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NatStat (test) og NatReg (Kurs) 
Veilederen for NatStat og NatReg er identisk med veileder for NatStat-test og NatReg Kurs, bortsett fra 

pålogging/brukerrettigheter (se kap. 3 og kap 18 - om installasjon og hent målinger). 

Det er viktig å merke seg at NatReg henter fra NatStat og sender data til NatStat, mens NatReg Kurs henter 

data fra NatStat-test, og sender data til NatStat-test. 

 

1 Introduksjon 
Miljødirektoratet ønsker en kunnskapsbasert forvaltning av verneområdene. I fagsystemet NatStat kan 

forvaltningsmyndigheten sette konkrete bevaringsmål for ønsket naturtilstand i et verneområde. 

Bevaringsmål skal overvåkes/måles, og overvåkningsresultatet angir om tilstanden er god, middels eller 

dårlig. Innsynsløsningen til NatStat gir oversikt over antall bevaringsmål, målt tilstand (tidsserier), og hvilke 

påvirkningsfaktorer (f.eks. fremmede arter) som følges opp av forvaltningsmyndigheten. 

Når forvaltningsmyndigheten utarbeider forvaltningsplan for et verneområde i systemet "Forvaltningsplan på 

nett for verneområder" (FPNV), legges bevaringsmålene fra NatStat automatisk inn i FPNV. 

NatReg er en app for felt-registrering av NatStat overvåkningsdata. Veiledning for installasjon og bruk er gitt 

sist i dette dokumentet. 

Miljødirektoratets strategi for overvåkning av verneområder skiller mellom lokal overvåkning av 

bevaringsmål, og nasjonal arealrepresentative overvåkning/overvåkning etter vitenskapelige metoder 

(forskning). Sistnevnte utføres av forskningsinstitusjoner og publiseres av disse. 

2 Målgrupper 
Alle kan søke etter og se på bevaringsmål i NatStat, men det er forvaltningsmyndigheten for verneområder 

som oppretter bevaringsmål, og Statens naturoppsyn (vanligvis) som overvåker dem ved hjelp av NatReg. 

For å utarbeide og overvåke bevaringsmål må man være pålogget med brukernavn/passord.  

3 Brukerrettigheter og passord til NatStat (test) og NatReg (Kurs) 
Før bruker tildeles rettigheter til NatStat v2.0, skal bruker legge inn realistiske bevaringsmål (bevaringsmål 

som planlegges etablert og overvåket i år eller neste år) i NatStat-test (https://natstat-

test.miljodirektoratet.no/) i samsvar med metodikken som er angitt i brukerveiledningen. Det skal også 

gjennomføres en (fiktiv?) overvåkning av bevaringsmålene i NatReg Kurs.  

 

Brukernavn og passord til test fås ved henvendelse til post@miljodir.no (merket NatStat-test i emnefeltet). 

Godkjent bruker i NatStat-test har også brukerrettigheter til NatReg Kurs.  

Når Miljødirektoratet har "godkjent" arbeidet i test, tildeles brukernavn og passord til NatStat v.2.0. 

Miljødirektoratet kan evt. bistå med veiledning ut over denne skriftlige veilederen.  

 
Tabellmal. Forespørsel om brukernavn/passord til NatStat-test og NatReg Kurs (se kap 18 om google-konto/apple-id). 

Navn, tlf, epost arbeid Etat, myndighet google-konto  

apple-id 

Ønsket system Dagens 

brukerstatus 

Ola Normann, 987654321, 

olanor@fylke.no 

Fylkesmannen i Fylke nettbrett@gmail.com 

nettbrett@icloud.com 

NatStat-test,  

NatReg Kurs 

Naturbase-Vern, FPNV 

 

4 Valg av bevaringsmål 
Prioritering 
En forutsetning for en kunnskapsbasert forvaltning av verneområder er at forvaltningsmyndigheten har god 

kjennskap til naturens tilstand, og påvirkningsfaktorer som kan endre tilstanden over tid. 

Forvaltningsmyndigheten skal ta initiativ til å skaffe kunnskap, og skal initiere tiltak for å hindre/reversere en 

negativ utvikling. Bevaringsmålmetodikken gir omfattende muligheter for enkel naturovervåkning. 

https://natstat-test.miljodirektoratet.no/
https://natstat-test.miljodirektoratet.no/
mailto:post@miljodir.no
mailto:nettbrett@gmail.com


NatStat og NatReg. Versjon torkas 20200515 

6 
 

Ressursrealisme tilsier at bevaringsmål og lokal overvåkning bør innrettes mot problemstillinger med tydelig 

forvaltningsrelevans. Bevaringsmål kan benyttes for å måle hvordan lokal påvirkning endrer naturtilstanden, 

og om man over tid oppnår ønsket effekt av skjøtselstiltak m.v. Overvåkning av bevaringsmål vil være til 

stor nytte ved prioritering av forvaltningstiltak, evaluering av gjennomførte tiltak, og kartlegging av nye 

tiltaksbehov. I utgangspunktet avgjør forvaltningsmyndigheten (og kapasiteten til SNO) hvilke bevaringsmål 

som skal prioriteres, men Miljødirektoratet vurderer også særskilte bestillinger av bevaringsmål for enkelte 

naturtyper/tilstandsvariabler. 

Samhandling med SNO/feltapparat 
Statens naturoppsyn har en sentral rolle ved overvåkning av bevaringsmål. Forvaltningsmyndigheten og SNO 

bør samarbeide når overvåkningsmetodikk utarbeides, og i fellesskap sikre at overvåkningen blir praktisk 

gjennomførbar. Man kan f.eks. ha en felles gjennomgang i felt av overvåkningsmetodikken til hvert 

bevaringsmål. Forvaltningsmyndigheten må ta opp kommende års overvåkningsbehov i bestillingsdialogen 

med SNO. 

5 Nye bevaringsmål/overvåkningsobjekt – objekttyper 
Bevaringsmål etableres fra «Min side». Her velger man «+Nytt område», og deretter overvåkningsobjekt (det 

geografiske området bevaringsmålet skal knyttes til). I NiN-kartlagte områder er overvåkningsobjektet 

vanligvis en naturtype som er valgt fra kartlaget Naturområde NiN.  
NB! Et overvåkningsobjekt kan ha flere bevaringsmål, men bare ett mål pr tilstandsvariabel. F.eks. kan det være ett mål for 7FA Fremmedart 

og ett mål for PRIA Indikatorart i et overvåkningsobjekt, men ikke to mål for PRIA Indikatorart i samme overvåkningsobjekt. 

NiN-naturområder med en eller flere NiN-naturtyper 
Et NiN-naturområde kan omfatte en enkelt NiN-naturtype, eller den kan være en mosaikk av flere NiN-

naturtyper (et sammensatt naturområde). Et "NiN"-bevaringsmål må være knyttet til en bestemt NiN-

naturtype. Skal man lage et bevaringsmål for et NiN-naturområde som består av flere NiN-naturtyper, må 

man knytte målet til en av naturtypene.  
NB! Dersom man ønsker å knytte bevaringsmålet til alle naturtypene i et sammensatt naturområde, må man tegne et egendefinert 

overvåkningsobjekt som dekker naturtypepolygonet (se annet avsnitt).  

Overvåkningsobjekt – Et naturområde med en NiN-naturtype 

Velg +Nytt område. Hak av Naturområde (NiN) i avkryssingsboksen. Zoom til NIN-naturområdet som skal 

brukes som overvåkningsobjekt. Enkel informasjon om naturområdet vises i pop-up boks når man klikker på 

det. Her ser man m.a. om området består av en NiN-naturtype, eller om det er sammensatt av flere. Velg 

området som overvåkningsobjekt (fortsatt fra pop-up boks). Består området av en NiN-naturtype, etablerer 

man uten videre bevaringsmålet på redigeringssiden. 

Overvåkningsobjekt–Et naturområde med flere NiN-naturtyper (sammensatt naturområde)  

Velg +Nytt område. Hak av Naturområde (NiN) i avkryssingsboksen. Zoom til NIN-naturområdet som skal 

brukes som overvåkningsobjekt. Enkel informasjon om naturområdet vises i pop-up boks når man klikker på 

det. Her ser man m.a. om området består av en NiN-naturtype, eller om det er sammensatt av flere (fig 1). Velg 

området som overvåkningsobjekt (fortsatt i pop-up boks, fig 1). Består området av flere NiN-naturtyper 

(sammensatt naturområde), må bevaringsmålet knyttes til en naturområdetype. Den velges fra nedtrekkslisten 

på redigeringssiden (fig 2). Når dette er gjort etableres bevaringsmålet. 

I eksemplet (fig 1) er NiN-objektet et sammensatt naturområde med NA T34-C-2 kalkfattig kystlynghei og 

NA T34-C-4 intermediær kystlynghei. Det vises også en liste over NatStat-variabler som er registrert i 

området. Etter å ha valgt naturområdetype (fra nedtrekkslisten), velger man tilstandsvariabel og arbeider 

videre med bevaringsmålet.  
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Det er mulig å lage bevaringsmål med f.eks. 7FA fremmede arter både i NA T34-C-4 og NA T34-C-2. I så 

fall blir det 2 bevaringsmål for 7FA i samme overvåkningsobjekt. Dette er unødvendig komplisert for de 

fleste formål. Selv om 7FA er registrert i flere naturområdetyper, knytter man normalt bevaringsmålet til en 

naturområdetype. Overvåkningen skal "treffe" den valgte naturområdetypen (men det er ikke problematisk 

om deler av overvåkningen skjer i en annen naturområdetype). Gitt at tilstandsutvikling for 7FA (med eller 

uten skjøtselstiltak) er tilnærmet lik i hele overvåkningsobjektet, er bevaringsmålet for en naturområdetype 

representativ for hele overvåkningsobjektet. Dette er en parallell til at bevaringsmålet for et 

overvåkningsobjekt i et verneområde vurderes som representativt for hele verneområdet, gitt at verneområdet 

og overvåkningsobjektet skjøttes likt.  

Overvåkningsobjekt - Flere NiN-naturområder danner et overvåkningsobjekt 

Det er mulig å velge flere NiN-naturområder som samlet skal utgjøre et overvåkningsobjekt. Velg +Nytt 

område. Hak av Naturområde (NiN) i avkryssingsboksen. Zoom til NIN-naturområdene som skal danne 

overvåkningsobjektet. For å velge flere, holder man CTRL-tasten nede og klikker på de naturområdene som 

samlet skal bli et overvåkningsobjekt*. Dette nye, sammenslåtte området består av flere NiN-naturområder 

(to eller flere). Som i eksemplet over (om sammensatte naturområder) må bevaringsmålet knyttes til en 

naturområdetype. Den velges fra nedtrekkslisten på redigeringssiden (fig 2). Når dette er gjort etableres 

bevaringsmålet. Alternativt kan man lage et egendefinert område som "frihåndstegnes" (se avsnitt under). Da 

knyttes ikke bevaringsmålet til NIN-naturområdene, men til det egendefinerte området (som overlapper med 

NiN-naturområdene).  
 

*Dersom men velger et NiN-naturområde som overvåkningsobjekt, vil endringer som måles gjennom overvåkning av tilstandsvariabelen 

fortløpende oppdatere NiN-geodatabasen. Brukere av NiN-data får derved tilgang til ferske data for naturtypen.  

 

Andre forhåndsdefinerte områder som overvåkningsobjekt 
Velg +Nytt område. Bruk avkryssingsboks for å velge type område, f.eks. verneområde. Zoom til 

verneområdet (kun et) som skal bli et overvåkningsobjekt. Enkel informasjon (navn på verneområde) vises i 

pop-up boks når man klikker på det. Velg området (kun et) som overvåkningsobjekt (fortsatt i pop-up boks). 

Etabler bevaringsmålet videre i redigeringssiden.  

 

Egendefinerte områder som overvåkningsobjekt 
Velg +Nytt område og +Tegne tegn for å starte frihåndstegning av et overvåkningsobjekt. Klikk for start og 

nytt knekkpunkt. Dobbeltklikk for å avslutte. Etabler bevaringsmålet videre i redigeringssiden. 

Fig.1 Nytt område

e- velg overvåkningsgeometri  

Fig.2 Redigeringsside. Valg av naturområdetype og tilstandsvariabel 
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6 Nytt bevaringsmål – tilstandsbeskrivelse og metode 
Etter at overvåkningsobjektet er definert (kap. 5), skal bevaringsmålet utarbeides, med valg av 

tilstandsvariabel, overvåkningsgeometri (se kap. 7), måleenhet og målemetode, tilstandsklasser, fra/til-

verdier, osv. Sammenhengen mellom tilstandsklasse, fra/til-verdier og overvåkningsmetode etableres 

gjennom en prosess. Her vil man normalt utarbeide et skisseforslag på kontoret. Denne må korrigeres etter at 

man har testet skissen i felt. Reelle fra/til-verdier må være knyttet til resultatverdier fra faktisk overvåkning. 

Nytt bevaringsmål; beskrivende tekst 

I tekstboksen øverst i arkfanen «Nytt bevaringsmål» skrives en obligatorisk målformulering. Dette er en kort 

beskrivelse av hva man ønsker å oppnå. 

Tilstandsvariabler  
En tilstandsvariabel er en påvirkningsfaktor som kan føre til uønsket endring i en naturtype.  

Tilstandsvariabler som er tilrettelagt for bruk i NatStat velges fra nedtrekkslisten i «Velg tilstandsvariabel». 

Kortfattet informasjon om tilstandsvariabelen og anvendelse av denne for bevaringsmål finnes ved å trykke 

på info-knappen [i] til høyre for nedtrekkslisten. Tilsvarende og litt mer omfattende informasjon finnes i 

denne brukerveiledningen. 

Bevaringsmål er et mål for naturens tilstand, og omfatter også en metodikk for måling/overvåkning av 

tilstand. Et bevaringsmål er alltid knyttet til et overvåkningsobjekt (et geografisk avgrenset naturområde), og 

overvåkningen er alltid knyttet til en tilstandsvariabel (f.eks. 7FA Fremmede arter). Resultatet av 

overvåkningen er alltid en verdi (ett tall eller ja/nei) som angir om tilstanden til naturområdet (relatert til en 

tilstandsvariabel) er god, middels eller dårlig.  

 

Et vesentlig poeng med valg av tilstandsvariabel og overvåkningsobjekt i NatStat, er at uønsket utvikling kan 

motvirkes/reverseres gjennom lokale tiltak (for eksempel fjerning av fremmede arter i naturområdet). 

Effekten av tiltak må enkelt kunne måles gjennom lokal overvåkning. 

Typer tilstandsvariabler i NatStat 
NiN-tilstandsvariabler er definert i systematikken for Naturtyper i Norge, NiN-variabler gjenkjennes 

gjennom et prefix med et tall og 2 bokstaver (f.eks. 7FA). Når man velger en NiN-variabel og bruker en NiN-

naturområde som overvåkningsobjekt, vil NiN-geodatabasen oppdateres gjennom overvåkningen.  

Fig.1 Nytt område

e- velg overvåkningsgeometri  

Fig.2 Redigeringsside. Valg av naturområdetype og tilstandsvariabel 
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Miljødirektoratet har utarbeidet enkelte forvaltningsrelevante variabler som ikke er en del av NiN. «MDir-

variabler" gjenkjennes på et 4-bokstaver prefix som innledes med PR (PRPA Problemart). 

Måleenheter  
Man skal velge en måleenhet for det som telles gjennom overvåkningen. Enheten (f.eks. 1/100-delsfraksjon) 

velges fra nedtrekkslisten. I feltet "beskrivelse av tellemetode", utdyper forvaltningsmyndigheten hvordan 

måleenheten skal benyttes ved overvåkningen (eks: Når 7FA Fremmede arter måles med 1/100-delsfraksjon, 

innebærer det at man teller (registrerer) andelen poster (lagt fortløpende langs en linje) som inneholder 

fremmede arter, og at andelen oppgis som en 1/100-delsfraksjon. Dersom 6 av 30 poster har fremmede arter, 

beregnes resultatet som 6/30=0,20. 

Oppstartsår og overvåkningsfrekvens 
Oppstartsåret er året overvåkningen starter. Oppstartsåret skal fylles ut når det er gjort avtale om oppstart, 

enten ved at SNO påtar seg overvåkningsoppdraget, eller at forvaltningsmyndigheten selv tar ansvar for 

gjennomføringen. Påfølgende overvåkningsår beregnes ut fra oppgitt frekvens (mellomrommet mellom hver 

overvåkning). Dersom oppstartsåret er 2018 og frekvensen er 3 år, skal neste overvåkning skje i 2021. 

Overvåkning kan maksimalt skje en gang pr år (frekvens 1 år).  

Arter 
Dersom man skal overvåke 7RA-BH (Rask suksesjon i T31 Boreal hei), 7RA-SJ (Rask suksesjon i T32 

Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng, T34 Kystlynghei, V10 Semi-naturlig våteng), 7RA-SM 

(Rask suksesjon i V9 Semi-naturlig myr), 7FA Fremmedart, PRPA Problemart, eller PRRA Regionalt viktig 

art, må man velge art(er) fra en nedtrekksliste. Nedtrekkslisten åpnes når man begynner å skrive et artsnavn. 

Artslista for 7RA og PRPA har med samleposten "Gjengroing felles"  

For 7FA Fremmedarter, PRPA Problemarter og 7RA-XX gir artslistene kun informasjon om hvilke arter som 

omfattes av registreringen. Ingen registreringer knyttes direkte til enkeltarter. 

 

Aktuelle PRRA Regionalt viktig art velges fra nedtrekkslisten. Artene som listes opp registreres/telles på 

ordinært vis, men i NatStat fastsettes tilstandsklassen ut fra hvor stor andel (hvor mange) av artene på 

artslista som er observert. Forekomstandelen ligger mellom 1,00 (alle arter observert) og 0,00 (ingen arter 

observert). Registrerte artstall kan hentes opp som metadata ved å trykke på arksymbolet som 

representerer «Vis grunnlagsdata» i resultattabellen for bevaringsmålet.  

 

PRIA Indikatorarten noteres i metodebeskrivelsen. Det registreres antall for kun en art. 

 

Vi minner om at et og samme overvåkningsobjekt bare kan ha ett bevaringsmål pr tilstandsvariabel*. F.eks. 

kan det være ett mål for PRIA Indikatorart og ett mål for PRRA Regionalt viktig art i et overvåkningsobjekt, 

men ikke to mål for PRRA Regionalt viktig art i samme overvåkningsobjekt.  
*Mulig unntak er gitt i kap. 5 (om sammensatte naturområder). 

Måleverdier  
Tilstand måles gjennom bruk av tallverdi (antall eller 1/0), eller status (ja/nei - benyttes når nytten av eksakte 

verdier er begrenset). Det kan legges inn ett overvåkningstall pr. år. Det er viktig å være oppmerksom på at 

valg av måleenhet og tellemetode har konsekvenser for valg av overvåkningsgeometri (se kap. 7). Valgt 

overvåkningsgeometri (linje, segmentert linje eller punkt) bestemmer m.a. tallbehandlingen i NatReg. 

 

Tilstandsklasse 
Normalt ønsker man at variabelen som overvåkes skal ha "god" tilstand. Det er likevel mulig å sette middels 

(eller dårlig) som mål for tilstand. Tilstandsklassene god, middels eller dårlig fordeles skjønnsmessig langs 

alle variasjonstrinnene til tilstandsvariabelen. Antall variasjonstrinn kan variere. Dersom man velger "ja/nei" 

– overvåkning (f.eks. av en stikagranskogsbestand) har man to tilstandstrinn, et for ja (skogen er der - 

tilstandsklasse dårlig) og et for nei (skogen er borte - tilstandsklasse god). 
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Måltall og fra/til-verdier  
Forvaltningsmyndigheten skal angi hvilke måltall (fra/til-verdier fra overvåkningen) som angir 

variasjonsbredden innen hvert trinn hos tilstandsvariabelen. Et overvåkningsresultat skal alltid «treffe» 

innenfor intervallet til et trinn, og overvåkningen skal alltid generere en tilstandsklasse. Måltallene som angir 

trinnene kan ikke overlappe, og må tilpasses slik at et hvilket som helst overvåkningsresultat havner innen de 

oppgitte fra/til-verdiene.  

 

Lovlige fra/til-verdier for tilstandstrinnene avhenger av overvåkningsgeometri og metodikk. Beregnes 1/100-

delfraksjon gjennom 1/0-registrering på poster langs linje, ligger lovlige fra/til-verdier mellom 0,00-1,00. 

Dersom man registrerer gjennomsnitt av punktregistreringer eller sum av telling langs linje, ligger lovlige 

fra/til-verdier mellom 0,00 og 10000*.  
*fiktivt tall som er større enn det høyest tenkelige overvåkningstall. Det skal benyttes heltall. 

 
Eksempel: Overvåkningsobjektet er en basiskartlagt NiN-naturtype, der 7FA Fremmedart (kjempespringfrø) i 2016 ble satt til 7FA=4. 
Overvåkningsgeometrien som velges er "linje- post langs linje". En linje på 150 meter deles inn i 30 segment (hvert er 5 m langt og 2 m bredt). 
Målenheten 1/100-delsfraksjon (velges fra nedtrekkslisten "Enhet"). Overvåkningen består i registrering 1/0 (forekomst/ikke-forekomst) av 
kjempespringfrø-individer pr. segment (post). Andelen av segment med registrert forekomst ligger mellom 1,00 (forekomst i alle segmenter) 
og 0,00 (ingen forekomst i segmentene). Maksimalt antall forekomster som kan registreres er 30 (forekomst i alle segmentene). Første 
overvåkning i 2017 ga forekomst av kjempespringfrø i 11 av 30 segment 11/30=0,37. Dette er innenfor fra/til-verdien som gir 7FA=4 og 
tilsvarer dårlig tilstand. Trinnet sammenfaller også med resultatet fra basiskartleggingen av 7FA. 

