesegenskaper_Naturtype

+ datafangstdato: DateTime [0..1]

+ faktaark: CharacterString

+ identifikasjon: Identifikasjon

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]

+ nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]

+ omradenavn: CharacterString

+ registreringsdato: DateTime [0..1]

«FeatureType»

BmNaturtypeGrense

+ grense: Kurve

«FeatureType»

Fellesegenskaper_Naturtype

+ datafangstdato: DateTime [0..1]

+ faktaark: CharacterString

+ identifikasjon: Identifikasjon

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]

+ nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]

+ omradenavn: CharacterString

+ registreringsdato: DateTime [0..1]

+avgrensning

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

«CodeList»

Målemetode

«CodeList»

BmVerdi

+ lokaltViktig = C

+ sværtViktig = A

+ viktig = B

«CodeList»

Naturtype

+ andreViktigeMarineNaturtyper = I15

+ bløtbunnsområderIStrandsonen = I08

+ fjorderMedNaturligLavtOksygeninnholdIBunnvannet = I03

+ korallforekomster = I09

+ litoralbasseng = I06

+ løstliggendeKalkalger = I10

+ poller = I05

+ skjellsandforekomster = I12

+ spesieltDypeFjordområder = I04

+ sterkeTidevannsstrømmer = I02

+ størreKamskjellforekomster = I14

+ størreTareskogforekomster = I01

+ østersforekomster = I13

+ ålegrasengerOgAndreUndervannsenger = I11

«CodeList»

Nøyaktighetsklasse

+ god = 2

+ megetGod = 3

+ mindreGod = 1

+ særsGod = 4

Lang kodeliste (ekstern) - 

vises ikke her

«CodeList»

NaturtypeUtforming

+ blandingsengerAvÅlegrasOgTang = I1105

+ brakkvannsenger = I1104

+ buttgrenetMergel = I1002

+ bølgepåvirkedeStrenderAvRenSand = I0801

+ dvergålegras = I1102

+ fjordmunninger = I0202

+ grunneBukter = I1302

+ haneskjell = I1402

+ havgrasTjønnaksUndervannseng = I1103

+ hornkoraller = I0902

+ kransalgepoll = I0502

+ lithothamnionThopiforme = I1003

+ naturligePoller = I1301

+ permanentNaturligOksygenfritt = I0301

+ produktivMedUndervannsenger = I0501

+ steinkoraller = I0901

+ storeKamskjell = I1401

+ stortareskogBlandetMedAndreArter = I0102

+ strandflaterAvMudderblandetSand = I0802

+ strandflaterMedBløttMudderIBeskyttedeOmråder = I0803

+ sukkertare = I0103

+ tareskogMedKunStortare = I0101

+ terskelområder = I0203

+ tidvisLavtOksygeninnhold = I0302

+ trangeSund = I0201

+ utløpFraPoller = I0204

+ vanligÅlegras = I1101

+ vorterugl = I1001

+ vågos = I0503

«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

Listen inneholder kun terrestriske

naturtyper, iom kun terrestriske 

datatyper er gitt status som 

utvalgt pr 28.02.2020. Listen vil 

bli oppdatert når det eventuelt 

kommer til marine naturtyper

«CodeList»

UtvalgtNaturtype

+ hule eiker = UN03

+ kalklindeskog = UN05

+ kalksjøer = UN04

+ kystlynghei = UN06

+ olivinskog = UN08

+ slåttemark = UN01

+ slåttemyr = UN02

+ åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone = UN07
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Diagram 4: Realisering fra fagområde 

Fellesegenskaper_Naturtype

«FeatureType»

BmNaturtype

+ bmNaturtypeTillegg: BmNaturtypeTillegg [0..*]

+ bmUtvalgtNaturtype: UtvalgtNaturtype [0..1]

+ bmVerdi: BmVerdi

+ linkForskriftUtvalgtNaturtype: CharacterString [0..1]

+ modellert: JaNei [0..1]

+ naturtype: Naturtype

+ naturtypeUtforming: NaturtypeUtforming [0..1]

+ område: Flate

::Fellesegenskaper_Naturtype

+ datafangstdato: DateTime [0..1]

