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Kort om Artsdatabanken 

• Vedtatt opprettet av Regjeringen i 
2001. Formelt etablert i 2004, 
operativ fra 2005 

• Skal styrke arbeidet med arter og 
naturtyper, og være et grunnlag for 
en kunnskapsbasert forvaltning. 

• Tilhører Kunnskapsdepartementet 

• ”Nasjonalt fellesforetak”, hjemlet i 
lov om universiteter og høyskoler.  

• Styre oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet 

• Administrativt knyttet til NTNU 
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En kunnskapsbasert forvaltning 

• Styrke arbeidet med kunnskap 

om  arter og naturtyper 

 

• Kunnskapen gjøres tilgjengelig 

via en aktør som er uavhengig 

av forvaltningen 

St. meld.42 (2000-2001)                            

Biologisk mangfold - Sektoransvar og samordning 



Sentrale oppgaver 

 

• Risikovurderinger knyttet til arter og naturtyper 
 

• Å frembringe ny kunnskap om naturmangfoldet i Norge 
 

• Mobilisering av data, infrastruktur for datadeling 
 

• Internasjonalt samarbeid    

   



Risikovurderinger 

• Risiko for tap av arter og naturtyper 

• Rødlister 

 

 

 

 

 

 

 

• Økologisk risiko knyttet til fremmede arter 

• Svartelista 

 

 



Hva er en rødliste? 

• En Rødliste er en oversikt over arter som har en risiko for å dø ut fra 

gjeldende område.  

• Metodikk utviklet av Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) 

• Alle arter som regnes som stedegne i Norge kan rødlistevurderes 

• Arter som kan dø ut, eller allerede har dødd ut, havner på Rødlista  

Spekkhogger 

Foto: Snorre Henriksen 



Hvorfor en rødliste? 

• En av oppgavene definert i Artsdatabankens mandat er å utarbeide Norsk 

rødliste for arter og Norsk rødliste for naturtyper 

• Rødlista er viktige og uavhengig kunnskapsgrunnlag for forvaltningen 

• At en art eller naturtype blir rødlistet vil ikke automatisk medføre at den får 

en form for vern eller prioritering, men være et bidrag inn i en totalvurdering 

• Et viktige verktøy for å avdekke kunnskapsmangler 

Fjellrev (Svalbard) LC 

Foto: Snorre Henriksen 



Kategoriene 

Kritisk truet CR 

Sterkt truet EN 

Sårbar VU 

Nær truet NT 

Livskraftig LC 

Datamangel DD 

Ikke egnet NA 

Ikke vurdert NE 

Utdødd RE 

vurdert 

Ikke vurdert 

tilstrekkelige data 
Truet 



1. Arten har en kraftig tilbakegang 
 

2. Arten finnes på et lite område og  

 går tilbake 
 

3. Arten er sjelden 

Det er tre hovedårsaker til at en art blir 

plassert på rødlista 

Myrflangre (EN) 

Foto: Arne Jakobsen 



Noen sentrale resultater 

Foto: Kjell Thowsen 

• De aller fleste arter i Norge har levedyktige bestander 

• 11 % av artene (2398) som er vurderte tilfredsstiller 

kravene til å blir betegnet som truet 

• Den aller viktigste årsaken til at arter blir truet er 

arealendringer, dette gjelder for hele 87 %  av de truede 

artene 

• 50 % av de truede artene finnes i skog 

• 4,2 % i fjellet 

 



Fordeling IUCN kategorier 
Fastlandsdelen av Norge med havområder 

Totalt 21 094 vurderte arter 
Inkluderer 4599 rødlistearter 
2398 truete arter (11 %) 



Fordeling hovednaturtype 
Antall truete og nær truete arter 
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Truete og nær truete arter  
Fastlandsdelen av Norge med havområder 

Artsgrupper med > 10 truete eller nær truete arter  



Fordeling av påvirkningsfaktorer 





Kriterier for vurdering av naturtyper 

1. Arealreduksjon 

  

2. Få lokaliteter og reduksjon 

  

3. Svært få lokaliteter 

  

4. Tilstandsreduksjon 

    
 Tilleggskriterier for opp- eller 

nedgradering  

  

Foto: Arild Lindgaard 



Resultater 

 80 rødlistede naturtyper,  

 40 er truet (CR, EN, VU) 

 

Jordpyramide CR 
Slåttemyrkant CR° 

Kalkrike dammer og tjern EN 
Kalksjø EN 

Kroksjøer, meandere og flomløp EN 
Kystgranskog EN 
Kystlynghei EN 

Rikere myrflate i låglandet EN 

Rikere myrkantmark i låglandet EN 
Slåtteeng EN 
Sukkertareskog Skagerrak EN 

Sørlig etablert sanddynemark EN 
Sørlig strandeng EN 
Temperert kystfuruskog EN 
Olivinskog EN° 
Palsmyr EN° 
Slåttemyrflate EN° 
Aktivt marint delta VU 

Avblåst normal arktisk steppe VU 
Fuglefjell VU 
Grankildeskog VU 
Grisehalekorallbunn VU 
Kalklindeskog VU 
Kalkrik bøkeskog VU 
Korallrev VU 
Kulturmarkseng VU 
Kystnedbørsmyr VU 
Lågurt-grankalkskog VU 
Muddervulkan-bunn VU 
Ravinedal VU 
Sanddynemark VU 
Sentrisk høgmyr VU 