NiN-trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7FA_0 Uten fremmedarter Uten FA God 0 0 

7FA_1 Svak effekt Minst en forekomst av FA-art God 0,01 0,10 

7FA_2 Nokså svak effekt Flere forekomster/ annen indikasjon  Middels 0,11 0,20 

7FA_3 Middels sterk effekt Stor ulikhet med nulltrinn og 
ekstremtrinn. Klart mest lik nulltrinn. 

Dårlig 0,21 0,30 

7FA_4 Nokså sterk effekt Ulikhet omtrent like stor med 
nulltrinn og ekstremtrinn 

Dårlig 0,31 0,40 

7FA_5 Sterk effekt Klart størst likhet med ekstremtrinnet Dårlig 0,41 0,80 

7FA_6 Ekstremtrinn Bare fremmede arter Dårlig 0,81 1,00 

 

7 Etablering av overvåkningsmetodikk 
Overvåkningsgeometri skal beskrives i detalj, slik at den kan gjenfinnes og forstås (f.eks. Befaringslinja 

starter ved stor stein. Den gås fra vest mot øst. Hvert segment/post er 5 m lang og har en bredde på 1 m på 

hver side av linja osv, osv). Det er viktig at den som skal gjennomføre overvåkningen i praksis (oftest SNO) 

involveres i arbeidet med å etablere overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode for øvrig. 

Riktig overvåkningsgeometri 
Overvåkningsgeometri består av linje(r) eller punkt, og er en obligatorisk del av overvåkningsmetodikken for 

et bevaringsmål. Valg av geometri må sees i sammenheng med målemetode, enhet, samt fra/til-verdier. 

Overvåkningsgeometri har ulike egenskaper m.h.t. tallbehandling i NatReg. Det er bare når 

overvåkningsdata registreres i NatReg at overvåkningsresultatet (sum/gjennomsnitt/andel) beregnes 

automatisk.  

Direkte overvåkningsgeometri og direkte måling 
Bevaringsmålene skal måles så direkte som mulig, og man bør unngå å måle på sekundæreffekter. Dersom 

man f.eks. er bekymret for gjengroing i naturtypen kulturmarkseng, bør man måle utviklingen av rask 

suksesjon gjennom f.eks. registrering av vedvekster (gjengroingsarter) over feltsjiktet, og ikke 

bestandsutvikling for beitemarksopp.  

 

Overvåkningsgeometri skal treffe det man ønsker å måle (ikke krav til arealrepresentativitet). Dersom man 

skal måle innslag av fremmede arter, må man sørge for at overvåkningsgeometrien «treffer» områdene der 

fremmedarter finnes. I tillegg kan man legge geometri (linjer) til områder uten kjente forekomster (men hvor 

man anser faren for spredning som stor). 

Skjøtsel i områder med bevaringsmål 
Det er viktig at hele området som omfattes av bevaringsmålet behandles likt (skjøttes på sammen måte). 
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Dersom man overvåker fremmed arter langs en linje, skal man ikke bare fjerne fremmede arter langs linja, 

men i hele overvåkningsobjektet. Dersom overvåkningsobjektet skal være representativt for et større område 

(f.eks. hele verneområdet), må hele området behandles ensartet. 

Kontor- og feltmessig etablering av overvåkningsgeometri 
Når man etablerer bevaringsmål i NatStat vil man normalt bestemme seg for overvåkningsgeometri, og 

konstruere denne fra kontormiljøet. Etter å ha vært i felt (sammen med SNO) ser man gjerne at den første 

versjonen av overvåkningsgeometri ikke fungerer optimalt. Ny og bedre geometri kan da fastsettes i felt 

(GPS). Tilbake på kontoret slettes gammel geometri og ny geometri importeres (se annet kapittel). Fra/til-

verdier må normalt justeres etter denne «feltkalibreringen». 

Linje Post langs linje som overvåkningsgeometri 
a) Resultatet av overvåkning etter overvåkningsgeometrien 

"Linje – Post(er) langs linje" er normalt en forekomstandel av 

det som registreres. Typisk kan være at fremmede arter 

befinner seg i 6 av 30 undersøkte poster (6/30=0,20).  

 

Overvåkningsgeometrien etableres i redigeringsmodus etter at 

bevaringsmålet er opprettet og lagret. Man velger først "Overvåkningsgeometri", og mens kartbildet 

av overvåkningsobjektet er åpnet, velger man "Linje". Deretter brukes musepekeren til å avsette en 

eller flere linjer i kartet. Dobbelklikk for å avslutte linjen. Merk at linjelengden fremkommer i kartet, 

og kan komme til nytte når man vurderer hvor mange poster som skal opprettes langs linjen. Linjene 

gis fortløpende logiske navn (f.eks. 7FALinjePost1, 7FALinjePost2). Når linjene er opprettet og 

lagret, definerer man linjetype ved å velge antall poster. I dette tilfellet velges Observasjon langs 

Linje og det antall poster man ønsker å ha langs linja (max 30 poster pr linje). Se fig. 

 

Ved overvåkning i NatReg registreres forekomstverdi (1 eller 0) for hver post langs hver linje. 

NatReg beregner 1/100-delsfraksjonen for 1 (forekomst) og 0 (ingen forekomst). 

Overvåkningsresultatet blir alltid et tall mellom 0,00 (ingen forekomst) og 1,00 (forekomst på alle 

postene). Lovlige fra/til-verdier for tilstand settes mellom 0,00 og 1,00 (to desimaler).  

Linje summert verdi som overvåkningsgeometri 

a) Resultatet av overvåkning etter overvåkningsgeometrien "Linje – Summert verdi", er en summert 

verdi for alle linjene som telles.  

 

Overvåkningsgeometrien etableres i redigeringsmodus etter at bevaringsmålet er opprettet og lagret. 

Man velger først "Overvåkningsgeometri", og mens 

kartbildet av overvåkningsobjektet er åpnet, velger man 

"Linje". Deretter brukes musepekeren til å avsette en eller 

flere linjer i kartet. Dobbelklikk for å avslutte linjen. Merk 

at linjelengden fremkommer i kartet. Linjene gis 

fortløpende logiske navn (f.eks. 7SELinjeSum1, 

7SELinjeSum2, 7SELinjeSum3). Når linjene er opprettet og lagret definerer man linjetype. I dette 

tilfellet velges Observasjon langs linje, Summert verdi (se figur).  

 

Ved overvåkning i NatReg registreres et tall for hver linje. NatReg beregner en sum for linjene.  

Punkt som overvåkningsgeometri 
a) Resultatet av overvåkning etter overvåkningsgeometrien "punkt", er gjennomsnittsverdien for alle 

punktene det samles data fra. 

Overvåkningsgeometrien etableres i redigeringsmodus etter at bevaringsmålet er opprettet og lagret. 
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Man velger først "Overvåkningsgeometri", og mens kartbildet av overvåkningsobjektet er åpnet, 

velger man "Punkt". Deretter avsettes et eller flere punkt i kartet. Disse gis logiske navn (f.eks. 

PRIApunktsnitt1, PRIApunktsnitt2, PRIApunktsnitt3). 

 

Ved overvåkning i NatReg registreres et tall for hvert punkt. NatReg beregner gjennomsnittsverdien 

for punktene.  

 

b) Resultatet av ja/nei overvåkning i tilknytning til ett "punkt" er ja eller nei.  

 

Overvåkningsgeometrien etableres i redigeringsmodus etter at bevaringsmålet er opprettet og lagret. 

Man velger først "Overvåkningsgeometri", og mens kartbildet av overvåkningsobjektet er åpnet 

velger man "Punkt". Nå avsetter man ett punkt i kartet. Dette gis logisk navn (f.eks. PRFApunkt_ja-

nei). Man skal ikke ha flere punkt (eller linjer/poster) dersom man bruker ja/nei-verdier. Ett ja eller 

ett nei registreres, og ja/nei tilsvarer god/dårlig tilstand (ikke middels). 

 

Ved overvåkning i NatReg registreres ja eller nei ved punktet. 

Autogenerert midtpunkt som overvåkningsgeometri 
a) Dersom man ikke har behov for stor geografisk presisjon, men kun ønsker å knytte 

overvåkningsdata til riktig overvåkningsobjekt, kan man bruker man det systemopprettede 

senterpunktet som overvåkningsgeometri. Dette kan være aktuelt ved ja/nei-registrering, 

flybildeanalyser, registering av antall kilo søppel o.l. 

Bruk av Garmin .gpx-fil som overvåkningsgeometri  
Når overvåkningsgeometri etableres på desktop i et kontormiljø, må man ofte justere geometrien etter å ha 

testet den ut i felt. Geometrien kan bomme på det man ønsker å måle, eller den kan være lagt i terrenget slik 

at den er vanskelig å finne eller vanskelig å følge. Ved 

hjelp av håndholdt GPS kan man registrere 

overvåkningsgeometrien i felt (punkt (Waypoints) og linje 

(sporlogg). .gpx filene flyttes fra filkatalog i GPS til 

filkatalog på PC. Dersom overvåkningsobjektet mangler 

overvåkningsgeometri, og man ønsker å hente den inn fra 

en Garmin .gpx-fil, velger man GPX i filmenyen for 

overvåkningsgeometri (fig). Dersom man ønsker å erstatte 

en tidligere etablert overvåkningsgeometri med en ny fra 

en Garmin .gpx-fil, velger man "Erstatt med GPX" i 

filmenyen for overvåkningsgeometri (fig). Deretter 

markeres overvåkningsgeometrien som skal erstattes, og 

riktig .gpx-fil velges fra filkatalogen.  

 

NB! Gpx-filer som importeres (overvåkningsgeometri) må ha koordinatsystem med geografiske grader (lat-

lon). Evt. konvertering kan ikke gjennomføres i NatStat. 

NB! Veilederen gir ingen innføring i eksport og import av gpx-filer. Her viser vi til informasjon på nett. Vi 

gjør oppmerksom på at gpx-funksjonalitet i NatReg/NatStat er testet med Garmin 62s GPS. 
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Eksport av overvåkningsgeometri til Garmin gpx-fil fra NatStat eller NatReg 
GPS er et nyttig hjelpemiddel ved overvåkning av 

bevaringsmål. Overvåkningsgeometri (punkt og linje) kan 

eksporteres til .gpx filformat og hentes til Garmin GPS (testet med 

mod. 62S). Gå til kartvisning i NatStat og finn aktuelt 

bevaringsmål. Husk å krysse av for kartvisning av Tilstandsvariabel 

punkt og Tilstandsvariabel linje (Fig Eksport av 

overvåkningsgeometri til gpx). Bruk musepekeren og marker 

geometri som skal eksporteres til gpx. Har overvåkningsobjektet et 

bevaringsmål, velger man bare grønn GPX-knapp. gpx-fila hentes 

deretter til gps.   

Har overvåkningsobjektet flere bevaringsmål, må man først velge 

ønsket bevaringsmål i faktasiden (hvitt pop-up-vindu Fig. Eksport 

av gpx når flere bevaringsmål). I eksemplet (Fig. Eksport av gpx 

når flere bevaringsmål), er overvåkningsgeometri for 

Grøfting/endringsgjeld først valgt i pop-up-vinduet. Deretter er 

geometri for Grøfting/endringsgjeld markert i kartet, og deretter 

eksportert til gpx ved et trykk på grønn GPX-knapp.  

Skal man deretter eksportere geometri for Spor etter slitasje…. til 

gpx, må dette bevaringsmålet nå velges i pop-up-vinduet, markeres 

i kart og eksportert til gpx ved et trykk på grønn GPX-knapp. 

gpx-filene kan lastes ned til gps fra PC'ens filkatalog for 

nedlastinger (usb-port).  

I gps'en legges importerte punkt i filkatalogen for waypoints, og 

importerte linjer i filkatalogen for sporlogg. Det kan være smart å 

gi gpx-filene logiske navn.  

Gpx kan også eksporteres gjennom NatReg. Se denne veileder, 

kapittel 18.  

NB! Veilederen omfatter ikke GPS-spesifikk funksjonalitet. Her vises det til veileder for GPS. Vi gjør 

oppmerksom på at gpx-funksjonalitet i NatReg/NatStat er testet med Garmin 62s GPS. 

8 Beskrivelse av overvåkningsgeometri og tellemetode 
Forvaltningsmyndigheten skal gi en metodisk veiledning for overvåkningen i felt. Det er viktig at denne er 

detaljert nok til at overvåkningen kan repeteres. Her bør det f.eks. fremgå: Hvordan det skal telles (f.eks. i 

hvilken bredde fra linjen). Hvordan man vurderer en klynge/gruppe osv. Hvor nøye man skal lete etter det 

som telles (f.eks. alle individ som er synlig over feltsjiktet). Hvilken tid på året overvåkningen skal 

gjennomføres. Man må også bestemme retningen man skal følge (fra startpunkt til sluttpunkt (og ikke 

motsatt). Opplevde utfordringer, samt løsninger på disse beskrives. Man kan legge inn bilder som illustrerer 

og presiserer metodiske utfordringer (les mer i veiledning for NatReg).  

 

Overvåkningsgeometrien må være godt beskrevet slik at den kan gjenfinnes og følges på samme måte hver 

gang. I tillegg til kartfesting av linjer og punkt, bør man beskrive start/slutt/knekkpunkt med tekst. Man kan 

også bruke bilder. Merking i felt kan vurderes. Videre bør man bestemme om man skal trekke tau mellom 

punktene og bruker breddeholder (stav) for å markere tellebredde. I tillegg til at overvåkningsgeometrien skal 

treffe det man ønsker å måle, bør den legges med tanke på at den skal være lett å finne og enkel å følge. 

Fig. Eksport av gpx når flere bevaringsmål 

 

Fig. Eksport av gpx når flere bevaringsmål

 

Fig. Eksport av overvåkningsgeometri til gpx

 

Fig. Eksport av overvåkningsgeometri til gpx
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9 Gjenbruk av overvåkningsobjekt og overvåkningsgeometri 

Legg til nytt bevaringsmål i eksisterende overvåkningsobjekt 
Man kan legge flere bevaringsmål til et etablert overvåkningsobjekt ved å velge rediger, og trykke + i 

arkfanen for det valgte overvåkningsobjektet. Deretter gjennomføres vanlig 

prosedyre med etablering av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode. 

Kopling av flere bevaringsmål til eksisterende overvåkningsgeometri  
Man kan bruke eksisterende overvåkningsgeometri for overvåkning av nye bevaringsmål. Tidligere etablert 

overvåkningsgeometri kobles til nytt bevaringsmål når man i vinduet for overvåkningsgeometri velger Kople 

og peker på/velger overvåkningsgeometrien som skal benyttes.  

10 Overvåkning 

Overvåkningsskjema og overføring til NatReg (NatStat) i ettertid 
Som backup ved NatReg-overvåkning i felt, kan man ha med utskrift av overvåkningsskjema for 

bevaringsmålene som skal overvåkes i felt. Utskrift skjer fra NatStat eller gjennom NatReg (se denne 

veilederen, kapittel 18). Papir-skjemaet fylles ut i felt, og data legges manuelt 

inn i NatReg (eller NatStat) i ettertid. Skjemaet gir en grei oversikt over 

overvåkningsoppsettet, og kan også være til nytte når man arbeider med 

bevaringsmål i desktop.  

Direkte innlegging av målinger i NatStat (og ikke via NatReg) frarås. 

Måleverdier som overføres fra NatReg til NatStat ferdigbehandles av systemet. Skal saksbehandler føre 

måleverdier direkte i NatStat, må måleverdiene først beregnes manuelt med utgangspunkt i 

overvåkningsgeometrien som er benyttet (summere linjer, beregne gjennomsnitt av punkter og beregne 

1/100-delsfraksjon av poster langs linje). Det er viktig at manuell beregning og NatReg-beregning skjer på 

sammen måte.  

Overvåkning av bevaringsmål i NatReg  
NatReg er fagsystemets overvåkningsapplikasjon (se kapittel 18). Denne er utviklet for nettbrett (Android og 

iOS). I NatReg zoomer man inn et aktuelt arbeidsområde, og henter inn bevaringsmålene som skal overvåkes 

dette året (fra NatStat). Når overvåkningen er avsluttet sendes overvåkningsdata direkte fra NatReg til 

NatStat.  

Respons i NatStat på nye overvåkningsdata 
Umiddelbart etter at data er sendt til NatStat oppdateres tilstandsklassen, og tilhørende statistikker endres 

(oppdater skjermbilde ved å trykke F5). Når overvåkningen er gjennomført går bevaringsmålet ut av 

arbeidslisten som kan hentes opp i NatReg, frem til neste overvåkningsomdrev. 

11 Sletting 

Brukere kan slette overvåkningsobjekt og bevaringsmål dersom det ikke er lagt til overvåkningsdata. Sletting 

av overvåkningsobjekt og bevaringsmål som har tilknyttede overvåkningsdata, må meldes inn til 

Miljødirektoratet, der administrator vurderer ønsket om å slette data. 

Slett overvåkningsobjekt uten bevaringsmål  
Finn aktuelt overvåkningsobjekt uten bevaringsmål («rull» nedover fra Min Side til du kommer til 

overskriften "overvåkningsobjekt uten bevaringsmål", eller bruk søkefunksjonen). Trykk x for å slette (eller 

pil for å gå til overvåkningsobjektet). 
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Slett overvåkningsobjekt med bevaringsmål, men uten overvåkningsdata 
Overvåkningsobjekt som skal slettes kan ikke ha tilknyttede bevaringsmål (se Slett overvåkningsobjekt uten 

bevaringsmål). Før et overvåkningsobjekt kan slettes må bevaringsmålet slettes. (Velg bevaringsmålobjekt, 

tilstandsvariabel, og slett deretter tilstandsvariabelen(e) (søppelbøttesymbolet). Deretter kan 

overvåkningsobjektet slettes.  

Slett etablert overvåkningsgeometri 
Finn aktuelt mål (fra Min Side eller søkefunksjon). Velg Rediger, og deretter Overvåkningsgeometri. 

Velg «slett» i geometrimenyen. Marker geometrien som skal slettes. Slett. NB! Dobbeltsjekk at du sletter 

geometrien til riktig bevaringsmål! Etabler ny overvåkningsgeometri dersom det var intensjonen ved 

slettingen. Steng geometribildet. 

Administrativ sletting 

Vi gjør oppmerksom på at man bare skal legge inn «aktive» bevaringsmål i NatStat. Det vil si bevaringsmål 

der det er avklart oppfølging av gjennom overvåkning. Bevaringsmål med logiske feil knyttet til "fra/til-

verdier, eller med overvåkningsgeometri/metodikk som ikke passer med valgt måleenhet og/eller fra/til-

verdier, kan bli slettet uten varsel. Bevaringsmålobjekt uten bevaringsmål kan bli slettet uten varsel. 

Bevaringsmål uten oppgitt overvåkningsfrekvens, eller bevaringsmål der det ikke skjer overvåkning i 

henhold til oppgitt overvåkningsfrekvens kan bli slettet uten varsel. 

12 Andre funksjoner 

CSV eksport 
Ved statistikksøk kan søkeresultat (fra tabellvisning) eksporteres som CSV-fil, og åpnes i Excel. 

ID-bevaringsmålobjekt 
NatStat autogenererer tre ID'er. To for hvert overvåkningsobjekt (ID og OOBJ-ID), og en unik BMAL-ID for 

hvert bevaringsmål. Overvåkningsobjekt-ID står i parentes bak bevaringsmålnavnet. BMAL-ID er en del av 

URL'en som peker til bevaringsmålet. I CSV eksportfila finner man alle 3 ID'ene. Man kan søke opp 

bevaringsmål ved å skrive inn ID-nummer i søkeruten (lupen) i toppmargen. 

Hent kartlag (WMS) - beslutningsstøtte/tegnehjelp 
Velg "Legg til WMS" i boksen til venstre i kartinnsyn. Lim inn aktuell WMS -

adresse i adressefelt. Velg WMS-kartgrunnlag i "Tillagt WMS".  

Se på kartlag - beslutningsstøtte/tegnehjelp 
Kartlag aktiveres fra "Kartinnsyn" ved å gå til overskriften "Miljødirektoratet" og 

hake av kartlag som skal vises (f.eks. Naturområde NiN). Visningen er 

målestokkavhengig, og man må zoome i kartet for å få tilgang til kartlagene.  

13 Installasjonsveiledninger og systemkrav for NatStat 
NatStat åpnes i nettleser (unngå Explorer, bruk gjerne Google Chrome) og krever ingen installasjon. URL til 

NatStat finnes på https://natstat.miljodirektoratet.no/. Dersom man har problemer med visning eller 

funksjonalitet, kan man forsøke å oppdatere-, eller bytte nettleser. 

 

 

 

 

 

https://natstat.miljodirektoratet.no/


NatStat og NatReg. Versjon torkas 20200515 

16 
 

14 Definisjoner og begrep 
Bevaringsmål: En standardisert metode for å fastslå ønsket tilstand for en naturtype eller annen geografisk 

avgrenset naturkvalitet. Bevaringsmålbegrepet forbeholdes mål som er etablert i NatStat, med tilhørende 

overvåkningsobjekt og overvåkningsmetode. 

Måltall: Forvaltningsmyndigheten skal angi hvilke måltall (resultat av overvåkning) som tilsvarer hver enkelt 

tilstandsklasse (og tilstandstrinn). Måltallene skal angis med intervaller (fra/til-verdier).  