+ faktaark: CharacterString

+ identifikasjon: Identifikasjon

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]

+ nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]

+ omradenavn: CharacterString

+ registreringsdato: DateTime [0..1]

«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 [0..1]

+ faktaark: CharacterString

+ identifikasjon: Identifikasjon

+ kommune: Kommunenummer [0..*]

+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]

+ nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]

+ omradenavn: CharacterString

+ registreringsdato: DateTime [0..1]

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 

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 

linkForskriftUtvalgtNaturtype 

 

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

modellert 

 

Angir om et objekt er modellert (ikke kartlagt). Aktuelt for marine 

naturtyper. Besvares Ja/nei 

0..1 JaNei 

naturtype 

 

Biologisk mangfold og DN-håndbok 19-2007 Kartlegging av marint 

biologisk mangfold. 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. 1 Flate 

 

Restriksjoner 

Navn OCL syntaks 

KanAvgrensesAv 

BmNaturtypeGrense 

 

 

Relasjoner 

Relasjonstype Fra Til 

Generalization 

 

Elementnavn: «FeatureType» BmNaturtype 

 

Elementnavn: «FeatureType» 

Fellesegenskaper_Naturtype 
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Relasjonstype Fra Til 

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 

Avgrensning av en naturtypelokalitet 

 

Egenskaper 

Navn Definisjon Multipl Type 

grense 

 

Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 Kurve 

 

Relasjoner 

Relasjonstype Fra Til 

Aggregation 

«Topo» 

Rolle: avgrensning 

Multiplisitet: 0..* 

Elementnavn: «FeatureType» 

BmNaturtypeGrense 

 

Elementnavn: «FeatureType» BmNaturtype 

 

Realization 

 

Elementnavn: «FeatureType» 

BmNaturtypeGrense 

 

Elementnavn: «featureType» BmNaturtypeGrense 

 

 

 

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 

 

dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget 0..1 DateTime 

faktaark 

 

link (url) til faktaark i Naturbase 1 CharacterString 
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Navn Definisjon Multipl Type 

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 

 

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen 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. 

Noen naturtyper er modellert, og de vil ha en nøyaktighetsklasse som 

følger av modellens presisjon. 

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. 

0..1 DateTime 

 

Restriksjoner 

Navn OCL syntaks 

krav til egenskapen 

identifikasjon 

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

BM00000001 (T10 med prefiks BM). 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 
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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 

 

Mangfold og DN Håndbok 19-2007 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 

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 

BM00001245. 

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 
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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» BmVerdi 

Verdivurdering av naturtypelokaliteter er basert på retningslinjer i DN-håndbok 19-2007, Kartlegging av marint biologisk mangfold. 

Verdisettingskriteriene er revidert i 2012 og i 2019. 

 

 

Koder 

Navn Definisjon Initialverdi 

lokaltViktig  C 

sværtViktig  A 

viktig  B 

 

 

5.1.2.8 «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 

 

 

5.1.2.9 «CodeList» Naturtype 

Kartlegging av marint biologisk mangfold i henhold til DN-håndbok 19.  

 

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 

andreViktigeMarineNaturtyper C - Områder som vurderes som viktige på lokalt nivå marine naturtyper Marine 

områder av betydning for kommunen 

Tidligere stavemåte; "Andre viktige forekomster", en forekomst overført til BN 

I15 

bløtbunnsområderIStrandsone

n 

A - Større strandflater (> 500 000 m2) som er næringsområde for bestander av 

overvintrende og trekkende vadefugler. 

B - Større strandflater (> 200 000 m2) som er næringsområde for stedegne fugler 

(vadefugler, andefugler) og fisk (kutlinger, flyndrer).  

I08 

fjorderMedNaturligLavtOksyge

ninnholdIBunnvannet 

A - Fjordområder med permanent naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvann (<2 ml/l) 

B - Fjorder der bunnvannet tidvis har naturlig lavt oksygeninnhold 

I03 

korallforekomster  I09 

litoralbasseng A – Store, urørte litoralbasseng (>10 m2). Feil stavemåte; "Littoralbasseng" brukt 

tidligere 

I06 

løstliggendeKalkalger A – Store forekomster av løstliggende kalkalger (mergelbunner). Alle forekomster av 

”ekte” mergelarter (sjeldne). 

