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Hvorfor NiN?

Et verktøy for å gi alle som jobber med kartlegging og bruk av informasjon om 

natur et felles begrepsapparat.

I januar 2015 slo Stortinget fast at NiN skal legges til grunn for all offentlig 

finansiert kartlegging av naturtyper.

Fra og med 2015 tok Miljødirektoratet NiN 2.0 i bruk til naturtypekartlegging. I 

første omgang prioriteres kartlegging i arealer der det forventes å finne rødlistede

naturtyper. 

Landbruksdirektoratet arbeider med oversettelse av MiS til NiN i samarbeid med 

Artsdatabanken.

Natur i Norge (NiN) 
er et system som beskriver variasjonen i norsk natur

Systemansvarlig: Artsdatabanken



Natur i Norge (NiN) 
er et system som beskriver variasjonen i norsk natur

Typeinndeling:

• Hovedtypegruppe

fastmarkssystemer

våtmarkssystemer

• Hovedtype

skogsmark

• Grunntype

blåbærskog

Beskrivelsessystem:

• Variabler/egenskaper ut fra 

brukeres behov

tilstandsvariabler i skog

Død ved

Gamle trær

Trær med hengelav

etc



NiN

• Kartleggingen skal være verdinøytral.

• Skalerbart i forhold til behov og bruksområder 1:5000 – 1:10 000 osv).

• Beskrivelsessystemet fanger opp kriterier og terminologi som er relevant 

for skogbruket.

• Gir muligheter for å overvåke utviklingstrender innenfor eksisterende 

systemer (Landsskogtakseringen).



Samordning mellom MiS og NiN

Vi skal fremdeles kartlegge livsmiljøer basert på MiS-forskningen!

Rik bakkevegetasjon kartlegges som grunntyper (utvalgte).

Død ved, gamle trær m.v kartlegges som egenskapspolygoner

Hule lauvtrær, rikbarkstrær m.fl. Kartlegges som «trær med spesielt 

livsmedium» (punkt + polygon)

Omleggingen krever et kunnskapsløft, særlig på artsnivå



Pilotprosjekt Hadeland

Oppdragstaker: Mjøsen Skog SA 

Prosjektet har som formål å teste ut NiN sitt typesystem ved MiS-kartlegging som grunnlag for 

konvertering av MiS livsmiljøer til NiN og utarbeidelse av instruks for videre MiS-kartlegging etter NiN. 

Typesystemet skal testes på et utvalg av MiS-livsmiljøer både med tanke på registrering av egenskaper 

og avgrensning. 

Følgende moment skal belyses i prosessen: 

• Registrering av egenskaper etter NiN sitt kodeverk

• Avklare hva som er hensiktsmessige kriterier for avgrensning av livsmiljøfigurer (fuktighet, rikhet).

• Avklare hva som er hensiktsmessige enheter med tanke på arealstørrelser, form mv.).

• Vurdering av avvik i forhold til om det hadde vært ordinære MiS-registreringer. 

Miljødirektoratet har Naturtypekartlegging etter NiN

I samme område, og resultatene fra kartleggingsoppdragene skal 

vurderes med tanke på samordningseffekter.



Grunntyper kartlagt av MDIR/Dokkadelta Grunntyper kartlagt av Mjøsen



Livsmiljøer/egenskapsobjekter kartlagt av Mjøsen



Grunntyper, MDIRGrunntyper, MJØSEN



Foreløpig oppsummering:

Kartleggerne til Mjøsen gjorde en svært god jobb, selv med kort 

opplæring.

Ulike resultater skyldes i stor grad ulike instrukser og manglende 

kalibrering.

Forskjeller må allikevel forventes!

Med bakgrunn i vellykket pilotprosjekt skisseres et nytt prosjekt 

(2017) for å videreføre effektene av samordnet kartlegging og 

bruk av informasjonen fra MiS og Naturtypekartleggingen. 

Gir muligheter for «våre» kartleggere til å påta seg 

naturtypekartlegging etter Mdir sitt opplegg.



Takk for oppmerksomheten!