Naturområde/naturområdetype: Et overvåkningsobjekt består av en eller flere NIN-naturtyper. Dersom 

overvåkningsobjektet består av en NiN-naturtype, er overvåkningsobjekt, NiN-naturtype og naturområde 

synonymt. Dersom veilederen spesielt viser til et naturområde med flere NIN-naturtyper (sammensatt 

polygon/mosaikk), benyttes begrepet naturområde eller naturområdetype.  

NiN-oppdatering: Dersom overvåkningsobjektet er en NiN-naturtype vil nye overvåkningsdata oppdatere 

tilstandsvariabelen i NiN databasen. F.eks: I en NiN-naturtype registrerte basiskartlegging et innslag av 

fremmede arter til trinn 7FA_3. Etter skjøtsel viser overvåkningstall at innslaget av fremmede arter er 

redusert til trinn 7FA_1. NiN-basen oppdateres ved at 7FA_3 byttes ut med 7FA_1. 

Overvåkningsgeometri: Linjer eller punkt som overvåkningsmetodikken er knyttet til. Obligatorisk del av 

overvåkningsmetodikken for et bevaringsmål.  

Overvåkningsmetode: Til hvert overvåkningsobjekt etableres en overvåkningsgeometri (punkt/linje), med en 

tilhørende tekst som i detalj beskriver hvordan overvåkningen skal gjennomføres. 

Overvåkningsobjekt: Bevaringsmålet er knyttet til et definert geografisk objekt – overvåkningsobjekt. 

(kartlagt naturtype/hele verneområdet). Overvåkningsobjektet skal overvåkes.  

Overvåkningsresultat: Overvåkningsmetoden som forvaltningsmyndigheten har utarbeidet skal ved hvert 

overvåkningsomløp resultere i ett (og bare ett) måltall. 

Tilstand: Bevaringsmålets tilstand fastsettes ved hjelp av en eller flere tilstandsvariabler og beskrives med tre 

tilstandsklasser (god, middel, dårlig).  

Tilstandsklasse: I NatStat skal forvaltningsmyndigheten angi hvilke variasjonstrinn som tilsvarer de tre 

kvalitativ tilstandsklassene god, middels, dårlig. 

Tilstandsvariabler/variasjon (beskrivelsessystem): Variabler (påvirkning) som brukes til å beskrive eller angi 

tilstanden til naturtypen/området. Fagsystemet benytter NiN-tilstandsvariabler (beskrevet i detalj i ADBs 

naturtypebase), og variabler Miljødirektoratet selv har definert (PRXX-variabler). De egendefinerte 

variablene mangler vitenskapelig forankring, men Miljødirektoratet mener de er relevante ved praktisk 

forvaltning av natur i verneområder.  

Variasjonstrinn: Når en tilstandsvariabel brukes for å gradere/kategorisere en naturtype (område), skjer det 

ved hjelp av et tall. Dette tallet er hentet fra en spesifikk og trinndelt skala. Artsdatabanken har utarbeidet 

NiN-trinn, mens Miljødirektoratet har laget trinn for egendefinerte variabler. 
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15 Endrings- og problemlogg 
Viktige forutsetninger for faglige endringer i NatStat2, sammenlignet med NatStat1 er: 

NatStat1 tok utgangspunkt i første versjon av systematikken til Naturtyper i Norge (NiN1.0). NiN-

systematikken er betydelig endret, og oppdatert til NiN2.1. Miljødirektoratet har konvertert alle NiN-

naturtypedata til v. 2.1, dette gjelder også basiskartleggingsdata. For at NatStat brukere skal slippe å forholde 

seg til ulike versjoner av NIN, har vi gjort følgende valg for NatStat2: 

• Bevaringsmål med variabler som ikke lar seg konvertere til NiN2.1 er utelatt. 

• Der konvertering har vært mulig, er NiN1.0-variabler endret til NiN-2.1-variabler. 

• Der trinnskala til konverterte variabler skiller seg fra trinnskala til originaldata, er det gjort en 

skjønnsmessig tilpasning av bevaringsmålenes "tilstand" og "fra/til-verdier". "Eier" av bevaringsmål 

må evt. korrigere endringene.  

• Trinnkodene og definisjonene til Miljødirektoratsvariablene (PRXX) er mer harmonisert med 

systematikken i NIN2.1. 

 

Kvaliteten på data skal heves i NatStat2. NatStat1 ble brukt til å "eksperimentere" med 

bevaringsmålmetodikken, og ved overgang til NatStat2 ønsker vi "rydde" i systemet: 

• Tilstandsvariabler som ikke er brukt, eller som skapte problemer i NatStat1.0, er fjernet. 

• Bevaringsmål som ikke er fulgt opp, eller som er ufullstendig eller feil utfylt, er slettet. 

Forvaltningsmyndigheten som hadde etablert bevaringsmålene ble orientert før sletting.  

 

Andre "synlige" endringer: 

• NatStat søkeresultat lagres. 

• Statistikkvisningen på forsiden er endret. 

• Systemet "Forvaltningsplan på nett for verneområder" (FPNV) leser bevaringsmål fra NatStat. 

• Gpx-track-log kan importeres som overvåkningsgeometri- linje. 

• Gpx-filer kan eksporteres for bruk i håndholdt GPS. 

• NatReg er vesentlig forbedret. Bruker kan ma. laste ned forhåndsdefinert kommunekart som dekker 

området der bevaringsmålet befinner seg. 

Kjente mangler 
Fremstilling 20200416 av diskontinuerlig tilstand i NatStat-grafikk 

Når f.eks. 7JB-xx eller 1AR-xx velges som tilstandsvariabel kan det være ønskelig å oppgi "ikke-

kontinuerlige" tilstandsintervall (f.eks. dårlig tilstand for trinn 1 og for trinn 5). Resultatet av overvåkningen 

flagges riktig i NatStat (god-grønn, middels-gul, dårlig-rød), og trend-tallene i statistikken gir et riktig bilde 

av utvikling over tid.  Tilstandsintervallene går imidlertid ikke frem av grafikkfigurens "tilstandslinjer". 

NatStat forholder seg til relativt enkel statistikkfunksjonalitet, og det er foreløpig ikke planer om å 

videreutvikle systemet slik at det kan illustrerer samme tilstandsklasse for adskilte trinn langs en kontinuerlig 

skala, f.eks. dårlig tilstand for trinn 1 og for trinn 5.  

Gpx-import- koordinatsystem 

Gpx-filer som importeres (overvåkningsgeometri) må ha koordinatsystem med geografiske grader (lat-lon). 

 

 

 

 

 

 

 



NatStat og NatReg. Versjon torkas 20200515 

18 
 

16 Hurtigguide til NatStat 

NatStat – Anvendelse, muligheter, begrensninger 

• Prioriter; Bevaringsmål vurderes dersom kunnskap om lokal endring kan brukes av forvaltningen. 

• Man kan ikke overvåke alt. Velg primært en NiN-naturtype som overvåkningsobjekt. 

• Bruk tilstandsvariabler som kan måle endringer direkte. Ikke mål sekundæreffekter!  

• Overvåkning av en tilstandsvariabel skal knyttes til en geometritype; Punkt gir et gjennomsnittstall. 

Hel linje gir en sum. Post langs linje gir andel (1/100). 

• NatReg-app er utviklet for overvåkning av bevaringsmål, og sikrer riktig tallbehandling. Bruk den 

ved overvåkning av bevaringsmål! 

• Beskriv overvåkningsmetoden kort og systematisk. Overvåkningen skal kunne gjentas av "alle". 

• Overvåkningsresultatet er alltid ett tall. Folk uten spesialkompetanse skal enkelt måle/finne tallet.  

• Tallet (overvåkningsresultatet) må passe inn i et fra/til-intervall som DU har lagt inn i NatStat. 

• Dersom man prøver å sende overvåkningsresultat (tall) fra NatReg som ikke passer med fra/til-

verdiene som er lagt inn i NatStat, avvises målingen. 

• Hver fra/til-intervall tilsvarer en tilstand (god, middels eller dårlig) som er satt av DEG. 

• Bevaringsmål hentes "automatisk" inn i Forvaltningsplan på nett (FPNV). 

• Begrepet bevaringsmål avgrenses til å gjelde aktive mål som er lagt inn i NatStat. 

• NatStat er IKKE utviklet for å overvåke arter (men har likevel et par begrensede muligheter – se 

veiledning). 

• Få hjelp av SNO (feltapparat) til å lage overvåkningsmetodikk som er gjennomførbar. 

• Få på plass avtale om gjennomføring av overvåkning før bevaringsmålet legges inn i NatStat. 

• KUN AKTIVE MÅL SKAL INN I NatStat. NatStat ER IKKE EN KLADD FOR MULIGE MÅL. 

• NatStat's tilstandsvariabler, samt forslag til bevaringsmål/overvåkning er gitt i matrisen under:  
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Tilstandsvariabler " Populærbeskrivelse" Bevaringsmål Overvåkningsgeometri Overvåkningsmetode God og dårlig tilstand 

5XG–SM Menneskeskapte 

objekter 

-Små objekter 

Forsøpling Resultat-oversikt ved regelmessig rydding av 

strender, eller andre områder som "kontinuerlig" 

tilføres søppel 

Senterpunkt Registrere antall kilo søppel tilført etter siste 

totalrydding 

God= Lav tilvekst av søppel (få 

kilo). 

Dårlig= Høy tilvekst av søppel 

(mange kilo). 

7FA Fremmedartsinnslag  Fremmede arter Utviklingen av en/flere aktuelle svartelistete arter. 

Fremmede arter som overvåkes velges fra artsliste. 

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster  

I hver post registreres forekomst [1] eller ikke-

forekomst [0] av "stillestående" 

svartelistearter (forekomst indikerer at en 

eller flere arter fra artslista er registrert) 

God= Få/ingen poster med 

fremmede arter. 

Dårlig= Mange poster med 

fremmede arter. 

7RA-SJ Rask suksesjon i:  

-T32 Semi-naturlig eng,  

-T33 Semi-naturlig 

strandeng,  

-T34 Kystlynghei,  

-V10 Semi-naturlig våteng 

Gjengroing av oppgitte 

naturtyper 

Bedre-/opprettholde god tilstand i semi-naturlig 

mark. Semi-naturlig eng og kystlynghei holdes 

åpen gjennom rydding, beiting o.a. Indikatorer på 

gjengroing velges fra artsliste. 

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster 

I hver post registreres forekomst [1] eller ikke-

forekomst [0] av gjengroingsarter 

(vedvekster). (Forekomst indikerer at en eller 

flere arter fra artslista er registrert). 

God= Få/ingen poster med 

gjengroingsarter. 

Dårlig= Mange poster med 

gjengroingsarter. 

7RA-SM Rask suksesjon i:  

-V9 Semi-naturlig myr 

Gjengroing av oppgitt 

naturtype 

Bedre-/opprettholde god tilstand i semi-naturlig 

myr.  Semi-naturlig myr holdes åpen gjennom 

beiting, rydding o.a. Indikatorer på gjengroing 

velges fra artsliste.  

 

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster 

I hver post registreres forekomst [1] eller ikke-

forekomst [0] av gjengroingsarter 

(vedvekster). (Forekomst indikerer at en eller 

flere arter fra artslista er registrert). 

God= Få/ingen poster med 

gjengroingsarter. 

Dårlig= Mange poster med 

gjengroingsarter. 

7RA-BH rask suksesjon i:  

-T31 Boreal hei 

Gjengroing av oppgitt 

naturtype 

Bedre-/opprettholde god tilstand i boreal hei.  

holdes åpen gjennom beiting, rydding o.a. 

Indikatorer på gjengroing velges fra artsliste. 

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster 

I hver post registreres forekomst [1] eller ikke-

forekomst [0] av gjengroingsarter 

(vedvekster). (Forekomst indikerer at en eller 

flere arter fra artslista er registrert). 

God= Få/ingen poster med 

gjengroingsarter. 

Dårlig= Mange poster med 

gjengroingsarter. 

7GR–GI Grøftingsintensitet  Grøfting:  

-restaureringseffekt 

Bedre tilstand gjennom plugging av grøfter med 

drenerende effekt. 

Punkter (f.eks. et for hver 

grøfteplugg) 

Hver plugg avsettes som et punkt. Pluggens 

funksjon registreres langs en f.eks 5-delt skala 

der 0= fungerer godt, 5=fungerer ikke 

God= Gjennomsnitt nær 0. 

Dårlig= Gjennomsnitt nær 5. 

7GR-EG Endringsgjeld Grøfting  

-påvirkning 

Vurdere effekt av tiltak (positive etter 

restaurering)  

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster 

I hver post langs en/flere linjer fra 

grøftekanten registreres ikke-forekomst [1], 

eller forekomst [0] positive indikatorarter, 

f.eks. torvmoser 

God=Mange poster med 

torvmoser (andre indikatorer).  

Dårlig= Mange poster uten 

torvmoser (andre indikatorer). 

Tilstandsvariabler "Populærbeskrivelse" Bevaringsmål Overvåkningsgeometri Overvåkningsmetode God og dårlig tilstand 
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7VR-EG Endringsgjeld i 

landsystemer  

Vassdragsregulering 

-virkning på land-natur 

Tilsvarende som for variabelen 7GR–EG 

Endringsgjeld 

   

1AG-A-0 Tresjiktsdekning Andel av marka som dekkes 

av trekroner 

Av hensyn til [xxx] ønsker at en relativt lysåpen 

skog  

Punkter (for vurdering av 

prosentvis kronedekke) 

Vurdering av prosentvis kronedekke (oppgitt 

som NIN-trinn) skjer ved et antall punkt. 

Gjennomsnittstallet for alle punkt. 

God= Gjennomsnitt nær ønsket 

kronedekke. 

Dårlig= Gjennomsnitt avviker fra 

ønsket kronedekke. 

 
7EU Eutrofiering Menneskebetinget tilførsel 

av nitrogen og fosfor til 

vann/jord/luft 

Tilstand knyttes til forekomst av eutrofieringsarter 

som forvaltningsmyndigheten angir i 

metodebeskrivelsen. 

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster 

I hver post registreres forekomst [1] eller ikke-

forekomst [0] av eutrofieringsarter 

God= Få/ingen poster med 

eutrofieringsarter. 

Dårlig= Mange poster med 

eutrofieringsarter. 

7SE Spor etter slitasje Slitasje Erosjonseffekter etter tråkk/slitasje skal ikke føre 

til at plantedekket dør og at levende røtter ikke 

binder jorda.  

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster 

I hver post registreres god/intakt 

vegetasjonsdekning [0] eller lav/slitt 

vegetasjonsdekning [1] 

God=Mange poster med høy 

vegetasjonsdekning.  

Dårlig= Mange poster med lav 

vegetasjonsdekning. 

7JB-BA Jord-bruk Aktuell 

bruksintensitet 

*Se kap 15 (kjente feil og 

mangler 

Jordbrukets påvirkning på 

naturen 

[Kystlyngheia] skal skjøttes gjennom ekstensiv bruk 

som omfatter beite, brenning (og rydding).  

Punkter (for vurdering av 

dominerende 

bruksintensitet) 

Vurdering av dominerende bruksintensitet 

(oppgitt som NIN-trinn) skjer ved et antall 

punkt. Gjennomsnittstallet for alle punkt. 

God= Gjennomsnitt nær ønsket 

bruksintensitet 

Dårlig= Gjennomsnitt avviker fra 

ønsket bruksintensitet 

7JB-BT Jord-bruk Beitetrykk  

*Se kap 15 (kjente feil og 

mangler 

Husdyras påvirkning på 

vegetasjon 

Den semi-naturlige naturtypen formes av et 

moderat beitetrykk. 

Punkter (for vurdering av 

effekt på vegetasjon av 

husdyrbeite) 

Vurdering av dominerende beitetrykk (oppgitt 

som NIN-trinn) skjer ved et antall punkt. 

Gjennomsnittstallet for alle punkt. 

God= Gjennomsnitt nær ønsket 

beitetrykk. 

Dårlig= Gjennomsnitt avviker fra 

ønsket beitetrykk. 

PRFI Fysiske inngrep "Punkt"- inngrep med 

begrenset utstrekning (små 

inngrep)  

Bedre tilstand ved å fjerne eksisterende inngrep og 

hindre nye. 

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster 

Relativt store poster; I hver post registreres 

forekomst [1] eller ikke-forekomst [0] av 

inngrep 

God= Få/ingen poster med 

fysiske inngrep.Dårlig= Mange 

poster med fysiske inngrep. 

PRPA Problemarter Hjemlige arter som 

fortrenger arter som er  

-viktige [for verneformålet] 

[Naturtype xx] skal ha lav forekomst av følgende 

arter (velges fra artsliste i NatStat). 

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster 

I hver post registreres forekomst [1] eller ikke-

forekomst [0] av problemarter (forekomst 

indikerer at en eller flere arter fra artslista er 

registrert) 

God= Få/ingen poster med 

problemarter. 

Dårlig= Mange poster med 

problemarter. 

PRRA Regionalt viktige art Tilstedeværelsen av flere 

arter i en naturtype.  

[Naturtype xx] skal ha regelmessig forekomst av 

oppgitte arter (velges fra artsliste i NatStat). 

Flere arter: Linje, hel med 

1/0 registrering 

Metode avhenger av om man overvåker en 

eller flere arter. Ved flere arter er det bare 

forekomst/ikke-forekomst som registreres. 

Omfatter overvåkningen en art, kan man 

God=Mange/alle aktuelle arter er 

registrert i en eller flere poster.  
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En art: Poster langs linje 

med registrering av antall 

registrere antall av arten ved Linje, hel eller 

Punkt. 

Dårlig= Få/ingen aktuelle arter er 

registrert. 

PRIA Indikatorart Forekomst av EN enkelt art 

som er 

-viktig for vernet 

-indikator for en 

utforming/tilstand. 

[Naturtype xx] skal ha regelmessig forekomst av en 

bestemt art. 

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster 

I hver post registreres forekomst [1] eller ikke-

forekomst [0] av aktuell art. (Dersom man 

ønsker å registrere antall av arten må man 

benytte annen overvåkningsgeometri, f.eks. 

"overvåkingsobjektets senterpunkt".  

God=Mange poster med 

forekomst av arten.  

Dårlig= Få/ingen poster med 

forekomst av arten. 

PRFT Ferdselstelling Antall passeringer ved et 

eller flere punkt 

[Naturtype xx] skal ha lite ferdsel (grenseverdi for 

"lite" settes i NatStat). 

Punkter for måling av 

ferdsel 

Ved hvert punkt måles ferdsel (passeringer). 

Gjennomsnittstallet for alle punkt. 

God= Antall passeringer under 

grenseverdi. 

Dårlig= Antall passeringer over 

grenseverdi. 

PRAR Areal Andel "uønsket" natur i en 

"ønsket" naturtype. 

[Naturtype xx] skal ha en lav andel av "uønsket" 

[natur xx]. 

Poster langs linje: Ved 1/0 

registrering blir resultatet 

en hundredelsverdi av 

totalt antall poster 

I hver post registreres forekomst [1] eller ikke-

forekomst [0] av "uønsket" [natur xx] 

God= Få/ingen poster med 

"uønsket" [natur xx]  

Dårlig= Mange poster med 

"uønsket" [natur xx] 
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17 Veileder for bruk av tilstandsvariabler i NatStat 

5XG-SM (Menneskeskapte objekter) Små objekter - Forsøpling 

Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 

I NatStat v.1 ble Miljødirektoratsvariabelen PRFO Forsøpling brukte for å kvantifisere drivsøppel o.l. 

NiN2.1 bruker variabelen "5XG–SM Menneskeskapte objekter Små objekter" for å beskrive forekomst 

søppel (små gjenstander lagd av seint nedbrytbart materiale, f.eks. plast). Måleskalaen for 5XG–SM er 

gridrutebasert, der man registrerer andelen av (tenkte) 10×10 m-ruter som har forekomst av søppel. Andelen 

ruter med søppel legges til grunn for registrering langs en 4*-trinnsskala (A4b) med et 0-trinn (ikke søppel i 

noen av rutene). 
 

*ADB viser til at det kan være behov for finere oppdeling av måleskalaen og viser i sin veileder til A8-måleskala (en 8 skala med 8 trinn. Inntil 

videre vil Miljødirektoratet fortsette å benytte skala A4b (skala med 4 trinn) i basiskartleggingen og i NatStat. 

 

Om variabelen  
Rydding i strandsonen (f.eks. utført av skoleklasser) er viktig for å holde nede mengden av drivsøppel. 5XG–

SM omfatter ikke forsøpling fra større gjenstander som bilvrak, hvitevarer, oppdrettsavfall, stolper osv. Dette 

kommer inn under NiN-tilstandsvariabler 5XG–SS (Menneskeskapte objekter Store, løse gjenstander).  

 

Bevaringsmåleksempel 
Drivsøppel tilføres kontinuerlig og det er praktisk umulig å holde strendene kontinuerlig fri for søppel. 

Bevaringsmål for 5XG–SM bør relateres til søppelet som akkumuleres i løpet av en tidsenhet (f.eks. et år).  

Bevaringsmål fastsettes ved a) at man etablerer en ”null-status” der alt søppel ryddes bort fra området som 

skal overvåkes, og b) at man ved faste intervall fjerner alt søppel fra området. 

 

I NatStat ser man for seg to metoder for kvantifisering av søppel (seint nedbrytbare gjenstander som kan 

flyttes til oppsamlingsstasjonen uten hjelpemidler, f.eks. gjenstander lettere enn 50 kg): 1. Registrering av 

søppelforekomst i poster langs linje. Postene kan f.eks. etableres ved at man med 10 meters mellomrom 

etablerer runde flater/poster (flatene avgrenses ved hjelp av et tau på [2] meter). 2. Veiing av søppelmengden 

som er kommet til siden sist området ble ryddet. Dersom ryddeintervallet er et år, måles årsmengden med 

søppel (antall kg/år). Overvåkingsobjektets senterpunkt brukes som "fiktivt" observasjonspunkt.  