B– enkeltfunn/mindre forekomster av løstliggende kalkalger 

Tidligere stavemåte; "Kalkalgeforekomster" 

I10 

poller A - Poller som er lite påvirket eller upåvirket av menneskelig aktivitet, som er større 

enn ~200 000 m2 og/eller har spesielle arter. 

B – Andre poller som er lite påvirket eller upåvirket av menneskelig aktivitet. 

Alle G08-utforminger flyttet hit (10.01.2020) 

I05 
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Navn Definisjon Initialverdi 

skjellsandforekomster A - Større sammenhengende forekomster (> 100 000 m2) av ren skjellsand på 

grunt vann ned til ca. 10 m dyp, ofte med spredt bevoksning av tare 

B - Større forekomster av ren skjellsand (> 100 000 m2). I Skagerrak regnes alle 

forekomster større enn ca. 20 000 m2 som viktige. 

Tidligere stavemåte; "Skjellsand" 

I12 

spesieltDypeFjordområder A - Fjordområder med dyp > 700 m 

B - Fjordområder med dyp i intervallet 500-700 m 

I04 

sterkeTidevannsstrømmer A - De sterkeste strømmene, dvs strømhastighet over 10 knop eller lengden på 

området er >500m. 

B - Alle strømmer over ca. 5 knop 

Alle G01 utforminger overført hit (10.01.2020) 

I02 

størreKamskjellforekomster A - Store områder i arealskala 100 km2, dominert av sandbunnhabitater forekomster 

hvor bestander med stort kamskjell forekommer i høye tettheter og med bred 

alderssammensetning. 

Store arealer (10-50 km2), med sand-, stein- og grusbunn hvor bestander med 

haneskjell forekommer i høye tettheter og med bred alderssammensetning. 

Fjordlokaliteter hvor relikte haneskjell i store tettheter forekommer. 

B - Områder i arealskala 10-50 km2, dominert av sandbunn hvor bestander med 

stort kamskjell forekommer i høye tettheter og med bred alderssammensetning. 

Områder i arealskala 1 km2, med sand-, stein og grusbunn hvor bestander med 

haneskjell forekommer i høye tettheter og med bred alderssammensetning. 

I14 

størreTareskogforekomster A – Lokaliteter med store, intakte tareskogområder (>500 000 m2). I Skagerrak 

regnes alle større tareskogsområder som svært viktige selv om utbredelsen er 

mindre enn 100 000 m2. 

B – Mindre områder med tareskog (~100 000 m2). 

Tareskog i nedbeita områder. 

I01 

østersforekomster A - Poller og terskelfjorder med god forekomst (0,5 - 4 ind/m2) av østers med stor 

aldersspredning og tydelig gjentatt rekruttering. Forekomst av gamle (>12 cm 

skallbredde) levende individer. Gjelder økoregionene Skagerrak og Nordsjøen (til 

62°N) 

B - Økoregionene Skagerrak og Nordsjøen: Større områder (>1000 m2) med god 

forekomst (0,5 - 4 ind/m2) av østers med flere årsklasser. Østersbanker (>10 

ind/m2) i områder større enn 1000 m2. Poller eller fjorder som gir hyppig 

gytesuksess under nåværende klimatiske forhold.  

Økoregion Norskehavet (62-70°N): Poller, bukter og fjorder med forekomst av 

levende østers av flere årsklasser. 

I13 
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Navn Definisjon Initialverdi 

ålegrasengerOgAndreUnderva

nnsenger 

A – Større upåvirkede komplekser av undervannsenger (> 100.000 m2) og alle 

forekomster av akutt truete utforminger som Dvergålegras, Havfrugras og 

Kortskuddplante-under-vannseng/forstrand-utforminger. 

B - Ålegrasenger nær kjente gyteplasser samt mindre undervannsenger ( < 100.000 

m2). 

