
Artskart 
Hvorfor dele stedfestet informasjon om 

arter? Snorre	Henriksen,	Tromsø	7.	september	



Kort om Artsdatabanken 
•  Etablert i 2005 

•  Tilhører Kunnskapsdep, som også 
oppnevner styret 

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

•  Administrativt knyttet til NTNU 

•  20 fast ansatte pr. september 2014 

 



Sentrale oppgaver 
Infrastruktur for kunnskapsforvaltning 

•  Artsnavn 
•  Naturtyper i Norge 

Vitenskapsbaserte utredninger 
•  Rødliste for arter 
•  Rødliste for naturtyper 
•  Risikovurdering av fremmede arter 

 
Ny kunnskap 

•  Artsprosjektet 

Tilgjengeliggjøring av kunnskap 
•  Artskart 
•  Artsobservasjoner 
•  Arter på nett 

 
Ikke forvaltning eller tiltak 

   



Hvorfor dele data? 
§  «… det er et alvorlig miljøproblem at Norge i dag mangler et solid 

kunnskapsgrunnlag om norsk natur» 

§  «… informasjon om hvor vi har natur som er spesielt viktig for å bevare biologisk 

mangfold, og gjøre informasjonen lett tilgjengelig. Det vil gjøre det lettere for 

både utbyggere, kommuner og andre myndigheter å ta hensyn til trua arter og 

andre viktige naturverdier» 

§  «Et solid kunnskapsgrunnlag vil også gi oss raskere  

beslutninger i byggeprosesser og færre konflikter  

mellom utbyggere, kommuner og naturforvaltning» 



Naturmangfoldloven 
Forvaltningsmålet§ 5: 
”Målet	er	at	artene	og	deres	gene:ske	
mangfold	ivaretas	på	lang	sikt	og	at	
artene	forekommer	i	levedyk'ge	
bestander	i	sine	naturlige	
utbredelsesområder.” 

Kunnskapsgrunnlaget§8  
beslutninger	…	skal	så	langt	det	er	
rimelig	bygge	på	vitenskapelig	kunnskap	
om	arters	bestandssituasjon,	…	samt	
effekten	av	påvirkninger.		
	
Kravet	:l	kunnskapsgrunnlaget	skal	stå	i	
et	rimelig	forhold	:l	sakens	karakter	og	
risiko	for	skade	på	naturmangfoldet. 
 

Fjellrev,	Svalbard	
Foto:	Snorre	Henriksen	



Artskart 
 §  En kilde for oppdatert geografisk 

artsinformasjon og historiske data  

§  Artsdatabanken samler informasjon fra 34 

institusjoner, 135 databaser 

§  Institusjonene eier sine data og er ansvarlig for 

datakvalitet 

§  23 031 805 poster 

§  Ca. 30 000 besøk pr måned fra over 15 000 

ulike brukere 

Elvemusling,	funn	i	Artskart	1600-1800	

Bilde:	Heidi	Sørensen	CC	BY	SA	4.0	



Artskart 
 •  Obligatoriske verktøy i saker etter 
Naturmangfoldloven 

•  Blir brukt i saksbehandling i arealsaker og 
inngrepssaker i kommuner og fylker 

•  Skognæringa bruker Artskart som 
grunnlag for å tilfredsstille 
miljøsertifiseringen  

•  Konsulentfirmaer bruker Artskart i 
konsekvensutredninger 

•  Forskningsinstitusjoner, utenlandske 
museer, forvaltningen m.fl laster ned data 
fra Artskart  

•  Ca 30 000 besøk pr måned fra over 15 
000 ulike brukere 





Viktig for Rødlista 
§  «Hovedkilden for rødlistevurderingene er digitaliserte data fra de offentlige 

norske herbarier. Beleggene i de offentlige herbariene kan kontrolleres 

med hensyn på identitet og gir en god oversikt over forekomst og utvikling 

for organismegruppen karplanter.» 

§  «Vi har også aktivt brukt Artskart for å se på utviklingstendenser over 

lengre tidsrom. På dette området er Artskart blitt et viktig hjelpemiddel.» 

§  «De beste undersøkelsene av status for karplanter på Rødlista har vi i dag 

fra Svalbard» 

§  Nedgang i aktivitet i herbariene: «Dette er derfor trolig den siste gangen 

herbariedata kan brukes for rødlisting som et indirekte mål for 

populasjonsutvikling av karplanter.» 

§  Kilde: Solstad H og Elven R (2015) Karplanter (Pteriodophyta, Pinophyta og 

Magnoliophyta). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken 



Artskart kan si noe om 
utviklingen 

Lirype	Artskart	
	
Lirype	TOV-E	

Fjellrype	Artskart	
Fjellrype	TOV-E	



Juni	2012	



DateLastModified	vs.	YearCollected	

?	

«Du	har	ikke	se[	det	før	du	har	registrert	det	i	
Artskart»	



Arter på nett – flere typer innhold 

•  Arter	på	ne[	tar	i	:llegg	:l	norsk	tekst	og	bestemmelsesnøkler	
også	i	mot	egenskapsdata,	bilder,	film,	lyd,	engelsk	tekst	



Arter på nett – «widgets» til fri bruk 

Åpne	lisenser	
alt	er	gra:s	så	lenge	du	krediterer	
eieren	for	bruken	