 

Eksemplet nedenfor er en variant av metode 1. Forekomst av søppel registreres i f.eks. 30 poster langs en 

linje. Dersom en post har søppel (uavhengig av mengde) registreres 1. Er den fri for søppel registreres 0. 

Andelen påvirkede poster blir mål på 5XG–SM. I eksemplet under har 9 av 30 poster søppel, dvs. 9/30=0,30. 

Tallet 0,30 sendes til NatStat og gir 5XG–SM_2, Middels tilstand (se tabell). Om trinn 2 virkelig 

representerer middels tilstand er en skjønnsmessig avgjørelse.  

 
Eksempel. Metode 1. 5XG–SM forsøpling vurderes ut fra forekomst av søppel i 30 poster (forekomst av søppel i ruten registreres som 1).
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Tilstandsklasser 
Tabell a. 5XG–SM: Kvantifisering gjennom vurdering av forekomst ved poster langs linje. Trinn gir NiN-trinnskala. Beskrivelse gir NiN-

trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en 

Bevaringsmål Tilstandsklasse 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

5XG–SM_0 0 Ikke synlig søppel - Andelen gridruter med forsøpling God 0 0 

5XG–SM_1 <1/16 Lite synlig søppel - Andelen gridruter med forsøpling God 0,01 0,06 

5XG–SM_2 1/16 - 1/2 Noe synlig søppel - Andelen gridruter med forsøpling Middels 0,07 0,50 

5XG–SM_3 >1/2 Mye synlig søppel - Andelen gridruter med forsøpling Dårlig 0,51 1,00 

 

Tabell b. 5XG–SM. Kvantifisering gjennom veiing av søppel. NiN2.1 Trinn gir NiN-trinnskala. Beskrivelse utgår og relateres til søppelvekt 
satt i til-fra-feltene. Grad av måloppnåelse hører til en av tre tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall (kilo) som 

gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse 

Trinn  Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

5XG–SM_0  Mindre enn et kilo søppel God 0 0 

5XG–SM_1  Litt oppveid søppel God 1 39 

5XG–SM_2  En del oppveid søppel Middels 40 59 

5XG–SM_3  Mye oppveid søppel Dårlig 60 10000* 

* fiktivt tall som ikke overskrides i overvåkningen.  

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode 

-Poster langs linje: Gjennomsnittet av alle poster.  

Hver linje(r) deles i inntil 30 poster. Forekomst/ikke-forekomst (1 eller 0) av søppel registreres i hver post. 

Systemet beregner gjennomsnittet for alle postene. Gitt at man bare registrer 1 og 0, vil sluttresultat av 

overvåkningen være forekomstandel, dvs. en hundredelsverdi av totalt antall poster (eks forekomst i 6 av 30 

poster gir tallet 0,20).  

 

-Overvåkingsobjektets senterpunkt ("fiktivt" observasjonspunkt).  

Gir en geografisk knytning mellom et overvåkningsresultat (f.eks. antall kilo søppel veid inn etter 

strandrydding) og overvåkningsobjektet.  
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7FA Fremmedartsinnslag 

Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 
I NiN1.0 ble FA Fremmedartsinnslag målt langs en 5-delt skala uten 0-trinn. I NiN2.1 registreres 7FA 

fremmede arter langs en 7-delt skala som begynner med et 0-trinn. NB! I et NiN-datasett kan 7FA være 

registrert med et X-trinn. Dette innebærer at kartlegger ikke har tatt stilling til fremmedartssituasjonen i 

naturtypen. X-trinnet er ikke aktuelt for bevaringsmål. 

 
Om variabelen  
7FA Fremmedartsinnslag angir tilstedeværelse av svartelistede arter (se NatStat nedtrekksliste for 

svartelistearter) i et område. Rynkerose, lupiner, bergfuru, og sitkagran er eksempler på slike arter. Noen 

fremmedarter kan opptre i store mengder og fortrenge stedlige arter, eller på annen måte endre naturtyper. 

F.eks. kan planteskog bli tett og ensjiktet, med lite utviklet undervegetasjon. Konsekvensene for det stedegne 

biologiske mangfoldet er uforutsigbare og ofte negative. I NiN2.1 måles fremmedartsinnslag etter en 

måleskala som går fra 0-6. Trinn 0 angir at det ikke er fremmede arter i naturtypen, trinn 1 angir at det er 

minst en fremmed art i området, men at denne bare har svak påvirkning på naturlig artssammensetningen. 

Trinn 6 er et ekstremtrinn som angir at naturtypen nesten ikke inneholder naturlig arter. 

 

Bevaringsmåleksempel  
Bevaringsmål for fremmedartsinnslag benyttes for å registrere utviklingen av (lite mobile!) fremmede arter i 

[naturtype xx]. Bevaringsmålet konkretiseres ved at en eller flere aktuelle svartelistete arter velges fra 

nedtrekkslisten [f.eks. bergfuru og sitkagran]. Artslisten kan ikke endres etter at første registrering er gjort. 

Bevaringsmålet vil normalt være at fremmedartsinnslaget i [naturtype xx] skal tilsvare tilstandsklasse God. 

Bruker bestemmer selv hvilke NiN-trinn som tilsvarer god tilstand, og hvordan dette kan overvåkes. 

Overvåkningen skal resultere i et tall. Tallet må passe med en brukerbestemt Fra/til-verdi. Fra/til-verdien 

passer med et NIN-trinn. NiN-trinnet passer med en brukervalgt tilstandsklasse. Tilstandsklassen viser grad 

av måloppnåelse (bevaringsmålet). 

 

Overvåkningsmetode bestemmes ut fra art, bestandstetthet og plan for tiltak/skjøtsel. Det gir liten mening i å 

investere i overvåkning av en tett sitkagranbestand som snart skal hogges. Etter at trærne er fjernet er det 

imidlertid viktig å følge utviklingen slik at riktige tiltak kan settes inn mot reetablering/spredning av 

frøplanter. Det er likevel mulig å utarbeide bevaringsmål i NatStat og etablere en overvåkningsmetodikk 

(f.eks. "Poster langs linje") og en "overvåkning" før sitkafeltet flatehugges. I fasen før hogst kan man (fra 

kontoret) legge inn "overvåkningsresultatet" 1,00. Dette gir maksimalscore tilsvarende trinn 7FA_6. Når 

bestanden er hogd settes en minimumsscore (tilsvarende 0,00) som gir 7FA_0. Deretter implementerer man 

ordinær overvåkning for å registrere utviklingen som følger av evt. oppslag av frøplanter.  

 

Bevaringsmålsmetodikken for 7FA er ikke egnet for å følge utviklingen av "mobile" arter (ligger ikke inne i 

artslisten). Man kan imidlertid se for seg at f.eks. resultater av organisert, regelmessig minkfangst kan 

knyttes til 7FA, Mål for årlig minkfangst kan legges inn som fra/til-verdier og knyttes til punkt eller 

senterpunkt. 

 

Mest aktuell metodikk for overvåkning av 7FA:  

a) Ved relativt tette bestander av fremmedarten kan overvåkning skjer langs f.eks. [to] observasjonslinjer 

som er oppdelt i f.eks. 25 og 20 poster, hver post er f.eks. 5 m lang og 2 m bred. Man registrerer poster med 

forekomst av fremmedarter [sitkagran] (ja=1, nei =0). Etter at overvåkningen er gjennomført, beregner 

NatReg forekomstandel (antall poster med forekomst, dividert på totalt antall poster). Resultatet blir alltid et 

tall mellom 1 og 0. Fra-/Til-verdien settes med to desimaler (se tabell). Dersom overvåkningsresultatet gir 

forekomst av sitkagran i 7 av de 45 postene blir overvåkningstallet 7/45~0,155~0,16. Middels tilstand (se 

"Tilstandsklasse"). 

 

b) Ved overvåkning av spredte bestander kan man telle totalantall sitkagranspirer langs f.eks. [to] 

befaringslinjer. Hver linje kan ha en tellebredde på 1 meter til høyre og 1 meter til venstre for linja. 

Registrator legger inn ett tall pr. linje. NatReg sender summen av begge linjer til NatStat. Dette tallet skal 

passe med en fra/til-verdi, og en tilstand. Selv om man registrerer flere arter, telles disse samlet. 

Fra/til-verdiene bestemmes av forvaltningsmyndigheten ut fra områdekunnskap, historiske data, med 

bakgrunn i en referanseregistrering, e.a. 7FA_1 Svak effekt kan f.eks. være første tegn til spiring etter en 

massiv bekjempelseskampanje (f.eks. sitkagran). Dersom fremmedartsinnslag nylig er fastsatt gjennom NiN-

kartlegging, er det grunn til å anta at resultatet fra første overvåkning tilsvarer tilstanden fra NiN-
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kartleggingen. For øvrig er det forvaltningsmyndigheten som bestemmer hvilken tilstandsklasse (god, 

middels, dårlig) hvert trinn på NiN-skalaen representerer.  

 

Tilstandsklasser  
Tabell 7FA Fremmedartsinnslag a) Poster langs linje: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en 

av tre tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall (hundredelsfraksjon) som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7FA_0 Uten fremmedarter Uten FA God 0 0 

7FA_1 Svak effekt Minst en forekomst av FA-art God 0,01 0,10 

7FA_2 Nokså svak effekt Flere forekomster/ annen indikasjon på effekt Middels 0,11 0,20 

7FA_3 Middels sterk effekt Stor ulikhet med nulltrinn og ekstremtrinn. Klart mest lik nulltrinn. Dårlig 0,21 0,30 

7FA_4 Nokså sterk effekt Ulikhet omtrent like stor med nulltrinn og ekstremtrinn Dårlig 0,31 0,40 

7FA_5 Sterk effekt Klart størst likhet med ekstremtrinnet Dårlig 0,41 0,80 

7FA_6 Ekstremtrinn Bare fremmede arter Dårlig 0,81 1,00 

 

Tabell 7FA Fremmedartsinnslag b) Linje, hel/punkt: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av 

tre tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall (antall - sum eller gj.snitt) som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7FA_0 Uten fremmedarter Uten FA God 0 0 

7FA_1 Svak effekt Minst en forekomst av FA-art God 1 2 

7FA_2 Nokså svak effekt Flere forekomster/ annen indikasjon på effekt  Middels 3 5 

7FA_3 Middels sterk effekt Stor ulikhet med nulltrinn og ekstremtrinn. Klart mest lik nulltrinn. Dårlig 6 10 

7FA_4 Nokså sterk effekt Ulikhet omtrent like stor med nulltrinn og ekstremtrinn Dårlig 11 20 

7FA_5 Sterk effekt Klart størst likhet med ekstremtrinnet Dårlig 21 100 

7FA_6 Ekstremtrinn Bare fremmede arter Dårlig 101 10000* 

* fiktivt tall som ikke overskrides i overvåkningen.  

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode 
-Poster langs linje: Gjennomsnittet av alle poster. Egnet for måling av relativt tette forekomster. Hver linje 

deles i inntil 30 poster. Forekomst/ikke-forekomst (1 eller 0) registreres i hver post. NatReg beregner 

gjennomsnitt for postene. Har man registrert 1 og 0, blir sluttresultatet en forekomstandel, dvs. en 

hundredelsverdi av totalt antall poster (eks forekomst i 6 av 30 poster gir tallet 6/30=0,20).  

 

-Linje, hel: Ett tall for hver linje - Summering av alle linjene. Egnet for måling av relativt spredte 

forekomster. Telling av antall individer eller identifiserbare klynger.  

 

-Punkt: Ett tall for hvert punkt. Gjennomsnitt av alle punkt. Egnet for observasjon av NIN-trinn, samt måling 

av spredte forekomster. Telling av antall individer eller identifiserbare klynger.  
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7RA Rask suksesjon 

Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 
I NiN1.0 ble GG Gjengroingstilstand benyttet å beskrive tilstand (primært på kulturmark) der driften er 

opphørt/redusert slik at området gror igjen. I NiN2.1 er variabelen "erstattet" med den naturtype-spesifikke 

variabelen 7RA Rask suksesjon. I NatStat legger man opp til at variabelen kan brukes til å beskrive endringer 

ved opphør av bruk i semi-naturlige naturtyper. Dette gjelder T31 Boreal hei (Rask suksesjon: 7RA-BH), 

T32 Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng, T34 Kystlynghei, V10 Semi-naturlig våteng (Rask 

gjenvekstsuksesjon i semi-naturlig jordbruksmark inkludert våteng: 7RA-SJ), og V9 Semi-naturlig myr, 

(Rask gjenvekstsuksesjon i semi-naturlig myr: 7RA-SM). 7RA-BH måles langs en 3-delt skala, 7RA-SJ 

langs en 4-delt skala, og 7RA-SM langs en 2-delt skala.  

NB! I et NiN2-datasett kan 7RA-BH, 7RA-SJ og 7RA-SM være registrert med et X-trinn. Dette innebærer at 

kartlegger ikke har tatt stilling til suksesjonstilstanden. X-trinnet er ikke aktuelt for bevaringsmål. 

 

Om variabelen  

Lys-, næring-, fuktighet og temperatur påvirker artssammensetningen, og gjengroing favoriserer nitrofile- 

og/eller høyvokste arter. Små lyskrevende arter og arter med kort livssyklus forsvinner. I slåttemark 

begynner gjengroing ofte i kanten. På havstrand er gjengroing vanligst i indre soner, mot kystlynghei, 

strandberg og grus- og steinstrand. Tidligere beitet områder preges av gammel lyng, og invaderes av busker 

og trær. I Sørøst-Norge har takrør ekspandert i strandenger og strandsumper, mens havsivaks har ekspandert 

langs strendene i Sør-Norge. På driftvoller langs Skagerrakkysten er strandmelde blitt mer tallrik.  

 

Intensivert beitetrykk, gjerne i kombinasjon med rydding av trær og kratt, er vanlige metoder for å få kontroll 

med uønsket suksesjon i kulturbetingede naturtyper. Det er lettest å oppnå gode resultater dersom tiltak settes 

inn i en tidlig suksesjonsfase. Gjengroing kan ha andre årsaker enn opphør av beite, f.eks. spredning av 

fremmede treslag fra plantefelt, eller ekspansjon av arter som begunstiges av næringstilførsel fra jordbruket.  

7RA-SJ Rask suksesjon i T32 Semi-naturlig eng, T33 Semi-naturlig strandeng, T34 Kystlynghei, V10 Semi-

naturlig våteng  

Intakt semi-naturlig eng og kystlynghei holdes åpen gjennom rydding, beiting og/eller andre påvirkninger.  

Ved opphør av bruk starter suksesjonsprosessene som endrer artssammensetningen gjennom et relativt 

forutsigbart forløp. Denne prosessen måles langs en 4-trinns skala med tilstandsvariabelen 7RA-SJ. Dersom 

det er sannsynlig at skog har vokst frem på gammel kulturmark, kan en gammel normalskog med betydelig 

innslag av urter typisk for semi-naturlig eng, defineres som semi-naturlig eng (T32) i sein 

gjenvekstsuksesjonsfase 7RA-SJ_4. 

Tilstandsklasser 7RA-SJ rask suksesjon i T32, T33, T34 Kystlynghei, V10 
Tabell 7RA-SJ Rask suksesjon i Semi-naturlig eng, Semi-naturlig strandeng, Kystlynghei, Semi-naturlig våteng: Trinn gir trinnskala. 

Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall 

som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7RA-SJ_1 Intakt semi-naturlig mark Semi-naturlig mark brukes på en måte som opprettholder 

ekstensivt eller intensivt hevdpreg. 

God 0,00 0,19 

7RA-SJ_2 brakkleggingsfase  Gjengroing mot en ettersuksesjonstilstand av naturmark. 

Artssammensetningen er vesentlig lik arealer i aktiv bruk. 

Middels 0,20 0,39 

7RA-SJ_3 tidlig gjenvekst-

suksesjonfase  

Gjengroing mot en ettersuksesjonstilstand av naturmark. 

Artssammensetningen er mest lik arealer i aktiv bruk. 

Dårlig 0,40 0,49 

7RA-SJ_4 sein gjenvekst-

suksesjonsfase  

Gjengroing mot en ettersuksesjonstilstand av naturmark. 

Artssammensetningen er mest lik ettersuksesjonstilstand. 

Dårlig 0,50 1,00 

7RA-SM rask suksesjon i V9 Semi-naturlig myr 

Semi-naturlig myr har økt grasdominans sammenlignet med naturlig myr. Slått fremmer gras og urter, mens 

beiting fremmer gras og arter som favoriseres av tråkk og svak gjødsling. Slåttemyra ble ryddet for busker og 
trær, og overflaten jevnet. Slåttemyr er derfor åpen og med fastmatter. Når slått opphører gror myrene igjen, 

og overflaten blir ujevn. Beitemyr har større "mikro"-topografisk variasjon enn slåttemyr, og flekker med 

naken torv er vanlig. Ved opphør av bruk gror beitemyr raskere igjen enn slåttemyr. Om en myr er semi-
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naturlig myr i gjengroing (7RA–SM_2) eller myr på naturlig mark, vurderes ut fra struktur, pågående 

suksesjoner i busk- og tresjiktet, og om artssammensetningen viser spor etter hevd. En indikasjon på at myra 

ikke lenger er semi-naturlig myr, er at myra har fått et tresjikt tilsvarer gammel normalskog.  

Tilstandsklasser 7RA-SM rask suksesjon i V9 Semi-naturlig myr 
Tabell 7RA-SM Rask suksesjon i V9 Semi-naturlig myr: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til 

en av tre tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7RA-SM_1 Intakt semi-naturlig 

myr 

semi-naturlig myr jordbruksmark som brukes på en måte som 

opprettholder ekstensivt hevdpreg. 

God 0,00 0,29 

7RA-SM_2 suksesjonsfase  

 

Slåtte- eller beitemyr i forfall, med ujevn overflate (slåttemyr) 

eller uten tråkkspor og lokale flekker preget av husdyrgjødsel 
(beitemyr). Begynnende tilgroing med kratt og krattskog. 

Dårlig 0,30 1,00 

7RA-BH rask suksesjon i T31 Boreal hei 

Boreal hei holdes åpen gjennom rydding, beiting eller annet. Ved opphør av bruk (ofte beite) starter 

suksesjonsprosesser som endrer artssammensetningen i retning av skogsmark. Denne prosessen måles langs 

en 3-trinns skala med tilstandsvariabelen 7RA-BH. Ettersuksesjonstilstanden for boreal hei er skogsmark. 

Tilstandsklasser 7RA-BH rask suksesjon i T31 Boreal hei 
Tabell 7RA-BH Rask suksesjon i T31 Boreal hei: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av 

tre tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7RA-BH_1 intakt boreal hei holdt åpen gjennom rydding, beiting og/eller andre tiltak  God 0,00 0,29 

7RA-BH_2 tidlig suksesjonsfase Begynnende forfall og gjengroing. Artssammensetning mer lik 

boreal hei enn skogsmark  

Middels 0,30 0,49 

7RA-BH_3 sein suksesjonsfase Sterk gjengroing. Artssammensetning mer lik skogsmark enn 

boreal hei  

Dårlig 0,50 1,00 

 

Bevaringsmåleksempel 7RA-XX 

Bevaringsmål for rask suksesjon (7RA-xx) kan benyttes for å følge tilstandsutvikling i kulturmark, primært 

der det er aktuelt med tiltak for å motvirke uønsket utvikling. 7RA er knyttet til total artssammensetning, 

men er i NatStat forenklet til å omfatte "gjengroingsarter". Forekomst av gjengroingsarter blir et mål på hvor 

langt bort fra "kulturmark" (og hvor nært ettersuksesjonstilstand) utviklingen er kommet. 

Arten(e) som benyttes for å måle rask suksesjon (7RA-XX) velges fra en nedtrekksliste i NatStat. Artslisten 

kan ikke endres etter første måling. Artslisten omfatter aktuelle gjengroingsarter (f.eks. einer og bjørk), og en 

«generell gjengroingsindikator» med navnet «Gjengroing felles». Arter som registreres som "Gjengroing 

felles" bør angis i metodefeltet. (Artslisten omfatter også en rekke arter som ikke kan koples til gjengroing).  

7RA-XX_1 (intakt) tilsvarer normalt god tilstand. Forvaltningsmyndigheten bestemmer hvilken verdi (målt 

mengde gjengroingsarter) som indikerer et bestemt trinn (f.eks. 7RA-XX_1). Dersom 7RA nylig er fastsatt 

gjennom NiN-kartlegging, vil vanligvis resultatet fra første overvåkning tilsvarer NiN-kartlagt tilstand.  

 

Bevaringsmålet for 7RA-SJ kan være at f.eks. T34 Kystlynghei skal ha ekstensivt bruk som opprettholder 

Intakt semi-naturlig mark. Overvåkning skjer langs [to] linjer som er inndelt i tilsammen [45] poster. En post 

er f.eks. 5m*2m. Ved hver post måles forekomst av einer og/eller bjørk over feltsjiktet (ja=1, nei =0). Når 

alle postene er målt, beregner NatReg forekomstandelen (antall poster med forekomst, dividert på antall 

poster). Resultatet sendes til NatStat, der det havner i riktig Fra-/Til-intervall. Dersom det er forekomst av 

artene i 7 av 45 poster blir overvåkningsresultatet 7/45~0,16. God tilstand (se tabell 7RA-SJ Rask suksesjon).  
 