Alle G02 utforminger er overført hit (10.01.2020) 

Tidligere stavemåte; "Ålegrassamfunn" 

I11 

 

 

5.1.2.10 «CodeList» NaturtypeUtforming 

Merknad: DN-håndbok 19-2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold.  

 

 

Koder 

Navn Definisjon Initialverdi 

blandingsengerAvÅlegrasOgTa

ng 

Blandingsenger av ålegras og tang.  

Overført fra G0201 "Ålegras/alge-undervannseng" 

I1105 

brakkvannsenger Brakkvannsenger overført fra HB13 G02 I1104 

buttgrenetMergel Phymatolithon calcareum og Lithothamnion corallioides - sørlige arter, sjeldne i 

Norge 

 

-- Definition --  

Phymatolithon calcareum and Lithothamnion corallioides – southern species, rare in 

Norway  

I1002 

bølgepåvirkedeStrenderAvRen

Sand 

Bølgepåvirkede strender av ren sand I0801 

dvergålegras Zoster noltii I1102 

fjordmunninger Fjordmunninger (I0202). Tidevannsstrømmene kan i visse tilfeller bli svært sterke, 

kan være viktig for sirkulasjonen og utskiftingen av vannmassene i fjordbassenget 

I0202 

grunneBukter Grunne bukter med relativ høy temperatur I1302 

haneskjell Store arealer (10-50 km2), med sand-, stein- og grusbunn hvor bestander med 

haneskjell forekommer i høye tettheter og med bred alderssammensetning. 

Fjordlokaliteter hvor relikte haneskjell i store tettheter forekommer. 

I1402 

havgrasTjønnaksUndervannse

ng 

Havgras/tjønnaks-undervannseng (I1103) (tilsvarer (U2) etter Fremstads 1997. 

Havgras/tjønnaks, undervannseng er vurdert som noe truet (Fremstad og Moen 

2001). 

Data overført fra G0202 "Havgras-tjønnaks-undervannseng" 

I1103 

hornkoraller  I0902 

kransalgepoll Data fra G0802 "Kransalgepoller" overført hit (10.01.2020) I0502 

lithothamnionThopiforme Nordlig art I1003 
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Navn Definisjon Initialverdi 

naturligePoller Naturlige poller I1301 

permanentNaturligOksygenfrit

t 

Fjordområder med permanent naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvann lavt 

oksygeninnhold i (<2 ml/l) 

I0301 

produktivMedUndervannsenge

r 

Data fra G0801 "Produktive med undervannsenger" overført hit (10.01.2020) I0501 

steinkoraller  I0901 

storeKamskjell Grunnet hard beskatning i andre deler av utbredelsesområdet er områder med store 

kamskjellforekomster i Norge særegne  

 

Bunnområder med større kamskjellforekomster er spesielle mht artssammensetning 

og hydrografi. Kamskjell i større tettheter er mange steder hardt beskattet, og det 

vil være viktig å overvåke områdene. Det arbeides for at havbeite med kamskjell 

skal bli en ny kystnæring, og områder med naturlige store kamskjellforekomster vil 

være ettertraktede utsettingsområder. 

I1401 

stortareskogBlandetMedAndre

Arter 

Storetareskog med innblanding av andre tarearter I0102 

strandflaterAvMudderblandetS

and 

Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også 

med spredt vegetasjon av tang på stein. Noen steder heter dette ”makkfjære” 

I0802 

strandflaterMedBløttMudderIB

eskyttedeOmråder 

Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder I0803 

sukkertare Sukkertare. Tidligere data ble skrevet som "NULL" ved feil. I0103 

tareskogMedKunStortare På optimale lokaliteter utkonkurrerer stortaren de andre tareartene gjennom å vokse 

seg høy og skygge for annen vegetasjon. Stortareskog er knyttet til områder med 

stor bølgepåvirkning eller sterk strøm, og kan her dominere fra 

lavvannsmerket og ned til 20-25 m dyp. 

I0101 

terskelområder Terskelområder ved innløp i fjorder I0203 

tidvisLavtOksygeninnhold Fjorder der bunnvannet tidvis har naturlig lavt oksygeninnhold I0302 

trangeSund Trange sund 

Data fra G0101 overført hit (10.01.2020) 

I0201 

utløpFraPoller Utløp fra poller. 