Sukkertareskog Nordsjøen VU 
Varm kilde VU 

Varmekjær kildelauvskog VU 

Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone VU 

Åpen låglandskildemyr VU 
Grotte VU° 

Klar intermediær innsjø VU° 

Klar kalkfattig innsjø VU° 



Økt kunnskap om rødlisteartenes økologiske krav 

– eks. rødlistete sopper i skog 

Uttørkingsfare Prosent 

Frisk 64  

Moderat tørkeutsatt 31 

Svært tørkeutsatt 5 

Vannmetning av marka   

Veldrenert 79 

Fuktmark 21 

Kalkinnhold   

Kalkfattig 25 

Intermediær 52 

Kalkrik 22 

Viktige økologiske variabler 

Foto: Tobias Frøslev, Cortinarius carabus 

Tresjiktssuksesjons- 
tilstand 

Hogstklasse Antall arter 

Åpen fase I 2 

Yngre skog II + III 70 

Eldre skog IV + V 413 

Gammelskog 
V  

(Eldre bestander) 
547 

Fordeling på hogstklasser 



Naturtyper og rødlistearter - oppsummering 

Bilde: Blåbærskog; normaltett skog; 

tresjiktssuksesjonstilstand (TS) trinn 3 eldre skog i 

boreonemoral bioklimatisk sone. Foto Rune Halvorsen 

Konklusjon: 

Data på artenes naturtypetilhørighet 

vil bli et svært nyttig verktøy for å 

kunne si noe om: 

• hva som kjennetegner 

rødlisteartenes habitat 

• Hvilke økologiske krav arten har  

• Hvordan endringer i habitat og 

økosystemene påvirker 

rødlistestatusen 



Skogen ala 2006 

Figur fra Gjerde m.fl. 2010 



En rødliste – og hva så? 

• Rødlista har blitt et viktig grunnlag for prioritering og 

tiltak for forvaltningen  

• Viktig kunnskapsgrunnlag ved saksbehandling etter 

naturmangfoldloven 

• Informasjon om funn av rødlistearter blir bl.a. brukt i 

saksbehandling i arealsaker og inngrepssaker i 

kommuner og fylker og skognæringen bruker det i 

hogstplanleggingen 

 

 
 



• Formidler stedfestede artsdata fra 

32 norske institusjoner, 

organisasjoner og konsulentfirmaer 

• 110 ulike databaser med over 16,5 

mill. objekt for over 28000 arter 

• Norge en stormakt i datadeling 

internasjonalt 

 

 

 

Universitetsmuseer-universiter 

Forskningsinstitutter 

Regionale museer 

Konsulentfirmaer 

Forvaltningen 

Biologiorganisasjoner 

Artsdatabankens kartløsning - Artskart 



• Et verktøy for arealplanlegging 

• En kilde for oppdatert 

geografisk artsinformasjon  

• Dataeier ansvarlig for 

datakvalitet 

• En infrastruktur for 

artsutbredelse, biogeografi og 

økologi 

• Kilde for risiko- og 

trusselvurderinger 

 

 

 

 

 

Artskart 
- kobler artsdatabaser til et allment tilgjengelig kartgrensesnitt 

Tinderublom (Draba cacuminum) 

– EN i Norge 



Bruken av Artskart 
• Obligatorisk kunnskapskilde i saker 

etter Naturmangfoldloven 

• Saksbehandling i arealsaker og 

inngrepssaker i kommuner og fylker 

• Skognæringa for å tilfredsstille 

miljøsertifiseringen  

• Samferdsels-, og vassdrags- og 

energimyndighetene i 

konsesjonsbehandling 

• Konsulentfirmaer i 

konsekvensutredninger og i 

arealplanlegging 

• Forskningsinstitusjoner, utenlandske 

museer, forvaltningen, konsulentfirmaer, 

organisasjoner, og privatpersoner laster 

ned data  

• Over 15.000 besøk pr måned som 

bruker lang tid på hvert besøk 
Trua (CR, EN, VU) arter i Telemark, 

Artskart 07.06. 2013 



Artskartapp for mobile enheter 

• Stednavnssøk 

• Autozoom til der du er (GPS) 

• Valgbart 

• Art 

• Artsgruppe 

• Rødlistestatus 

• Fremmedartstatus 

• Geografisk presisjon 

• Tidsperiode 

• Bilder 

• Kartbakgrunner 

• App tilgjengelig 

• Google play 

• Appstore 

• Windows Phone Store (kommer) 



Kunnskap om trua natur - oppsummering 

• Rødlistene har i dag en sterk posisjon som viktig 

kunnskapsgrunnlag for norsk naturmangfold 

• Involverer et stort antall av landets fremste eksperter 

• Økende etterspørsel etter økologiske sammenhenger – 

økosystemforståelse 

• Kunnskapen må imidlertid omsettes i praktisk 

forvaltning – kompetanse avgjørende på alle nivå 

• Aldri så mye kunnskap tilgjengelig som nå, men ditto 

større etterspørsel!! 

 

 
 



Takk for oppmerksomheten !  