*Som et alternativ til å knytte bevaringsmålet til 7RA Rask suksesjon, kan man vurdere variabelen 7JB-BA Jord-bruk Aktuell bruksintensitet. 
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Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  
-Poster langs linje: Gjennomsnittet av alle poster. Hver linje(r) deles i inntil 30 poster. Forekomst/ikke-

forekomst (1 eller 0) av indikator registreres i hver post. Systemet beregner gjennomsnittet for alle postene. 

Gitt at man bare registrer 1 og 0, vil sluttresultat av overvåkningen være forekomstandel, dvs. en 

hundredelsverdi av totalt antall poster (eks forekomst i 7 av 45 poster gir tallet 0,16). Egnet for måling av 

relativt tette forekomster. 

 

-Linje, hel: Ett tall for hver linje – Summen av alle linjene. Egnet for måling av relativt spredte forekomster. 

Telling av antall individer eller identifiserbare klynger.  

 

- Punkt: Ett tall for hvert punkt. Gjennomsnitt av alle punkt. Egnet for observasjon av NIN-trinn, samt måling 

av spredte forekomster. Telling av antall individer eller identifiserbare klynger.  
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7GR Grøfting 

Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 
I NiN1.0 ble DR-Drenering benyttet å beskrive følgene av menneskeskapte endringer (bekkelukking, 

grøfting, demninger osv.) av vannregimet i mark, vann og vassdrag. I NiN2.1 er variabelen erstattet med 

variabelgruppen 7GR Grøfting. 7GR Grøfting er knyttet til inngrep og endring tilknytning til vannregimet i 

våtmark og fastmark, og består av to variabler; 7GR-EG Endringsgjeld og 7GR-GI Grøftingsintensitet. 7GR-

EG måles langs en 4-delt skala. 7GR-GI måles langs en 5-delt skala. Menneskeskapt endring i vannregimet i 

elver/innsjøer beskrives gjennom variabelgruppen 7VR Vassdragsregulering.  

NB! 7GR-EG og 7GR-GI kan være registrert med et X-trinn. Dette innebærer at kartlegger ikke har tatt 

stilling til grøftingstilstanden i naturtypen. X-trinnet er ikke aktuelt som bevaringsmål. 

 

Om variabelen  

Variabelgruppen grøfting (7GR) beskriver omfang og effekt av grøfting på miljøforhold og 

artssammensetning i våtmark og fuktmark. Grøfting omfatter alle fysiske dreneringstiltak. Tekniske inngrep 

beskrives med en egen variabel, grøftingsintensitet (7GR–GI). Grøfting fører til redusert vannmetning og 

reduksjon av arter typisk for vannmettet mark. Miljø og artssammensetning endres gradvis, og over år. Lenge 

etter at inngrepet er gjort har tilgrensende områder et etterslep på endringer (i artssammensetning) før ny 

likevekt oppstår. Forventede etterslep i artssammensetning beskrives med variabelen endringsgjeld 7GR–EG. 

(Se variabelen 7VR Vassdragsregulering for effektene av endret vannføringen i elver og oppdemte innsjøer.) 

7GR-EG Endringsgjeld 

Grøftingsinngrep endrer artssammensetningen gradvis, til det oppstår en ny likevekt. Gjenstående endring før 

ny likevekt oppstår beskrives med variabelen endringsgjeld (7GR–EG). Direkte måling av hydrologisk 

endring er komplisert og brukes ikke i NatStat. Indirekte måling gjennom overvåkning av artssammensetning 

er mest aktuelt. De bløteste partiet av våtmarka er best egnet for overvåkning av endringsgjeld.  

Bevaringsmål knyttet til 7GR-EG kan være forvaltningsrelevant ved: 

a) vurdering av restaureringspotensialet. Overvåkning kan vise om naturen har gjenstående endringsgjeld, 

eller om den drenerte naturen har nådd en likevekt. Dersom det fortsatt gjenstår stor endringsgjeld kan 

restaurering /grøftelukking gi bedre/raskere effekt enn om naturen har nådd likevekt etter inngrepet. 7GR-

EG_1 innebærer at endringene har gått mot en ny (tørr) likevekt. 7GR-EG_4 angir at naturtypen befinner seg 

i en tidlig endringsfase. Dette er viktig informasjon ved vurdering av evt. restaureringspotensial. 

b) tilstandsvurdering etter restaureringstiltak. 7GR-EG kan brukes for å måle effekt av 

restaureringstiltak. Effektmåling kan være viktig for å evaluere metodene som brukes, og for å vurdere 

hvilken innsats som må settes inn i det enkelte restaureringsprosjektet.  

Tilstandsklasser 7GR-EG Endringsgjeld – tilstandsvurdering restaureringseffekt 
Tabell 7GR-EG Endringsgjeld restaureringseffekt: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av 
tre tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. Tilstandsklasse er satt opp 

med utgangspunkt i måling av indikatorer for hvordan restaurering fungerer (reetablering av våtmark). Trinn 7GR-EG_1 tilsier at man har 

tilbakeført grøftet våtmark til opprinnelig våtmark. Fra-til skal gi et mål på om det blir mer av de fuktkrevende indikatorene (eks svagnum sp). 
For å knytte en positiv indikator til ønsket tilstand (ikke avvik=7GR-EG_1) må forekomst (her svagnum) registreres som 0 og fravær som 1. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7GR-EG_1 ubetydelig 

endringsgjeld 

Likevekt mellom artssammensetning og 
miljøforholdene. Ingen forventet endring som følge av 
tidligere grøftingsinngrep. 

God 0,00 0,19 

7GR-EG_2 observerbar 

endringsgjeld 

Observerbar endring i artssammensetningen forventet 
før likevekt er gjenopprettet etter tidligere 
grøftingsinngrep  

Middels 0,20 0,39 

7GR-EG_3 betydelig 

endringsgjeld 

Betydelig endring i artssammensetningen forventet før 
likevekt er opprettet etter tidligere grøftingsinngrep  

Dårlig 0,40 0,69 

7GR-EG_4 stor 

endringsgjeld 

Vesentlig endring i artssammensetningen forventet før 
likevekt er opprettet etter tidligere grøftingsinngrep 

Dårlig 0,70 1,00 
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Bevaringsmåleksempel 7GR-EG Endringsgjeld (vurdering av restaureringseffekt) 
Endringer i artssammensetningen som følge av endringer i tørrleggingsvarighet og vannmetning kan skje 

gradvis og over mange år. I en restaurert våtmark vil målet for restaureringen være tilstand 7GR-EG_1 (før-

grøftings-tilstand). Gjennom restaurering/grøftelukking ønsker man at en tørrlagt naturtype skal bevege seg 

tilbake mot en fuktig naturtype.  

 

Det er mest aktuelt å måle 7GR-EG gjennom enkel registrering av artssammensetningen i poster langs 

observasjonslinje(r). Linjer legges vinkelrett fra (grøftekant) og inn i områder som synes lite påvirket av 

inngrep. Antall linjer og poster kan variere. Artssammensetning kan være påvirket av andre miljøforhold enn 

dreneringsinngrep, og det er utfordrende å finne enkle/gode indikatorer. Det kan ta lang tid før endringer 

vises i artssammensetning, og antall ruter/utvalg som må til for å måle endringer er en ukjent størrelse.  

Artsrespons ved at arter forsvinner skjer gjerne raskere enn artsrespons ved at arter re-etableres. Man bør 

derfor vurdere hvilke indikatorarter det er mest hensiktsmessig å velge; Positiv indikatorer = forekomst av 

fuktighetskrevende arter som indikerer naturtypen man ønsker. Negative indikatorer = forekomst av arter 

som trives i veldrenert jord - naturtypen man ikke ønsker.  

 

En alternativ metode for registrering av 7GR-EG er måling av påvirkningssonens bredde. Dette forutsetter 

gode metoder for definering av påvirkningens stopp-punkt. Fotoeksempel vil være svært nyttig. 

 

Eksempel på metodikk  

Man avmerker en linje på f.eks. 7,5 meter vinkelrett ut fra grøftekanten. (Linjelengden tilpasses slik at den 

når inn i "intakt" område). Langs linjen er det plass til 30 poster på 25x25 cm. Registrator har med en 

"sjablong" med noen 25x25cm ruter langsetter. (Er påvirkningssonen bred slik at det er behov for lengre 

observasjonslinjer, kan postene lages større. 50X25 cm poster gir en 15 meter lang linje med 30 poster. 

Antall poster kan evt. reduseres siden arbeidsomfanget øker med antall poster.  

 

Overvåkningen innebærer at registrator sjekker forekomst/ikke-forekomst av noen stedstypiske arter som 

man kan finne i en nærliggende (sammenlignbar) naturtype som er i god tilstand. Dette blir da "diagnostiske 

arter" som skal brukes til å bestemme tilstanden til den restaurerte naturtypen. For enkel overvåkning er  

forekomst/fravær av torvmoser brukt for å angi om en naturtype har våtmarkspreg. 

Man velger diagnostiske arter som er vanlige på stedet. Metodikken kalibreres ved at man først legger ut et 

rutenett tilsvarende overvåkningsmetodens rutenett, i et område som domineres av referansenaturtypen i god 

tilstand. Her sjekker man hvor hyppig aktuelle diagnostiske arter forekommer, og velger arter som er vanlig 

på stedet. Poenget er å etablere en overvåkning som gir god treff på endringsrelevante indikatorarter. 

Aktuelle diagnostiske arter noteres i NatStat under tellemetode (ingen pre-definert artsliste). 

I eksemplet nedenfor benyttes forekomst/fravær av svagnum sp for å registrere effekt av restaurering. En rute 

regnes som "upåvirket" av drenering dersom den har (uavhengig av dekning) utvalgte diagnostiske arter. 

Forekommer ikke de diagnostiske artene i ruten, er den påvirket av drenering, noe som gir resultatet=1. 

Forekommer artene regnes ruten som upåvirket av drenering (restaureringen virker). Da blir resultatet=0. 

Eksemplet nedenfor viser at 21/30=0,70 av rutene mangler svagnum og er påvirket av drenering. Man kan ha 

flere linjer langs grøften, som måles på samme måte. Andelen ruter uten POSITIV indikator (eks svagnum 

sp) etableres som et mål på 7GR-EG (viser avstanden til våtmarka man ønsker å reetablere). I eksemplet 

nedenfor registreres 21 ruter uten- og 9 ruter med svagnum sp. Tallet 0,70 sendes til NatStat. Dette tilsvarer 

7GR-EG_4 / Dårlig tilstand (Tabell 7GR-EG Endringsgjeld restaureringseffekt). Om måltallet 0,70 samsvarer med hva 

forvaltningen legger i begrepet "dårlig tilstand" er en skjønnsmessig vurdering. Man kan evt. endre flytte 

tilstandsgrensene etterhvert som vurderingsgrunnlaget blir bedre (ser utviklingen over år).  

Linje med 30 poster der endringsgjelden etter dreneringen vurderes ut fra fravær av svagnum (eller andre diagnostiske "fukt-indikatorer"). 
Fravær av fuktindikator i en post er markert med rødt og registreres som 1 i NatReg. 
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7GR-GI Grøftingsintensitet 

Det tekniske grøftingsinngrepet (intensiteten av grøftingen) beskrives med en egen variabel 7GR–GI 

grøftingsintensitet. Grøftingens omfang vurderes ut fra hvilken effekt inngrepet forventes å få på 

artssammensetningen i naturtypen.  

I NatStat er restaurering av grøftet mark mer interessant enn en beskrivelse av inngrepet. Med dette som 

utgangspunkt vurderer vi grøftingsintensitet ut fra virkningsgraden til fysiske restaureringstiltak i våtmarka. 

Vi tar utgangspunkt i at våtmarka er restaurert gjennom et antall fysiske tiltak (her benevnt som "plugger"). 

Pluggene skal bidra til at våtmarka tilbakeføres til opprinnelig naturtilstand (intakt). Vi benytter NIN-skalaen 

(nedenfor), men presiserer at beskrivelse og trinn har en annen betydning enn NiN-systematikken åpner for.  

Tilstandsklasser 7GR-GI Grøftingsintensitet (restaureringsovervåkning) 
Tabell 7GR–GI grøftingsintensitet. Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre 

tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7GR-GI_1 intakt Uten grøftingsinngrep  God 0,00 1 

7GR-GI_2 ubetydelig Grøfting som har gitt, eller forventes å gi 

observerbar effekt på artssammensetning  
God 1,01 2 

7GR-GI_3 nokså lite 

grøftingsinngrep 

Grøfting som har gitt, eller forventes å gi betydelig 

endring i artssammensetning i en hovedtype  
Middels 2,01 3 

7GR-GI_4 omfattende 

grøfting 

Grøfting som har gitt, eller forventes å gi vesentlig 

endring i artssammensetning (f.eks. gi opphav til 

V12 Grøftet torvmark)  

Dårlig 3,01 

 

4 

7GR-GI_5 gjennomgripende 

grøfting 

Grøfting som har gitt, eller forventes å gi sterk 

endring i artssammensetning (f.eks. at våtmark 

utvikles til et fastmarkssystem) 

Dårlig 4,01 5 

* fiktivt tall som ikke overskrides i overvåkningen.  

 

Bevaringsmåleksempel 7GR-GI Grøftingsintensitet (restaureringsovervåkning) 

Dersom man "plugger" grøfter/bygger demninger, reduserer man effekten av grøftene. For å overvåke 

grøftingsintensitet etter plugging kan man vurdere funksjonen til hver "plugg" og få et mål på effekten av 

pluggene.      

Eksempel: 

Overvåkningsobjektet/naturtypen har 60 "grøfteplugger". Hver plugg registreres som et punkt (GI_P1, GI 

_P2, GI _P3.....), Registrator vurdere effekt/virkning av tiltak/plugg langs en 5 delt skala (0 = optimal, 1 = 

OK men litt usikker, 2 = små utbedringer kan være nødvendig, 3 = ikke optimalt, 4= dårlig funksjon, 5= 

fungerer ikke). Ved registrering i NatReg beregnes en gjennomsnittsverdi (mellom 0 og 5). Beregnet verdi 

vil da tilsvare en tilstandsklassene i NatStat. Beste tilstand oppnås når "plugger" fungerer som forutsatt. 

Tilstandsklasser 7GR-GI Grøftingsintensitet (inngrepets fysiske omfang) 

Dersom det er grøftingens fysiske omfang som skal kvantifiseres, og evt knyttes bevaringsmål til, kan 

modellen nedenfor benyttes. Tabellen nedenfor gir eksempel på et mulig bevaringsmål-oppsett. Beregninger 

av inngrepets omfang gjøres manuelt, og grøftingsindeks.tallet legges til ett punkt innen 

overvåkningsobjektet (NatReg kan ikke benyttes). 

Tabell 7GR–GI grøftingsintensitet. Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre 
tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7GR-GI_1 intakt Uten grøftingsinngrep  God 0,00 0,00 

7GR-GI_2 ubetydelig Grøfting som har gitt, eller forventes å gi 

observerbar effekt på artssammensetning  
Middels 100000* 500 
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7GR-GI_3 nokså lite 

grøftingsinngrep 

Grøfting som har gitt, eller forventes å gi betydelig 

endring i artssammensetning i en hovedtype  
Middels 499,99 25,00 

7GR-GI_4 omfattende 

grøfting 

Grøfting som har gitt, eller forventes å gi vesentlig 

endring i artssammensetning (f.eks. gi opphav til 

V12 Grøftet torvmark)  

Dårlig 24,99 

 

5,00 

7GR-GI_5 gjennomgripende 

grøfting 

Grøfting som har gitt, eller forventes å gi sterk 

endring i artssammensetning (f.eks. at våtmark 

utvikles til et fastmarkssystem) 

Dårlig 4,99 0,01 

* fiktivt tall som ikke overskrides i overvåkningen.  

 

Bevaringsmåleksempel 7GR-GI Grøftingsintensitet (inngrepets fysiske omfang) 

For å få et kvantitativt mål på inngrepets forventete virkning på naturen, tar man utgangspunkt i grøftingens 

flerdimensjonale, fysiske utstrekning, og relatere denne til overvåkningsobjektets (naturtypens) areal. 

I NatStat kvantifiseres 7GR-GI Grøftingsintensitet gjennom en "grøftingsindeks". Forutsatt at ny grøfting 

ikke forekommer, er overvåking av 7GR-GI bare meningsfylt dersom området restaureres og grøfter lukkes. 

"Grøftingsindeks" beregnes ved at antall meter grøft med antatt grøftingseffekt i overvåkningsobjektet 

multipliseres med gjennomsnittlig grøftedybde og divideres på overvåkningsobjektets areal. Høye verdier (og 

0) indikerer lav (ingen) grøftingsintensitet. Lave verdier (unntatt 0) gir høy grøftingsintensitet.  

Grenseverdiene som setter i NatStat når bevaringsmålet etableres, må påregnelig justeres når man får inn tall 

fra gjennomført overvåkning. Der finnes ingen fasit for Fra -/Til-verdier, men dersom 7GR-GI nylig er 

fastsatt ved NiN-kartlegging, kan første indekstall tilsvare tilstanden fra NiN-kartleggingen. Grøfter som 

"plugges" i tilknytning til restaurering kan trekkes fra i indeksberegningen, dersom pluggene fungerer. 

 

Eksempel på beregning av 7GR-GI Grøftingsintensitet: 

Overvåkningsobjektet/naturtypen er 2500 m2. Det har en grøft som er 90 m lang, med en gjennomsnittlig 

dybde på 1,20 m. Beregnet 7GR-GI trinn blir 2500/(90*1,20)= 23,15. Dette gir 7GR-GI_4 og Dårlig tilstand.  

 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode 
For 7GR-EG Endringsgjeld er det mest aktuelt å benytte:  

-Poster langs linje: Gjennomsnittet av alle poster. (Egnet for måling av relativt tette forekomster.) 

Hver linje deles i inntil 30 poster. Fravær/ikke-fravær (1 eller 0) av positiv indikator registreres i hver post. 

NatReg beregner gjennomsnitt for postene. Har man registrert 1 og 0, blir sluttresultatet en forekomstandel, 

dvs. en hundredelsverdi (fravær av indikator i 21 av 30 poster gir 21/30 = 0,70).  

 

For 7GR-GI Grøftingsintensitet er det mest aktuelt å benytte: 

-Punkt: Ett tall for hvert punkt. Gjennomsnittet for alle punkt. Kan brukes dersom man ønsker en vurdering 

av hvordan fysiske restaureringstiltak fungerer, f.eks. om hver "grøfteplugg" i en restaurert våtmark fungerer. 

Hver plugg avsettes som et punkt. Her registreres pluggens funksjon langs en f.eks 5-delt skala NatReg 

sender gjennomsnittstallet for alle punkt til NatStat. Dette kan brukes som et mål for 7GR-GI.  

 

-Ett punkt: Dersom man skal registrere endringer i "grøftingsindeks" i et overvåkningsobjekt. 
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7VR Vassdragsregulering 

Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 

I NiN1.0 ble DR-Drenering benyttet å beskrive følgene av menneskeskapte endringer (bekkelukking, 

grøfting, demninger osv.) av vannregimet i mark og vassdrag. I NiN2.1 beskriver variabelen 7VR-EG 

Endringsgjeld i landsystemer effekten inngrep i ferskvannssystem har på tilgrensende terrestrisk natur. 7VR-

EG måles langs en 4-delt skala. NB! I et NiN2-datasett kan 7VR-EG være registrert med et X-trinn. Det 

innebærer at man ikke har tatt stilling til endringsgjeld i naturtypen. Trinnet er ikke aktuelt for bevaringsmål. 

Om variabelen 

7VR Vassdragsregulering er "beslektet" med 7GR Grøfting, men beskriver effekt av menneskeskapt endring 

i vannføring/vannstand for elver/innsjøer. 7VR-RI (Reguleringsintensitet) beskriver tekniske inngrep i elver/ 

innsjøer, 7VR-RE (Reguleringseffekt på vannsystemer) uttrykker effekt på artssammensetning, og 7VR-EG 

(Endringsgjeld i landsystem) beskriver etterslep på respons i tilgrensende landsystem etter endret vannføring. 

 

Det er lite aktuelt å etablere bevaringsmål for 7VR-RI siden NiN-typeinndeling skjer med grunnlag i 

inngrepstypen. Eksempelvis typifiseres elvevannmasser som er sterkt endret gjennom fysisk inngrep som 

grunntype F4-1, mens innsjøvannmasser som er sterkt endret gjennom fysisk inngrep typifiseres som F5-1. 

Det er også lite aktuelt å knytte bevaringsmål til 7VR-RE. Vannkvalitet skal følges opp gjennom 

Vannforskriften, og det er antakelig så store variasjoner mellom artssammensetning i vannmassene at slike 

arter vanskelig kan anvendes innen bevaringsmålkonseptet. Endringsgjeld kan evt. vurderes for nedre del av 

flommarka der inngrepet antas å ha størst effekt på artssammensetningen på land.  

7VR-EG Endringsgjeld 

7VR-EG Endringsgjeld i landsystemer er en ekvivalent til variabelen 7GR–EG Endringsgjeld. Endringer i 

vassdragenes hydrologi har konsekvenser for tilgrensende landsystem. I mange år etter at inngrepet i 

vassdraget er foretatt, vil tilgrensende landområder ha et gjenstående etterslep på endringer i 

artssammensetningen, før det oppstår en ny likevekt. Omfanget av forventede, fremtidige endringer i 

artssammensetningen på land, etter menneskeskapte endringer i vann, beskrives med variabelen (7VR-EG). 