Data overført fra G0102 

I0204 

vanligÅlegras Zostera marina 

 

-- Definition --  

Zostera marina  

I1101 

vorterugl Lithothamnion glaciale 

 

I1001 

vågos Vågos. Data overført fra G0803 "Vågos" I0503 
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5.1.2.11 «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 

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 

 

 

5.1.2.12 «CodeList» JaNei 

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester 

 

 

Koder 

Navn Definisjon Initialverdi 

ja   

nei   

 

 

5.1.2.13 «CodeList» Kommunenummer 

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

 

 

5.1.2.14 «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 19 forvaltes i Naturbase i UTM sone 33 (basert på EUREF89). 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 1 

 

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 Romlig referansesystem 2 

 

6.2.1 Omfang 

Hele datasettet 

 

6.2.2 Navn på kilden til referansesystemet: 

SOSI/EPSG 

 

6.2.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: 

Statens kartverk, The international Association of Oil & Gas Producers 

 

6.2.4 Link til mer info om referansesystemet: 

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

 

6.2.5 Koderom: 

KOORDSYS / EPSG 

 

6.2.6 Identifikasjonskode: 

22 / EPSG 25832 

 

6.2.7 Kodeversjon  

http://www.naturbase.no/
http://www.kartverket.no/SOSI
http://www.epsg-registry.org/
http://www.kartverket.no/SOSI
http://www.epsg-registry.org/
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SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 

EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012 

 

 

6.3 Temporalt referansesystem  

6.3.1 Navn på temporalt referansesystem 

Ikke angitt 

6.3.2 Omfang 

Hele datasettet 
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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 19 er kartlagt over en relativt 

lang periode fra år 2007, men den geografiske presisjonen er jevnt over god for hele datasettet. 

Forbedring av modeller for prediksjon av naturtyper har gitt noe bedre presisjon over tid. Kvaliteten 

ved verdisetting er jevn, ettersom hele datasettet revideres ved revisjon av verdisettingskriterier 

(2012 og 2019). 

 

https://dokumentasjon.naturbase.no/Brukerveiledning_for_importapplikasjon_til_Naturbase.pdf
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8 Datafangst 
Datafangstmetoder er beskrevet i DN-håndbok 19, og det er brukt anerkjente metoder ved 

kartlegging i marint miljø. I hovedsak er data fangstet av profesjonelle kartleggingsmiljøer i NIVA, 

NGU og HI. Data fra institusjonene som har utført kartlegging er levert Miljødirektoratet, som har 

stått for teknisk og faglig kvalitetssikring. 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  

Ved behov 

 

9.1.3 Vedlikeholdsbeskrivelse  

Publiserte data vedlikeholdes primært gjennom organiserte prosjekt, som f.eks. revisjon av 

verdisettingskriterier og rekartlegging. For noen naturtyper utføres vedlikehold etter behov og 

kapasitet, hovedsakelig av fylkesmennene.  
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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-hb19 

 

 

 

https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/miljodirektoratet/naturtyper-hb19
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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 Geodatabase (FILEGDB) 

Formatversjon  

Ikke angitt 

Formatspesifikasjon  

http://esri.com 

Filstruktur  

*gdb 

Språk  

Norsk - NO 

Tegnsett  

UTF-8 

11.2.3  Leveransemedium 

Leveranseenhet  

Geografiske eller administrative områder 

https://karteksport.miljodirektoratet.no/
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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/ 

 

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-19/e4f40b02-7a32-4163-87af-d4121de48e6d 

 

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-19/e4f40b02-7a32-4163-87af-d4121de48e6d
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/naturtyper---dn-h%C3%A5ndbok-19/e4f40b02-7a32-4163-87af-d4121de48e6d
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/veiledere/Levere-kartdata/
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Vedlegg A - SOSI-format-realisering  