 

Bevaringsmål knyttet til 7VR-EG kan være forvaltningsrelevant ved: 

a) vurdering av restaureringspotensialet for landnatur, og nytteverdi av restaurering/kompenserende tiltak i 

tilgrensende vannsystem (f.eks. terskelbygging). Dersom overvåkning viser at det gjenstår betydelig/stor 

endringsgjeld før likevekt nås, kan restaurering gi bedre/raskere effekt enn om naturen har nådd likevekt.  

b) effektvurdering av restaureringstiltak. Måling av 7VR-EG kan gi effektmåling av kompenserende tiltak i 

regulerte vassdrag, eller kan brukes til å evaluere metoder og innsats.  

Tilstandsklasser 7VR-EG Endringsgjeld 
Tabell 7VR-EG Endringsgjeld: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre tilstandsklasser. 

Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7VR-EG_1 ubetydelig 

endringsgjeld 

Likevekt mellom artssammensetning og miljøforholdene. 
Ingen forventet endring som følge av tidligere 
reguleringsinngrep. 

Dårlig 0,00 0,19 

7VR-EG_2 observerbar 

endringsgjeld 

Observerbar endring i artssammensetningen forventet før 
likevekt er gjenopprettet etter tidligere reguleringsinngrep 

Dårlig 0,20 0,39 

7VR-EG_3 betydelig 

endringsgjeld 

Betydelig endring i artssammensetningen forventet før 
likevekt er opprettet etter tidligere reguleringsinngrep 

Middels 0,30 0,69 

7VR-EG_4 stor endringsgjeld Vesentlig endring i artssammensetningen forventet før 
likevekt er opprettet etter tidligere reguleringsinngrep 

God  0,70 1,00 

Bevaringsmåleksempel 7VR-EG Endringsgjeld 

Se tilsvarende avsnitt for 7GR-EG Endringsgjeld. 

 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode 

Se tilsvarende avsnitt for 7GR-EG Endringsgjeld. 

http://data.artsdatabanken.no/Pages/184504
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1AG-A-0 Tresjiktsdekning - total dekning 

Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 

TT Tresjiktstetthet fra NiN1.0 er erstattet med 1AG-A-0 Tresjiktsdekning i NiN2.1. Antall trinn er redusert 

til 9, og at det er gjort enkelte justeringer i trinnbeskrivelsene.  

Om variabelen 

Variabelen artsgruppesammensetning (1AG) omfatter tresjikt, busksjikt, feltsjikt og bunnsjikt. 

Tresjiktstetthet er viktig for artssammensetningen i undervegetasjonen i skogsmark. Et tett tresjikt hindrer 

lys, tilfører store strømengder, og reduserer nedbøren som når marka. Et tett tresatt areal er skyggefullt og 

(ofte) tørt. Det er derfor negativ sammenheng mellom tresjiktstetthet og artsrikdom, markboende karplanter, 

moser og lav (men ikke alltid sopp). Tresjiktsdekning er også viktig fordi den ligger til grunn for å skille 

mellom tresatt/ikke tresatt areal og dermed indirekte mellom skogsmark/andre marktyper. I NatStat 

tilrettelegges det for bruk av bevaringsmål knyttet til 1AG-A-0 tresjiktsdekning. Tresjikt angis som 

prosentandelen av markarealet som ligger innenfor trærnes kroneperiferi, og måles langs en 9-delt skala.  

Tilstandsklasser 1AG-A-0 Tresjiktsdekning - total dekning 
Tabell 1AG-A-0 Tresjiktsdekning: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre 

tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse.  

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse* Fra Til 

1AG-A-0_0 0 % dekning Ikke tresatt mark Dårlig 0,00 0,00 

1AG-A-0_1 0 - 2,5 % dekning luke mellom nabotrærs kroner er 4,5 ganger 

gjennomsnittlig kronediameter 

Dårlig 0,01 2,49 

1AG-A-0_2 2,5 - 5 % dekning luke mellom nabotrærs kroner tre ganger så stor 

som gjennomsnittlig kronediameter 

Dårlig 2,50 4,99 

1AG-A-0_3 5 - 10 % dekning luke mellom nabotrærs kroner dobbelt så stor 

som gjennomsnittlig kronediameter 

Middels 5,00 9,99 

1AG-A-0_4 10 - 25 % dekning luke mellom nabotrærs kroner = 

gjennomsnittlig kronediameter - tresatt areal 

God  10,00 24,99 

1AG-A-0_5 25-50 % dekning luke mellom nabotrærs kroner = 0,8 radiusenhet Middels 25,00 49,99 

1AG-A-0_6 50 - 75 % dekning luke mellom nabotrærs kroner = 0,3 radiusenhet Dårlig 50,00 74,99 

1AG-A-0_7 75 - 90 % dekning nabotrærs kroneperiferier møtes, overlapper 

ikke 
Dårlig 75,00 89,99 

1AG-A-0_8 > 90 % dekning nabotrærs kroneperiferier møtes, kan overlappe Dårlig 90,00 100,00 

*Se kap 15 (kjente mangler) 

Det er gradvise overganger mellom trinnene for 1AG-A-0 Tresjiktsdekning, og registreringer av 

tresjiktsdekning ved flere målepunkt, gir en gjennomsnittlig dekning. Skillet mellom åpen mark og tresatt 

mark er satt ved 10 %, det vil si mellom trinnene 1AG-A-0_3 og 1AG-A-0_4.  

 

Bevaringsmåleksempel 1AG-A-0 Tresjiktsdekning 

1AG-A-0 Tresjiktsdekning er lite egnet for bevaringsmål. Endringshastigheten er lav, og normalt endres 

tresjiktsdekning ved naturlig suksesjon. Det kan imidlertid være aktuelt å skjøtte skog for å favorisere arter 

med spesielle krav til lysåpenhet. I kulturbetingete natur kan 7RA vurderes som et alternativ til 1AG-A-0.  

 

Metodikk: Bevaringsmål for 1AG-A-0 Tresjiktsdekning kan være at man i [naturtypexx] ønsker 

tresjiktsdekning tilsvarende 1AG-A-0_4 (svært lav tresjiktstetthet). Arealandel innen kroneperiferien skal da 

være 10–25%. Overvåkning skjer ved at man registrerer kronetetthet fra f.eks. 10 punkt relativt jevnt fordelt i 



NatStat og NatReg. Versjon torkas 20200515 

35 
 

naturtypen. Tilstandsmålet som sendes til NatStat blir da gjennomsnittlig kronedekning for de 10 punktene. 

God tilstand oppnås dersom kronedekkeprosenten ligger innenfor tilstandsmålet (5,00-24,99%). Naturlige 

endringer i tresjiktsdekning skjer langsomt, og overvåkningsfrekvensen kan være lav (f.eks. 5-10 år). 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  
-Punkt: Ett tall for hvert punkt. Gjennomsnittet for alle punkt. Her kan man på hvert punkt registrere 

prosentvis kronedekke for trær som er høyere enn 2,5 meter. Evt. registrere NIN-trinnet direkte. 
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7EU Eutrofiering 

Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 
I NiN2.1 omfatter variabelen 7EU Eutrofiering menneskebetinget tilførsel av nitrogen og fosfor til vann, jord 

og luft, og effekten på artssammensetningen. I NiN1.0 omfattet eutrofiering kun tilførsel av N og F til vann. 
 

Om variabelen  
Nitrogen er produksjonsbegrensende i mange naturtyper. Menneskeskapte utslipp til luft og vann, er en viktig 

årsak til tilstandsendring. Utslipp av fosfor (primært til vann), bidro tidligere sterkt til eutrofiering, men er nå 

et mindre problem. Variabelen 7EU Eutrofiering omfatter både langtransportert- og lokal nitrogentilførsel, 

f.eks. avrenning fra landbruket. Gjødsling på jordbruksmark fanges opp av variabelen 7JB Aktuell bruk av 

jord. Gjødsling fra ville dyr (fugler) fanges opp av NG Naturlig gjødsling (lokale komplekse miljøvariabel).  

 

I terrestriske natur er ikke sammenhengen mellom nitrogen og artsutskifting nok kjent til at det er særlig 

aktuelt å sette lokale bevaringsmål for 7EU Eutrofiering.  

Tilstandsklasser 7EU Eutrofiering 
Tabell 7EU Eutrofiering: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre tilstandsklasser. Fra og 

Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7EU_0 Nulltrinn Artssammensetning mangler indikator på eutrofiering God 0,00 0,00 

7EU_1 Svak 

eutrofieringseffekt  

Artssammensetning inneholder noen 

eutrofieringsbegunstigete arter 

God 0,01 0,02 

7EU_2 Nokså svak 

eutrofieringseffekt  

Artssammensetning inneholder noen 

eutrofieringsbegunstigete arter 

Middels 0,03 0,08 

7EU_3 Middels sterk 

eutrofieringseffekt  

Artssammensetning gir entydige indikasjoner på 

eutrofiering 

Dårlig 0,09 0,12 

7EU_4 Nokså sterk 

eutrofieringseffekt  

Artssammensetning gir entydige indikasjoner på 

eutrofiering 

Dårlig 0,13 0,16 

7EU_5 Sterk 

eutrofieringseffekt  

Artssammensetning sterkt preget av eutrofiering Dårlig 0,17 0,20 

7EU_6 Ekstremtrinn Artssammensetning sterkt preget av eutrofiering Dårlig 0,21 1,00 

 

Bevaringsmåleksempel  
Siden det ikke synes å foreligge empirisk kunnskap om hvilke arter som kan nyttes til å skille mellom 7EU_0 

og 7EU_>0 i ulike naturtyper er det lite aktuelt å etablere bevaringsmål for 7EU Eutrofiering. Forvaltning av 

vann og vassdrag bør knyttes til Vannforskriften (karakterisering, målsetning og tiltak).  

 

Metodikk:  

Forvaltningsmyndigheten ønsker å overvåke om tiltak i/ved en innsjø gir observerbare endringer i 

vannkvalitet. I NatStat velger man overvåkningsobjekt og overvåkningsmetodikk. Bevaringsmålet knyttes til 

en liste over eutrofieringsindikatorer som forvaltningsmyndigheten angir i metodebeskrivelsen (f.eks. 

vasspest, nøkkerose, andemat). Indikartorene overvåkes ved å registrere forekomst/ikke-forekomst av 

indikator i poster langs to linje(r), hver med 30 poster a 3m*2 m. Andel eutrofieringspåvirkede poster langs 

linjen blir et mål på 7EU. Overvåkningsfrekvensen kan være lav (f.eks. hvert 5. år). Overvåkning 

gjennomføres ved at man legger blåser ved overvåkningslinjens start og stopp. Mellom blåsene strekkes tau 

med knuter tilsvarende postlengden. Man ror langs tauet og registrerer forekomst=1/ikke-forekomst=0 av 

indikator. Forekomst av indikator i 12 av 60 postene gir overvåkningstallet 12/60=0,20. Dårlig tilstand. 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode 

-Poster langs linje: Gjennomsnittet av alle poster. Egnet for måling av relativt tette forekomster. 

Hver linje deles i inntil 30 poster. Forekomst/ikke-forekomst (1 eller 0) av indikator registreres i hver post. 
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NatReg beregner gjennomsnitt for postene. Har man registrert 1 og 0, blir sluttresultatet en forekomstandel, 

dvs. en hundredelsverdi (forekomst i 6 av 30 poster gir 6/30 = 0,20).  

-Linje, hel: Ett tall for hver linje – Summen av alle linjene. Egnet for måling av relativt spredte forekomster. 

Telling av antall individer eller identifiserbare klynger.  

 

-Punkt: Ett tall for hvert punkt. Gjennomsnittet for alle punkt. Egnet ved måling av spredte forekomster av 

indikator: Telling av antall individer eller identifiserbare klynger.  
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7SE Spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon 

Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 
I NiN2.1 omfatter 7SE menneskeskapt slitasje (ikke slitasje fra husdyr – se variabelen 7JB-BT). Måleskala 

for 7SE er en (tenkt 2*2 m) smårutebasert skala, der frekvensen av ruter med slitasje angis langs en 3-

trinnsskala, med et 0-trinn som angir ikke-forekomst. NB! I et NiN-datasett kan 7SE være registrert med et 

X-trinn. Da er det ikke tatt stilling til slitasje. X-trinnet er ikke aktuelt som bevaringsmål. 

 

Om variabelen  

7SE Slitasje omfatter erosjon som direkte følge av (tråkk)slitasje, og angir hvor stor del av en naturtype som 

preges dette (slitasje, redusert vegetasjon/artsrikdom). For at tråkk skal gi erosjon, må slitasjen være så intens 

at plantedekket dør, tettheten av røtter reduseres og jord ikke bindes. Sanddynemark er særlig utsatt for 

slitasjebetinget erosjon fordi tråkkslitasje forsterker effekten av vind. Bevaringsmål for 7SE er mest aktuelt i 

tilknytning til besøksforvaltning, dimensjonering, evaluering, kanalisering o.l. Dette innebærer at måling av 

slitasje er tett knyttet til tiltaksplanlegging. Valg av overvåkingsobjekt og målepunkt vurderes ut fra dette. 

 

Bevaringsmåleksempel  

Bevaringsmål for 7SE kan være aktuelt i tilknytning til tilrettelegging. Dersom en sti kan går gjennom flere 

naturtyper med ulik sårbarhet for slitasje, kan man etablere bevaringsmål for 7SE i sårbare naturtyper langs 

stien. Dette kan gi myndigheten et grunnlag for å vurdere målrettede tiltak i naturtyper med negativ utvikling. 

Overvåkning kan evt. avsluttes et par år etter at evt. tiltak er gjennomført. De mest aktuelle målemetodene for 

slitasje er a) Slitasje måles i faste poster langs observasjonslinjer som går vinkelrett fra [stien]. Antall linjer 

og poster kan variere. b) Måling av slitasjebredde. Dette er tilsynelatende enkelt, men forutsetter en god 

metodebeskrivelse, f.eks. av hvordan man fastsetter stopp-punkt for slitasjen. Fotoeksempel vil være nyttig. 

Metodikk:  

Overvåkningsobjektet velges i NatStat og observasjonslinjer inndelt i poster etableres. En 3 m lang linje kan 

ha 30 poster a 10cm*10cm. Registrator bruker "sjablong" og VURDERER vegetasjonsdekket i hver post. Er 

rutens vegetasjonsdekning [bunnsjikt+feltsjikt] mer enn [50] % vurderes ruten som lite preget av slitasje =0. 

Er rutens vegetasjonsdekning mindre enn [50] %, vurderes ruten som slitt=1. Antall observasjonslinjer og 

poststørrelse tilpasses behovet. Andel poster med slitasje sendes NatStat. I eksemplet er 13/30=0,43 av rutene 

slitte, og 0,43 sendes NatStat. Dette tilsvarer 7SE_2 og Middels tilstand (se Tabell 7SE Spor etter slitasje). 

Om dette virkelig er god, middels eller dårlig tilstand er vanskelig å vurdere. Her må det brukes skjønn.  
 

Linje med 30 poster der slitasje vurderes ut fra vegetasjonsdekket i hver post. Grønn farge illustrerer hvor stor del av ruta som har 
vegetasjonsdekke. (>50% vegetasjonsdekke i ruten registreres som uten slitasje = 0).

 

Tilstandsklasser 7SE Spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon 
Tabell 7SE Spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til 
en av tre tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7SE_0 0 Ubetydelig slitasje. Andel gridruter med slitasje.  God 0 0 

7SE_1 <1/16 Liten slitasje. Andel gridruter med slitasje. Middels 0,01 0,06 

7SE_2 1/16 - 1/2 Betydelig slitasje. Andel gridruter med slitasje. Middels 0,07 0,50 

7SE_3 >1/2 Sterk slitasje. Andel gridruter med slitasje. Dårlig 0,51 1,00 

 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  
Overvåkningsgeometrien kan være f.eks. naturtype stisegment, rasteplass.  

-Poster langs linje: Gjennomsnittet av alle poster. Hver linje deles i inntil 30 poster. Forekomst/ikke-

forekomst (1 eller 0) av slitasje registreres i hver post. NatReg beregner gjennomsnittet for alle postene. Gitt 

at man bare registrer 1 og 0, er sluttresultat av overvåkningen en forekomstandel, dvs. en hundredelsverdi av 
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totalt antall poster (eks forekomst i 13 av 30 poster gir tallet 0,43).  

 

-Punkt: Ett tall for hvert punkt - Gjennomsnitt for alle punkt. Hvert punkt er "startpunkt" for måling av 

slitasjesoner - hvor mange centimeter som påvirkes av stien.  
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7JB-BA Jord-bruk Aktuell bruksintensitet 

Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 
I NiN1.0 ble type jordbruk beskrevet med variabelen BF bruksform, mens intensiteten ble beskrevet med BI 

bruksintensitet. I NiN2.1 beskrives jordbruk ved variabelgruppen 7JB Jord-bruk. 7JB består av flere variabler 

som beskriver hva som gjøres for å tilrettelegge jordbruksmark for produksjon, samt selve produksjonen. 

NB! I et NiN2-datasett kan 7JB-BA være registrert med et X-trinn. Dette innebærer at kartlegger ikke har tatt 

stilling til bruksintensiteten i naturtypen. X-trinnet er ikke aktuelt som bevaringsmål. 

 

Om variabelen  

Variabelen 7JB-BA Jord-bruk Aktuell bruksintensitet skal besvare spørsmålet: Hvilket hevdpreg vil dagens 

bruk føre til? Variabelen har åtte trinn. Bruksregimet som beskrives på hvert trinn vil på sikt gi følgende 

likevekt: skogsmark (trinn 1, 2), Semi-naturlig eng (trinn 3, 4 og 5), Sterkt endret mark (trinn 6, 7, 8). 

 

I NatStat skal man vurderer virkningen av de to jordbruksformene med størst betydning for semi-naturlig 

mark (f.eks. beite og brenning i kystlynghei). I tillegg må "ikke bruk" vurderes som driftsform for å registrere 

trinn 1 eller 2 (endring mot skogsmark), og intensiv bruk (gjødsling, jordbearbeiding, sprøyting) vurderes for 

evt. å registrere trinn 6-8 (endring mot sterkt endret mark).  

Man kan vurdere om det er formålstjenlig å bruke andre variabler enn 7JB, f.eks. 7RA (rask suksesjon). 
Se kap 15 (kjente feil og mangler) 

 

Bevaringsmåleksempel  

Kystlynghei er preget av lang tids beite og brenning. God tilstand avhenger av at disse driftsformene 

videreføres på en måte som opprettholder artenes likevekt (trinn 3-4). Ved overvåkning av bruksintensitet i 

kystlynghei, skal intensiteten anslås til et trinn mellom 1 og 8. Trinn 1 preges av kratt/trær, trinn 4 preges av 

frisk, lite forvedet røsslyng i et åpent landskap, trinn 8 preges av maskinelt bearbeidet mark.  

Eksempel: Man legges ut 10 observasjonspunkt (eks r=5 m.) i bevaringsmålobjektet [kystlyngheia] og 

vurderer hvilket trinn som tilsvarer dominerende bruksintensitet på flaten. Når dominerende bruksintensitet 

er registrert ved alle 10 punkt/flater, sender NatReg gjennomsnittlig bruksintensitet til NatStat. I eksemplet 

under sendes tallet 2,80 til NatStat. Dette tilsvarer 7JB-BA_3 og God tilstand (se tabell 7JB-BA).  

7JB-BA angis langs en 8-trinnsskala på 10 punkt/flater. Trinnplassering bestemmes av de to dominerende driftsformer på hvert punkt 

(gjennomsnitt av 10 punkt gir trinn 3 (2,8).

 

Tilstandsklasser 7JB-BA Jord-bruk Aktuell bruksintensitet 
Tabell 7JB-BA Jord-bruk Aktuell bruksintensitet: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av 

tre tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

7JB-BA_1 ikke i bruk naturlig mark uten hevdpreg Dårlig 1,00 1,54 

7JB-BA_2 svært ekstensiv 

bruk 

naturlig mark (tydelige spor av beite, normalt ikke ryddet¸ 

beiteskog i skogsmark)  

God 1,55 2,54 

7JB-BA_3 nokså ekstensiv 

bruk 

semi-naturlig mark (relativt regelmessig ryddes, i hvert fall 

delvis, og som bærer preg av lang tids beiting, slått og/eller 

brenning, men med moderat intensitet) 

God 2,55 3,54 

7JB-BA_4 ekstensiv bruk semi-naturlig mark (uten spor etter gjødsling, som bærer preg 

av lang tids beiting, slått og/eller brenning) 

God 3,55 4,54 

7JB-BA_5 svakt intensiv bruk semi-naturlig mark (spor etter gjødsling, men som likevel har 

et sterkt innslag av arter med liten eller moderat toleranse 

overfor gjødsling) 

Middels 4,55 5,54 
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7JB-BA_6 nokså intensiv bruk sterkt endret mark (kan ha spor etter pløying, som oftest blir 

regelmessig gjødslet, som kan være tilsådd med 

jordbruksvekster, og som kan som bli sprøytet) 

Dårlig 5,55 6,54 

7JB-BA_7 intensiv bruk sterkt endret mark (som er ryddet, pløyd og tilrettelagt for 

maskinell høsting) 

Dårlig 6,55 7,54 

7JB-BA_8 svært intensiv bruk sterkt endret mark (fulldyrket mark) Dårlig 7,55 8,00 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  

-Punkt: Egnet for observasjoner av NIN-trinn. Gjennomsnittet for alle punktene. 