13.3 Fagområde: Naturtyper_HB19 

13.3.1 Objekttyper 

13.3.1.1 BmNaturtype 

UML 

Egenskapsnavn 

SOSI 

Egenskapsnavn 

Tillatte verdier Mult SOSI-

type 

Standard 

Geometri FLATE     

 ..OBJTYPE = (BmNaturtype) [1..1] T32 Naturtyper_HB19 

4.5 

naturtype ..NATURTYPE = (Kodeliste) [1..1] T3 Naturtyper_HB19 

4.5 

naturtypeUtforming ..NATURTYPEUTFOR

MING 

= (Kodeliste) [0..1] T5 Naturtyper_HB19 

4.5 

bmUtvalgtNaturtype ..UTVALGTNATURTY

PE 

= 

(UN01,UN02,UN03,

UN04,UN05,UN06,U

N07,UN08) 

[0..1] T4 Naturtyper_HB19 

4.5 

bmNaturtypeTillegg ..BMNATYPTILLEGG * [0..*] * Naturtyper_HB19 

4.5 

naturtype ...NATURTYPE = (Kodeliste) [1..1] T3 Naturtyper_HB19 

4.5 

bmAndel ...BMANDEL  [1..1] H2 Naturtyper_HB19 

4.5 

naturtypeUtforming ...NATURTYPEUTFO

RMING 

= (Kodeliste) [1..1] T5 Naturtyper_HB19 

4.5 

linkForskriftUtvalgtN

aturtype 

..LINK_FORSKRIFT  [0..1] T50 Naturtyper_HB19 

4.5 

bmVerdi ..BMVERDI = (A,B,C) [1..1] T1 Naturtyper_HB19 

4.5 

modellert ..MODELLERT = (ja,nei) [0..1] T3 Naturtyper_HB19 

4.5 

datafangstdato ..DATAFANGSTDAT

O 

 [0..1] DATO

TID 

Naturtyper_HB19 

4.5 

faktaark ..FAKTAARK  [1..1] T200 Naturtyper_HB19 

4.5 

identifikasjon ..IDENT * [1..1] * Naturtyper_HB19 

4.5 

lokalId ...LOKALID  [1..1] T100 Naturtyper_HB19 

4.5 

navnerom ...NAVNEROM  [1..1] T100 Naturtyper_HB19 

4.5 

kommune ..KOMMUNENUMME

R 

 [0..*] T4 Naturtyper_HB19 

4.5 

nøyaktighetsklasse ..NØYAKTIGHETSKL

ASSE 

= (1,2,3,4) [0..1] H1 Naturtyper_HB19 

4.5 

omradenavn ..OMRADENAVN  [1..1] T100 Naturtyper_HB19 

4.5 

registreringsdato ..BMREGISTRERING

SDATO 

 [0..1] DATO

TID 

Naturtyper_HB19 

4.5 

kvalitet ..KVALITET * [0..1] * Naturtyper_HB19 

4.5 

målemetode ...MÅLEMETODE  [1..1] H2 Naturtyper_HB19 

4.5 

nøyaktighet ...NØYAKTIGHET  [0..1] H6 Naturtyper_HB19 

4.5 

Restriksjoner 
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Avgrenses av: BmNaturtypeGrense, 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.  

13.3.1.2 BmNaturtypeGrense 
UML 

Egenskapsnavn 

SOSI 

Egenskapsnavn 

Tillatte verdier Mult SOSI-

type 

Standard 

Geometri KURVE,BUEP,SIRKE

LP,BEZIER,KLOTOID

E 

    

 ..OBJTYPE = 

(BmNaturtypeGrens

e) 

[1..1] T32 Naturtyper_HB19 

4.5 

Restriksjoner 

Avgrenser: BmNaturtype 

13.3.1.3 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_HB19  

…VERSJON 1.0 
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Vedlegg B - GML-realisering  
 

GML-applikasjonsskjema er tilgjengelig på Geonorge: 

 

 

http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_HB19/1.0 

 

http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_HB19/1.0/Naturtyper_HB19.xsd 

 

 

 

http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_HB19/1.0
http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_HB19/1.0/Naturtyper_HB19.xsd
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Vedlegg C - Annen nyttig informasjon til brukere  
Data ikke angitt. 
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