7JB-BT Jord-bruk Beitetrykk 

Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 
I NiN1.0 ble 7SE Slitasje benyttet for å beskrive nedbeiting og nedtråkking etter husdyrbeite. I NiN2.1 

omfatter 7SE bare menneskeskapt slitasje (ikke slitasje fra husdyr). Variabelen 7JB-BT Jord-bruk Beitetrykk 

kan benyttes til å beskrive denne type påvirkning fra husdyrbeite.  

NB! I et NiN2-datasett kan 7JB-BT være registrert med et X-trinn. Dette innebærer at kartlegger ikke har tatt 

stilling til beitetrykket i naturtypen. X-trinnet er ikke aktuelt som bevaringsmål. 

  

Om variabelen  
7JB-BT Jord-bruk Beitetrykk omfatter ulike prosesser ved beite (avbeiting, tråkk, jordkomprimering, m.v). I 

NatStat kan man benytte variabelen beitetrykk for å måle "slitasje" og forstyrrelseseffekter fra husdyrhold i 

semi-naturlig natur. 7JB-BT er ikke knyttet til beitedyrsart, antall og tidspunkt. Slike forhold må evt. 

vurderes i en skjøtselsplan. Bevaringsmål for 7JB-BT Beitetrykk er mest aktuelt ved planlegging/oppfølging 

av skjøtselstiltak som omfatter husdyrbeite. Valg av overvåkingsobjekt og målepunkt vurderes ut fra dette. 

Beitetrykket bestemmes sikrest midt i beitesesongen når vegetasjonen er i god vekst og beitedyra har hatt 

mulighet for å velge mellom ulike beiteplanter. Av ressurshensyn (eller andre årsaker) kan det være aktuelt å 

knytte målsetningen om 7JB-BT til en mindre del av arealet enn det som opprinnelig er formet av beite. 

Dette kan gjøres ved å avgrense overvåkningsobjektet til arealet man faktisk ønsker å holde i hevd. 

 

Bevaringsmåleksempel  

Det etableres et antall observasjonspunkt der man angir beitetrykket som et trinn mellom 1 (ingen beitespor) 

og 6 (overbeitet). Trinn 1 kjennetegnes av store mengder dødt plantemateriale på marka, mens trinn 5/6 

preges av betydelig tråkkslitasje. Det er det dominerende trinn på observasjonspunktet som skal registreres. 

Eksempel: Man legger ut 10 observasjonspunkt (flate med r=5m) og vurderer beitepåvirkningen i flaten. Når 

beitetrykk er registrert i alle 10 punktene, sender NatReg gjennomsnittlig beitetrykk til NatStat. I eksemplet 

under sendes tallet 2,80 til NatStat. Dette tilsvarer 7JB-BT_3 og God tilstand (tabell 7JB-BT).  

7JB-BT angis langs en 6-trinnsskala på 10 punkt/flater. Trinnplassering vurderes ut fra dominerende beitetrykk ved hvert punkt (gjennomsnitt 

av 10 punkt gir trinn 3 (2,8).

 

Tilstandsklasser 7JB-BT Jord-bruk Beitetrykk 
Tabell 7JB-BT Jord-bruk Beitetrykk: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre 

tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse Trinn_utdyping Tilstandsklasse* Fra Til 

7JB-BT_1 Ingen beitespor naturlig mark uten hevdpreg Dårlig 1,00 1,54 

7JB-BT_2 Lavt beitetrykk spor etter beiting på prefererte arter Middels 1,55 2,54 
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7JB-BT_3 Moderat 

beitetrykk 

omfattende spor etter beiting på prefererte arter, spor 

også på ikke-prefererte arter 

God 2,55 3,54 

7JB-BT_4 Nokså høyt 

beitetrykk 

beitepreget vegetasjon, med en artssammensetning 

som hovedsakelig består av beitebegunstigete arter 

Middels 3,55 4,54 

7JB-BT_5 Høyt beitetrykk nedbeitet vegetasjon der (nesten bare) vrakete arter 

står igjen; antydning til tråkkslitasje i form av 

vegetasjonsfrie flekker; artssammensetningen består av 

relativt få, vidt utbredte arter som f.eks. groblad 

(Plantago major), tunrapp (Poa annua), tungras 

(Polygonum aviculare), blåkoll (Prunella vulgaris), 

føllblom (Scorzoneroides autumnalis) og ugrasløvetann 

(Taraxacum officinale) 

Dårlig 4,55 5,54 

7JB-BT_6 Overbeitet vegetasjonen fullstendig nedbeitet og nedtråkket, 

sterkt preget av dyregjødsling; vegetasjonsfri mark 

opptrer i store flekker og/eller dominerer 

Dårlig 5,55 6 

*Se kap 15 (kjente mangler) 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  

-Punkt: Egnet for observasjon av NiN-trinn. Gjennomsnittet for alle punktene. 
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PRFI Fysiske inngrep 

Vesentligste endringer fra NatStat1.0 til NatStat2. 
Miljødirektoratsvariabelen PRFI Fysiske inngrep er gitt et 0-trinn for ingen registrerte inngrep. 

Tinnbeskrivelse er knyttet til kvantitative størrelser.  

 

Måleskalaen for PRFI er gridrutebasert, der frekvensen av gridruter med fysiske inngrep angis langs en 3-

trinnsskala med et 0-trinn som angir ikke-forekomst. 

 

Om variabelen 

PRFI Fysiske inngrep omfatter fysiske inngrep som kan påvirke naturen i en naturtype, men som ikke 

registreres gjennom ordinær NiN-typebestemmelse eller beskrivelse. PRFI omfatter mindre "punktinngrep", 

f.eks. grusgruver, gravearbeid, bålplasser, massedeponi, konstruksjoner (f.eks. i fjæra i tilknytning til båtstø 

og naust). Dersom omfanget av inngrepet har en viss utstrekning (ca 250m2), bør ikke inngrepsområdet 

beskrives med PRFI, men heller typebestemmes som eksempelvis [T35 Sterkt endret fastmark med 

løsmassedekke, T37 Ny fastmark på sterkt modifiserte/syntetiske substrater].  

 

I verneområdene bør små inngrep registreres (og evt. følges opp på annen måte) gjennom ordinært oppsyn. 

Dersom slike data er tilgjengelig for forvaltningsmyndigheten, kan dette være tilstrekkelig grunnlag for å 

vurdere tilstandsvariabelen.  

 

Bevaringsmåleksempel  
Bevaringsmål for PRFI Fysiske inngrep kan fastsettes direkte gjennom måling (a), eller indirekte gjennom 

bruk av verneområdelogg eller GIS-analyse (b). 

 

Metodikk, eksempler:  

a) Kvantifisere inngrep gjennom registrering (forekomst/ikke-forekomst) i felt. Se metodikk for 5XG-SM.  

b) Omfanget av inngrep hentes fra SNOs verneområdelogg, eller gjennom GIS-analyser av flyfoto 

(kvadratmeter med inngrep, antall inngrepspunkt, e.l) 

Tilstandsklasser PRFI Fysiske inngrep 
Tabell PRFI Fysiske inngrep: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre tilstandsklasser. 

Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse MDir Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

PRFI_0 0 Ingen fysiske inngrep. Andel gridruter med fysiske inngrep. God  0 0 

PRFI_1 < 1/16 Noe preget av inngrep. Andel gridruter med fysiske inngrep. Middels 0,01 0,06 

PRFI_2 1/16 - 1/2 Preget av inngrep. Andel gridruter med fysiske inngrep. Dårlig 0,07 0,50 

PRFI_3 >1/2 Sterkt preget av inngrep. Andel gridruter med fysiske inngrep. Dårlig 0,51 1 

* fiktivt tall som ikke overskrides i overvåkningen. 

 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  

Poster langs linje: Gjennomsnittet av alle poster. Hver linje deles i inntil 30 poster. Forekomst/ikke-

forekomst (1 eller 0) av inngrep registreres ved hver post. NatReg beregner gjennomsnitt for postene. Har 

man registrert 1 og 0, blir sluttresultatet en forekomstandel, dvs. en hundredelsverdi av totalt antall poster 

(eks forekomst i 6 av 30 poster gir tallet 0,20).  

 

-Overvåkingsobjektets senterpunkt ("fiktivt" observasjonspunkt).  

Gir en geografisk knytning mellom et overvåkningsresultat (f.eks. basert på verneområdelogg eller GIS-

analyse) og overvåkningsobjektet.  
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PRPA Problemarter 

Vesentligste endringer fra NatStat1.0 til NatStat2. 
Miljødirektoratsvariabelen PRPA Problemarter er gitt et 0-trinn for ingen registrerte problemarter.  

Tinnbeskrivelse er knyttet til kvantitative størrelser.  

 

Måleskalaen for PRPA er gridrutebasert, der frekvensen av gridruter med problemarter angis langs en 3-

trinnsskala med et 0-trinn som angir ikke-forekomst. Kartlegger skal alltid oppgi art (valgt fra artsliste). 

 

Om variabelen  
Miljødirektoratsvariabelen PRPA Problemarter er et mål for tilstedeværelse av en eller flere arter i henhold 

til en oppsatt artsliste. PRPA Problemarter omfatter hjemlige arter som ekspanderer/vandrer inn i en 

naturtype, og endrer ønsket artssammensetning. I et verneområde avgjør verneforskrift/ 

forvaltningsmyndigheten om en art er en problemart. Det finnes flere eksempler på at hjemlige arter kan 

fortrenge arter som er viktige for vernet; Gran i naturreservat opprettet for å ivareta edellauvskog. Oppslag av 

ask i slåttemark på Vestlandet. Takrør på strandenger i Agder. I noen tilfeller vil man fjerne problemarten 

helt, mens i andre tilfeller er en viss utbredelse ønsket (f.eks. takrørskog). Dersom problemarten ønskes 

fjernet, vil bevaringsmål og overvåkning være lik den som gjennomføres for 7FA Fremmedart. Vil man 

beholde et innslag av arten, må man definere uønsket/ønsket utbredelse i overvåkningsobjektet (naturtypen).  

 

Bevaringsmåleksempel  

Bevaringsmål kan knyttes til PRPA Problemarter. Artene velges fra en nedtrekksliste i NatStat. Artslisten gir 

info om hvilke arter man har definert som problemarter, men overvåkningsdata knyttes ikke til enkeltarter. 

Artslisten kan ikke endres etter at første registrering er gjort.  

Metodikk, eksempler:  

a) Registrere forekomst/ikke-forekomst av problemart(ene) som er valgt. Metode "Poster langs linje": Se 

5XG-SM og 7FA for mer info.  

b) Registrere antall av problemart(ene) som er valgt med metoden "Linje, hel" eller "Punkt".  

 

Bevaringsmål er f.eks. at einer og/eller ask (over feltsjiktet) ikke skal forekomme i naturtype xx. Forekomst 

(ja=1/nei=0) registreres i tilsammen 48 poster langs to linjer. Hver post er på 5 m*2 m. Registreringen viser 

at 3 poster har forekomst av einer og/eller ask. Måltallet beregnes (3/48 =0,06), og vi ser av tabell PRPA 

Problemarter at dette gir middels tilstand. Bevaringsmålets grenseverdier bestemmes ut fra områdekunnskap, 

historiske data, med bakgrunn i en referanseregistrering, e.a. 

Tilstandsklasser PRPA Problemarter 
Tabell PRPA Problemarter: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre tilstandsklasser. Fra 

og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse MDir Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

PRPA_0 0 Ingen problemarter. Andel gridruter med problemart. God  0 0 

PRPA_1 <1/16 Problemarter forekommer. Andel gridruter med problemart. Middels 0,01 0,06 

PRPA_2 1/16 - 1/2 Problemarter vanlig. Andel gridruter med problemart. Dårlig 0,07 0,50 

PRPA_3 >1/2 Problemarter hyppig. Andel gridruter med problemart. Dårlig 0,51 1 

 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  
-Poster langs linje: Gjennomsnittet av alle poster. Egnet for måling av relativt tette forekomster. Hver linje 

deles i inntil 30 poster. Forekomst/ikke-forekomst (1 eller 0) registreres i hver post. NatReg beregner 

gjennomsnitt for postene. Har man registrert 1 og 0, blir sluttresultatet en forekomstandel, dvs. en 

hundredelsverdi av totalt antall poster (eks forekomst i 3 av 48 poster gir tallet 6/48=0,06).  

-Linje, hel: Ett tall for hver linje - Summering av alle linjene. Egnet for måling av relativt spredte 

forekomster. Telling av antall individer eller identifiserbare klynger.  

-Punkt: Ett tall for hvert punkt. Gjennomsnitt av alle punkt. Egnet for observasjon av NIN-trinn, samt måling 

av spredte forekomster. Telling av antall individer eller identifiserbare klynger.  
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PRRA Regionalt viktig art 

Vesentligste endringer fra NatStat1.0 til NatStat2. 
Miljødirektoratsvariabelen PRRA Regionalt viktig art er gitt et 0-trinn for ingen registrerte viktige arter.  

Trinnbeskrivelse er knyttet til kvantitative størrelser.  

 

Måleskalaen for PRRA er gridrutebasert, der frekvensen av gridruter med regionalt viktige arter angis langs 

en 3-trinnsskala med et 0-trinn som angir ikke-forekomst. Arter som inngår i overvåkningen velges fra 

artsliste i NatStat når bevaringsmålet lages. 

 

Om variabelen  

PRRA Regionalt viktige art er et mål for tilstedeværelse av arter i henhold til en oppsatt artsliste. Forekomst 

av artene kan uttrykke en spesiell utforming av en naturtype, og/eller indikere tilstanden til naturtypen, 

og/eller være arter man ønsker å overvåke forekomsten av. Det er ofte komplekse årsakssammenhenger bak 

bestandsvariasjon, og observasjon av lokale endringer behøver ikke å forklare bakenforliggende årsaker. 

Lokale forvaltningstiltak bør derfor knyttes til et bredere kunnskapsgrunnlag enn data fra lokal 

artsovervåkning. Likevel kan observasjoner av bestandsendring i noen tilfeller være knyttet til lokale forhold 

(f.eks. gjengroing, fremmedart, drenering, forstyrrelse). PRRA Regionalt viktig art er en "alternativ" metode 

for å knytte forekomst av flere arter til et bevaringsmål. NatStat er ikke utviklet for artsregistreringer, og vi 

anbefaler at man primært benytter Artsdatabankens registreringssystemer for arter. Det gir liten mening å 

bruke PRRA for å overvåke arter som forflytter seg raskt. 

Bevaringsmåleksempel  

Regionalt viktige arter velges fra en nedtrekksliste i NatStat. Arter som er oppgitt i verneformålet kan være 

regionalt viktige. Artslisten kan ikke endres etter at første registrering er gjort.  

 

Dersom man velger mer enn en art blir ikke bevaringsmålet knyttet til enkeltartene, men til hvor stor andel av 

de valgte artene som forekommer i naturtypen/overvåkningsobjektet. Bevaringsmålet for PRRA kan f.eks. 

være at [naturtype xx] skal ha minst 4 av 7 arter fra en artsliste [ryllik, gulmaure, blodstorkenebb, 

kystfrøstjerne, bakkestjerne, rødknapp, smårapp]. Her gir måleverdier mellom [4/7] 0,57-1,00 tilstand= God.  

I NatStat velger man overvåkningsmetode (m.a. geometri, enhet, til-fra-verdi). Det er viktig at mulige 

overvåkningsresultat, kan plasseres entydig innen et til-fra-intervall. Dersom et intervall er 0 til 0,56 må neste 

intervall starte på 0,57 for å få entydige klasser. 

Systemet sjekker bare hvilke av de valgte PRRA-artene som forekommer (ja=1 og nei=0) i naturtypen, selv 

om man registreres antall av hver art i NatReg. F.eks. registrerer man 10 individer smårapp langs 

befaringslinje 1, og 0 individer langs befaringslinje 2. Dersom ingen av de 6 andre artene registreres, 

overføres 1/7=0,14 til NatStat. Dette tilsvarer PRRA_2 og tilstand Middels. Antallet 10 (individer smårapp 

som ble registrert), overføres NatStat som metadata. Dersom 4 av 7 arter registreres, overføres 4/7=0,57 til 

NatStat. Dette tilsvarer PRRA_3 og tilstand God.  

Tilstandsklasser PRRA Regionalt viktige art 
 

Tabell PRRA Regionalt viktige art: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre 

tilstandsklasser. Fra og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse MDir Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

PRRA_0 0 Ingen regionalt viktige arter. Andel gridruter med regionalt 

viktige arter. 

Dårlig 0 0 

PRRA_1 <1/16 Regionalt viktige arter forekommer. Andel gridruter med 

regionalt viktige arter. 

Dårlig 0,01 0,06 
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PRRA_2 1/16 - 1/2 Regionalt viktige arter forekommer vanlig. Andel gridruter med 

regionalt viktige arter. 

Middels 0,07 0,5 

PRRA_3 >1/2 Regionalt viktige arter forekommer hyppig. Andel gridruter 

med regionalt viktige arter. 

God 0,51 1 

 

 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  

1 (en) art 

-Poster langs linje: Gjennomsnittet av alle poster. Brukes ved relativt tette forekomster. Hver linje deles i 

inntil 30 poster. Forekomst/ikke-forekomst av en regionalt viktig art. (1 eller 0) registreres i hver post. 

NatReg beregner gjennomsnitt for postene. Har man registrert 1 og 0, blir sluttresultatet en forekomstandel, 

dvs. en hundredelsverdi av totalt antall poster (eks forekomst i 3 av 48 poster gir tallet 3/48=0,0625). Dette 

tilsvarer PRRA_1 og tilstand Dårlig. Jo flere poster med valgt art, jo bedre tilstand. Bevaringsmålets 

grenseverdier bestemmes ut fra områdekunnskap, historiske data, referanseregistrering, e.a. 

-Linje, hel: Ett tall for hver linje - Summering av alle linjene. Egnet for måling av relativt spredte 

forekomster. Telling av antall individer av en regionalt viktig art.  

 

-Punkt: Ett tall for hvert punkt - Gjennomsnitt for alle punkt. Brukes ved spredte forekomster av en regionalt 

viktig art: Telling av antall individer av en regionalt viktig art.  

 

Flere arter 

Dersom man velger flere arter (eks.gulmaure, blodstorkenebb, kystfrøstjerne, bakkestjerne, rødknapp), vil 

overvåkningsresultat/tilstand bare påvirkes av om en art på lista blir registrert eller om den ikke blir 

registrert. Mengden av arten har ingen betydning, siden det bare er forekomst (1) /ikke-forekomst (0) av en 

art som inngår i beregningen.  

-Linje, hel: Til-Fra-verdiene i bevaringsmålet er alltid mellom 0,00 og 1,00. Resultatet påvirkes av om arten 

registreres eller ikke. Ved hver linje registreres antall individer, eller forekomst 1/ikke-forekomst 0, for hver 

valgt art. Har man valgt 4 Regionalt viktig arter, utgjøre hver art en fjerdedel (0,25). Registreres alle artene 

(forekomst ved en eller flere linjer) er forekomstandelen 100%=1,00, Registreres bare en art (ved en eller 

flere linjer), er forekomstandelen 25%=0,25.  

-Punkt: Til-Fra-verdiene i bevaringsmålet er alltid mellom 0,00 og 1,00. Ved hvert punkt registreres antall 

individer, eller forekomst 1/ikke-forekomst 0, for hver valgt art. Har man valgt 4 Regionalt viktig arter, 

utgjøre hver art en fjerdedel (0,25). Registreres alle artene (forekomst ved et eller flere punkt) er 

forekomstandelen 100%=1,00, Registreres bare en art (ved et eller flere punkt), er forekomstandelen 

25%=0,25.  
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PRIA Indikatorart 

Vesentligste endringer fra NatStat1.0 til NatStat2. 
Miljødirektoratsvariabelen PRIA Indikatorart er gitt et 0-trinn for ingen registrerte indikatorarter. 

Trinnbeskrivelse er knyttet til kvantitative størrelser. Måleskalaen for PRIA er gridrutebasert, der frekvensen 

av gridruter med indiktorarten angis langs en 3-trinnsskala med et 0-trinn som angir ikke-forekomst. 

 

Om variabelen  
NatStat er ikke utviklet for artsregistreringer, og vi anbefaler at man benytter Artsdatabanken for registrering 

av arter. NatStat gir likevel anledning til å bruke PRIA Indikatorart for å sette bevaringsmål for en enkelt art 

som f.eks. indikerer en spesiell utforming av en naturtype, eller tilstanden til naturtypen. Før det utarbeides 

bevaringsmål for indikatorart, bør man vurdere forvaltningsverdien av lokal overvåkning av en enkeltart.  

 

Det kan bare opprettes ett bevaringsmål for PRIA i samme overvåkningsobjekt, og dette målet kan kun 

omfatte en art (men se PRRA Regionalt viktig art for en alternativ metode for å knytte forekomst av flere 

arter til et bevaringsmål). 

 

Bevaringsmåleksempel  
Bevaringsmål for PRIA Indikatorart kan fastsettes direkte gjennom måling. Man skal alltid angi hvilken art 

som inngår i overvåkningen (i beskrivelse av bevaringsmål/tellemetode). Det bare kan utarbeides et 

bevaringsmål for hver tilstandsvariabel i et bevaringsmålobjekt.  

 

Metodikk, eksempler:  

a) Kvantifisering av indikatorarten ved registrering av forekomst/ikke-forekomst. Se metodikk for 5XG-SM.  

b) Antall registreringer av indikatorarten (overvåkningsmetode linje eller punkt).  

 

I eksemplet nedenfor ønsker forvaltningsmyndigheten at indikatorart [mandelpil] skal registreres [i naturtype 

xx]. Overvåkningsgeometrien omfatter to linjer med til sammen 48 poster. Hver post beskrives som en flate 

på 10m2. Her registreres forekomst/ikke-forekomst av mandelpil. Naturtypen har god tilstand når mandelpil 

forekommer i minst 6 poster. Gjennom overvåkning registreres mandelpil i 12 av de 48 postene (0,25). Dette 

tilsvarer PRIA_2 og tilstandsklasse "God".  

 

Dersom man ønsker å samle mer detaljert informasjon om arter, kan denne legges i ARTSOBS  

Tilstandsklasser PRIA Indikatorart 
Tabell PRIA Indikatorart: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre tilstandsklasser. Fra og 

Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse MDir Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

PRIA_0 0 Ingen indikatorarter. Andel gridruter med Indikatorart. Dårlig 0 0 

PRIA_1 <1/16 Indikatorarter forekommer. Andel gridruter med Indikatorart. Middels 0,01 0,06 

PRIA_2 1/16 - 1/2 Indikatorarter forekommer vanlig. Andel gridruter med 

Indikatorart.  

God 0,07 0,50 

PRIA_3 >1/2 Indikatorarter forekommer hyppig. Andel gridruter med 

Indikatorart. 

God  0,51 1 

 

 Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  
-Poster langs linje: Gjennomsnittet av alle poster. Egnet for måling av relativt tette forekomster. 

Hver linje deles i inntil 30 poster. Forekomst/ikke-forekomst (1 eller 0) av indikator registreres i hver post. 

NatReg beregner gjennomsnitt for postene. Har man registrert 1 og 0, blir sluttresultatet en forekomstandel, 

dvs. en hundredelsverdi av totalt antall poster (forekomst i 12 av 48 poster gir tallet 12/48=0,25). 

-Linje, hel: Ett tall for hver linje - Summering av alle linjene. Egnet for måling av relativt spredte 

forekomster. Telling av antall individer eller identifiserbare klynger.   

-Punkt: Ett tall for hvert punkt - Gjennomsnitt for alle punkt: Telling av antall individer eller klynger.  

-Overvåkingsobjektets senterpunkt ("fiktivt" observasjonspunkt): Gir en geografisk knytning mellom et 

overvåkningsresultat basert på GIS-analyse og overvåkningsobjektet. 
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PRFT Ferdselstelling 

Vesentligste endringer fra NatStat1.0 til NatStat2. 
Miljødirektoratsvariabelen PRFT Ferdselstelling er gitt et 0-trinn for ingen registrert ferdsel. 

Trinnbeskrivelsen bygger på kvantitative målinger. 

 

Om variabelen  
Miljødirektoratsvariabelen PRFT Ferdselstelling brukes for å overvåke ferdsel.  

 

Overvåkning skjer normalt ved et eller flere tellepunkt i tilknytning til strukturer som har kanaliserende 

(samlende) effekt på ferdselen i området (sti, bru, gjerdeklyv o.l.).  

 

Det kan være naturlig å samlokalisere ferdselstellinger og slitasjemålinger.  

 

Bevaringsmåleksempel  
Bevaringsmål for PRFT Ferdselstelling i et område fastsettes gjennom måling av enten a) PRFT 

Ferdselstelling i et område, eller b) effekt av ferdsel på naturkvaliteter/opplevelser. 

 

Metodikk:  

a) F.eks. Forvaltningsmyndigheten ønsker en gitt ferdselsutvikling [i område xx]. Bevaringsmålet for PRFT 

Ferdselstelling knyttes til antall passeringer som måles. Ferdselstellere er plassert på tre ulike punkt, og det 

bestemmes at antall passeringer f.o.m. 01.05 t.o.m. 31.08 skal registreres. I metodebeskrivelsen må man ta 

stilling til lokalisering av ferdselstellere, telleperiode og tilstandsgrenser knyttet til besøkstallene som 

fremkommer. Man bør også ha en tydelig plan for hvilke tiltak som kan settes inn for å oppnå en ønsket 

ferdselsutvikling. Metoden gir et gjennomsnitt for alle punkt.  

Tilstandsklasser PRFT Ferdselstelling 
Tabell PRFT Ferdselstelling: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre tilstandsklasser. Fra 

og Til er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse.  

Trinn Beskrivelse Tilstandsklasse Fra-verdi Til-verdi 

PRFT_0 Ingen ferdsel God 0 0 

PRFT_1 Noe preget av ferdsel  God  1 1999 

PRFT_2 Preget av ferdsel Middels 2000 3000 

PRFT_3 Sterkt preget av ferdsel Dårlig 3001 100000* 

 

* fiktivt tall som ikke overskrides i overvåkningen. 

 

Forvaltningsmyndigheten bestemmer målsetningene som gir tilstandsklassene (god, middels, dårlig). Det er 

uheldig om mål for ferdsel overskrider områdets "bærekraft". Man bør derfor vurdere om bevaringsmål for 

ferdsel skal suppleres med andre bevaringsmål.  

 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  
-Punkt: Ett tall for hvert punkt. Gjennomsnittet for alle punkt. Hvert punkt er "fastpunkt" for måling av 

ferdsel (f.eks. antall passeringer).  
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PRAR Areal 

Vesentligste endringer fra NatStat1.0 til NatStat2. 
Miljødirektoratsvariabelen PRAR Areal kan brukes for å fastsette bevaringsmål knyttet til andelen "uønsket 

areal" i et overvåkningsobjekt (en naturtype).  

 

Måleskalaen for PRAR Areal er gridrutebasert, der frekvensen av gridruter med uønsket natur angis langs en 

3-trinnsskala med et 0-trinn som angir ikke-forekomst.  

 

Om variabelen  

Miljødirektoratsvariabelen PRAR Areal angir hvor stor del av en "ønsket" naturtype som har innslag av 

"uønskete" naturtyper. Det kan være aktuelt å sette bevaringsmål for en naturtypes areal dersom det skjer 

endringer som påvirker utbredelsen av naturtypen. Endringshastighet kan variere fra hurtig til langsom 

(omdisponering/inngrep, gjengroing, drenering, landheving, m.m.). PRAR Areal gir ingen informasjon om 

årsakssammenhenger. PRAR Areal må ikke forveksles med arealavgrensning av tiltaksområder (f.eks. 

sitkagranskog/kratt/takrør som skal fjernes), eller eventuell avgrensning knyttet til overvåkningsmetodikk.  

Bevaringsmåleksempel  

PRAR Areal kan benyttes for å kvantifisere uønskede (i det aktuelle området) endringsprosesser, der natur 

hurtig omdannes til sterkt endret mark (f.eks. gjennom tørrlegging, deponering, dyrking). 

Bevaringsmålet for PRAR Areal tar utgangspunkt i at man ønsker at så liten andel som mulig av 

overvåkningsobjektet har innslag av [uønsket naturtype xx]. Tilstandsklassene god, middels og dårlig 

fastsettes i forhold til andelen poster som inneholder uønsket natur.  

Man legges ut et rutenett med 30 poster (eks ruter på 10*10m) og vurderer hvor mange ruter som domineres 

av uønsket natur. Dette kan f.eks. gjelde 13/30=0,43 av rutene. Andelen ruter med uønskt natur sendes til 

NatStat. I eksemplet under sendes tallet 0,43 til NatStat. Dette tilsvarer PRAR_2 og middels tilstand (se 

Tabell PRAR Areal). Om dette virkelig er god, middels eller dårlig tilstand er vanskelig å vurdere. Her må 

det brukes skjønn. Man kan evt. endre vurdering av tilstand når man får et bedre grunnlag (ser utviklingen 

over år).  

Tilstandsklasser PRAR Areal 
Tabell PRAR Areal: Trinn gir trinnskala. Beskrivelse gir trinnbeskrivelse. Grad av måloppnåelse hører til en av tre tilstandsklasser. Fra og Til 

er eksempel på overvåkningsdata-intervall som gir en Bevaringsmål Tilstandsklasse. 

Trinn Beskrivelse MDir Trinn_utdyping Tilstandsklasse Fra Til 

PRAR_0 0 Ubetydelig forekomst av uønsket naturtype. Andel gridruter 

med uønsket natur. 

God 0 0 

PRAR_1 <1/16 Forekomst av uønsket naturtype. Andel gridruter med uønsket 

natur. 

Middels 0,01 0,06 

PRAR_2 1/16 - 1/2 Betydelig forekomst av uønsket naturtype. Andel gridruter med 

uønsket natur. 

Middels 0,07 0,50 

PRAR_3 >1/2 Domineres av uønsket naturtype. Andel gridruter med uønsket 

natur. 

Dårlig 0,51 1 

 

Valg av overvåkningsgeometri og overvåkningsmetode  

-Observasjonslinje - poster langs linje: Andelen av poster med forekomst av "uønsket" natur (alle linjer og 

alle postene danner ett tall – en hundredelsverdi av totalt antall poster).  
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18 NatReg veileder  
NatReg er en app for nettbrett som benyttes for å registrere målinger i felt (overvåke bevaringsmål). NatReg 

finner målinger som skal utføres, viser hvor- og hvordan de skal foretas, sender målingene til NatStat og 

beregner riktig verdi (f.eks. sum/gjennomsnitt/andel). 

Brukere av NatReg må beherske følgende: 

• Nedlasting av app fra Google Play til (i 2020, f.eks. Samsung Galaxy Tab S4 9.7/32GB som kan 

leveres med vanntett deksel). 

• Nedlasting fra App Store til (i 2020, f.eks. iPad 2018 32 GB WiFi som kan leveres med vanntett 

deksel). Pr. 20200424. 

• Forstå veksling mellom å arbeide online- og offline 

• Finn målingene som skal utføres (online). 

• Hente offlinekart for området man skal arbeide i (online). 

• Registrere målinger som skal gjennomføres (offline). 

• Sende målingene til NatStat (online). 

• Vite at bevaringsmål opprettet i NatStat skal overvåkes ved hjelp av NatReg, 

• Vite at bevaringsmål opprettet i NatStat-test skal overvåkes ved hjelp av NatReg Kurs 

Installasjon av NatReg (Kurs) for Android og iOS 
NatReg (Kurs) installeres på nettbrettet fra GooglePlay (android/Samsung tab) eller AppStore (iOS/iPad).  

 

Nettbrettets google-konto/apple-ID må registreres før man får tilgang til kurs-appen. Registrering skjer ved at 

nettbrettets g-mail konto /apple-ID meldes inn samtidig som man ber om brukerrettighet til NatStat-

test/NatReg Kurs (se kap 1).   
 

1. Pålogging til NatReg Kurs (og NatStat-test) skjer ved et felles brukernavn/passord som 

Miljødirektoratet har opprettet for test-formål. Alle testbrukere får en fiktiv forvaltningsmyndighet-

rolle (Trøndelag). Pålogging til NatReg og NatStat (prod) skjer med "vanlig" Naturbase 

brukernavn/passord etter at bruker er gitt særskilt tilgang til NatStat (og NatReg).  

Hent målinger fra NatStat (eller NatStat-test) 
Zoom og panorer til det geografiske området for 

bevaringsmålet (ene) som skal måles (overvåkes i felt) 

1. Bruk Funksjonsknappen Hent Målinger for å laste 

målingene (bevaringsmålene) til NatReg. 

2. Bruk Funksjonsknappen Målinger, og sjekk at aktuelle 

målinger er lastet til NatReg. 

Problemer – mulige årsaker: 

- Ikke koplet til nett. 

- Målingen er ikke med i kartutsnittet som vises i NatReg. 

- Bevaringsmålet skal ikke overvåkes inneværende år (sjekk år/frekvens i NatStat) 

- Du bruker feil app (NatReg Kurs – ikke NatReg) når du skal hente bevaringsmål fra NatStat.  

Hent offlinekart som skal brukes i felt  
NatReg viser kartutsnitt (Fig-NatReg 2-5) over et geografisk 

område med målinger som registreres i felt.  

1. Bruk Funksjonsknappen med Kartsymbol (Fig-

NatReg, 2-1), oppe til høyre i skjermbildet for få frem 

funksjonen Nedlastbare i kartutsnittet. Trykk på den 

grønne knappen (Fig-NatReg 2-2). 

2. En liste over nedlastbare kart (Fig-NatReg 2-3) for 

kommunene som befinner seg i kartutsnittet vises.  

Figur-NatReg 1. Hent målinger

 

Figur-NatReg 2. Hent offlinekart 
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3. Velg hvilke kommune(r) som skal lastes ned til NatReg. Ikke bruk større kartutsnitt (eller velg flere 

kommuner) enn nødvendig.  

4. I eksemplet er Steinkjer (945MB) valgt (Fig-NatReg 2-4). Selv med raskt nett kan nedlastingstiden 

for en så vidt stor kartfil være mer enn 10 minutter. 

Problemer – mulige årsaker: 

- Ikke koplet til nett eller tregt nett (4G-dekning gir ikke nødvendigvis rask nedlasting). 

- Ikke tålmodig nok – nedlastingen tar tid. 

- Ikke tilstrekkelig lagringskapasitet i nettbrettet (minnebrikke støttes ikke). 

Forberedelse til måling/overvåkning i felt  
1. Gå offline (velg flymodus). Ved å arbeide offline i 

felt unngår man f.eks. at man uforvarende henter nye 

målinger, og blir prisgitt en tilfeldig nettdekning 

dersom målinger må hentes på ny. 

2. Funksjonsknappen Målinger gir en liste over 

målingene (bevaringsmål) som er lastet ned til 

NatReg. Sjekk at du har fått med målingene som skal 

være med i felt. 

 
Figur-NatReg 3 viser et eksempel med to 

bevaringsmål/målinger i kartutsnittet. NIN5028542 

Fremmedartsinnslag måles ved 2 ulike linjer som begge er 

inndelt i poster. I Figur-NatReg 3 er linje 7FA_L5 valgt. Det 

zoomes til linja, som er markert med grønn farge. I linje 

7FA_L5 skal det gjennomføres målinger i 5 poster. 

Problemer – mulige årsaker: 

Feil målinger har blitt med:  

- Oppsøk område med nettdekning. Sjekk NatStat. Velg område og Hent målinger på nytt. 

 

Finner ikke linjer eller punkt i terrenget: 

- Les beskrivelse om målingen under Informasjon (Figur-NatReg 4).  

- Mens man har tilgang til PC/nett kan man legge til .gpx fil med målegeometri (linje/punkt) i en håndholdt 

  Garmin GPS (se annet avsnitt).   

Utfør måling i felt  
Hver overvåkningsgeometri har en eller flere poster/celler 

(Figur-NatReg 4) som hver skal fylles ut med måleverdier (tall 

som er resultatet av en måling).  

1. Under Informasjon (Figur-NatReg 3) ligger det ofte 

informasjon om overvåkningsmetode og verdier.  

2. Tastaturet kommer frem når man berører en poste/celle 

som skal ha en måleverdi.  

3. Hver gang en poste/celle fylles ut med et tall, endres 

tallet i rød teller nede til høyre (Figur-NatReg 4).  

4. Felt for Merknad og Dato er redigerbare. 

Figur-NatReg 3. Forberedelse til måling.. i felt 

 

 

Figur-NatReg 4. Utført måling i felt

t  
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Tilknytt bilder til måling  
Det kan knyttes et bilde til en måling. Bildet tas først med 

kameraet i nettbrettet, og lagres på vanlig måte i bilderullen. 

1. Trykk Tilknytt bilde Figur-NatReg 4. Bekreft at 

NatReg skal ha tilgang til nettbrettets bilderull. 

Bildet hentes fra bilderullen. Marker bildet og 

bekreft filplasseringen (Figur-NatReg 5).  

2. For sletting av et bilde trykker man på Tilknytt bilde, 

og markerer det valgte bildet i bilderullen. Deretter 

trykker man Bekreft: (Ikke noe bilde valgt). Bildet 

fjernes fra målingen. 

Problemer – mulige årsaker: 

- Ingen bilder i nettbrettets bilderull. 

- NatReg har ikke tilgang til bilderullen  

  eks. iPad: Gå til innstillinger. Velg NatReg- Gi bilder tilgang (lese og skrive). 

- Lagringskapasiteten i nettbrettet er brukt opp. Slett overflødige bilder fra bilderullen. 

Sjekkliste; Er jobben i felt gjort?  
1. Når måltallet er registrert, endres rød teller nede til 

høyre. Etter at alle målingene for bevaringsmålet er 

utførte, kan de sendes til NatStat. 

2. Under Målinger (venstre-menyen) viser en brøk foran 

hvert geometrisymbol hvor mange, av antall mulige 

målinger, som er gjennomførte. 0/2 viser at ingen av 

de to mulige punktmålingene er utførte. 18/18 viser at 

18 av 18 mulige linjemålinger er utførte.  

3. Gå til målingene og sjekk merknad, dato og 

bildevedlegg. Det er mulig å legge til/endre målinger 

frem til de er sendt til NatStat 

Send målinger til NatStat  
1. Koble nettbrettet til rask WiFi (4G-dekning gir ikke 

nødvendigvis rask opplasting). 

2. Trykk på Registrerte data for å klargjøre målingene 

(indikert med av rød teller) for opplasting til NatStat. 

3. Trykk på den store hvite knappen som bekrefter antall 

utfylte poster som kan sendes (lastes opp) til NatStat. 

4. Sjekk om målingene ble registrert i NatStat. 

Problemer – mulige årsaker: 

- Svak/manglende nettdekning 

- Dersom NatReg-appen er slettet og reinstallert etter 

  målingene ble gjort, er det ingen målinger å sende til  

  NatStat. Sletting av app sletter alle målinger som ligger i 

  nettbrettet.  

-Tallverdier i måleresultatet (NatReg) passer ikke med til-fra- 

 verdiene i NatStat. 

-Registreringene er ufullstendig fylt ut i NatReg (eks. mangler 

verdier) 

 

Figur-NatReg 5. Tilknytt bilder.. 

 

Figur-NatReg 6. Sjekkliste.. 

 

Figur-NatReg 7. Send målinger til NatStat. 

 

Figur-NatReg 7. Send målinger til NatStat. 

 



NatStat og NatReg. Versjon torkas 20200515 

53 
 

Registreringsskjema til utskrift/papirskjema  
Det kan være smart å ha med papirskjema som backup, særlig i uveisomme områder med dårlige 

nettmuligheter. Lenke (URL) til registreringsskjema for et valgt bevaringsmål kan sendes til en epostkonto.   

1. Bruk NatReg-funksjonen Hyperkopling, og velg 

epostkonto (gjøres mens man har nettdekning). Send 

eposten (Figur-NatReg 8).  

2. Dersom Explorer er standard nettleser på PC, må 

lenken "Skriv ut registreringsskjema" kopieres og 

limes inn i annen nettleser (eks Google Chrome). 

Registreringsskjemaet kan sendes til skriver eller 

lagres som pdf. 

Problemer – mulige årsaker: 

- Sjekk riktig e-postkonto.  

- Bruk Google Chrome eller annen nettleser som ikke er Explorer 

Send overvåkningsgeometri -linjer og punkt til gpx-fil  
Det kan være greit å ha med overvåkningsgeometri på ekstern GPS (Garmin). Med tilgang til nettdekning og 

PC kan overvåkningsgeometri (linje/punkt) eksporteres fra NatReg og hentes inn i en GPS. 

1. Bruk NatReg-funksjonen Hyperkopling, og velg epostkonto. Send eposten (Figur-NatReg 8).  

2. Dersom Explorer er standard nettleser på PC, må lenken "Hent geometri (gpx)" kopieres og limes 

inn i annen nettleser (eks Google Chrome).  

3. Lenken gir tilgang til gpx-fil for gjeldende overvåkningsgeometri. Gpx-fila lagres i PC på katalog 

"Nedlastinger". 

4. Kople Garmin til PC og overfør gpx-fil til Garmin (bruk gjerne programmet BaseCamp for å sjekke 

gpx-fila). 

Problemer – mulige årsaker: 

- Bruk Google Chrome eller annen nettleser som ikke er Explorer 

- Denne manualen gir ikke innføring i import- og bruk av gpx-fil i Garmin GPS. Se evt. informasjon 

  på nett.      

Slett offlinekart  
Når man har gjennomført målingene i felt og sendt (syncronisert) data til NatStat (se annet avsnitt), kan man 

frigjøre lagringsplass ved å slette offlinekart som ikke brukes.  

1. Slett ved å trykke på søppelbøtte-symbolet bak kommunenavnet (Figur-NatReg 2. Hent offlinekart).  

Sjekkliste før man drar ut i felt  
Registreringene kan starte når man har funnet målingene som skal utføres, valgt riktig offlinekart og satt 

mobilen i flymodus. Sjekkliste før man reiser ut i felt: 

1. Riktig(e) offlinekart.  

2. Aktuelle målinger kan hentes opp. 

3. Nettbrett satt i flymodus. 

4. Papirskjema som backup og overvåkningsgeometri på ekstern gps. 

5. Ekstra batteri (powerpack), kabler og vanntett deksel. 

Kritiske feil i felt – hva gjør man og hva gjør man ikke! 
Kritiske feil i felt: 

1. Registrer på papirskjema og bruk ekstern GPS (med nedlastet overvåkningsgeometri). 

2. Dersom problemet er knyttet til app/nettbrett, kan nettbrettet (men ikke app!!) forsøksvis slås av/på. 

Håndtering av kritiske feil dersom man har (god) nettdekning: 

1. Logg av og på (NB! Nettdekning kreves ved pålogging).  

Figur-NatReg 8. Registreringsskjema og geometri

rift  
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2. Tvungen omstart (for Android: Innstillinger-Apper –NatReg- Tving stopp. (NB! Nettdekning kreves 

ved oppstart). 

3. Alle data går tapt når NatReg-appen slettes. Sletting av app bør bare vurderes dersom man 

ikke har "umistelige" data. (NB! Nettdekning kreves for å re-installere app). 

 


