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Overgang mellom strandeng, driftvoll, kulturmarkseng 
og boreal hei. Foto: Ulrike Hansen Miljøfaglig utredning 

Miljødirektoratets rolle 

 Skaffer og formidler 
miljøinformasjon 

 Utfører og iverksetter 
forvaltningsmyndighet 

 Styrer og veileder regionalt og 
kommunalt nivå 

 Deltar i internasjonalt 
miljøarbeid 

 

 

Kunnskapsgrunnlaget 

 



Foto: Marie Lier 

Agenda 

 filbasert datainnsamling - 

kartlegging og verdsetting 

av friluftslivsområder 

 automatisert 

datainnsamling – naturtyper  

 kritiske faktorer for god og 

effektiv dataflyt 

 



Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder 



Målsetting 

Innen utgangen av 2018 skal:  

 alle landets fylker ha startet opp et 
regionalt arbeid med å stimulere sine 
kommuner til å kartlegge og verdsette 
friluftslivsområder  

 flest mulig av landets fylker ha 
gjennomført et regionalt arbeid med å 
stimulere og veilede sine kommuner til å 
kartlegge og verdsette friluftslivsområder 

 alle data fra kommunenes arbeid være 
lagret i Naturbase og tilgjengeliggjort 
via WMS-tjenester og opp- og 
nedlastningstjenester 

 



Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder 

 kartlegges etter 

Miljødirektoratet’s 

håndbok M98-2013 

 kommuner kartlegger og 

verdsetter 

 innsamling og 

digitalisering 

 www.naturbase.no 



Datainnsamling – ulike metoder 

Grunnlaget 

 basert på eksisterende informasjon om friluftsliv og bruk av 
arealer 

 kart og andre kilder 

Metode for å produsere data 

 tegner manuskart og digitaliserer 

 kommunen bruker egne GIS-verktøy 

 kommunen bruker manuskart på papir – konsulent digitaliserer 

 fylket/friluftsråd kjøper fellesverktøy (webdigging) 

  



Manuskart – tidlig fase 



Kvalitetssikringsløypa 



Filbaserte leveranser - leveranseinstruks 



Registreringsskjema for egenskaper - excel 



Mottakssystem 



Resultatet etter kartlegging og verdsetting, Snillfjord kommune (www.naturbase.no) 



Kartlegging av naturtyper etter 
NiN 



NiN - kartdata 

NiN-naturtyper 1:20000 



Sanddynesystem, Lofotodden  Foto: Geir 

Gaarder Miljøfaglig utredning 

Basiskartlegging NiN - litt historikk 

 kartlegging siden 2010 

 regneark + shape/SOSI 

 kartleggingsfirma 
– høy naturfaglig kompetanse 

– mindre fokus på GIS 

– kartlegger store områder 
(manuskart, notatbøker) 

 manglet standard, 
kravspesifikasjon og verktøy 

 Ca 30000 objekter (90000) 



NiN db 

NiN-App desktop 

Oppstart 

registrering Feltarbeid 

NiN-App 

Synkronisere 

feltarbeid 

NiN-App NiN-App desktop 

Godkjenne 

feltarbeid 

NiN-admin desktop 

Kvalitetssikre 

registreringer 

NiN app - dataflyt 



Geocortex essentials HTML5 Viewer 

 plattformuavhengige webapplikasjoner som skal fungere i 

nettlesere både på PC og mobile enheter.  

 lokal lagring av data på enhetenapplikasjonene kan kjøre i et 

«skall» som gir full tilgang til enhetens ressurser.  

 Webapplikasjoner som kjører i «skall» («hybrid») er det 

nærmeste man kommer en plattformuavhengig løsning for mobile 

enheter når man er avhengig av funksjonalitet (f.eks. lagring av 

større mengder data) som vanligvis kun er tilgjengelig for 

plattformspesifikke applikasjoner («native»). 











Utfordringer med datafangst i felt 

 varierende kvalitet på signal i felt:  
– håndtering av komplekse datamodeller og dynamiske lister som skal 

håndteres offline 

– plassmangel på enhet spiller inn 

 begrenset hvor store bakgrunnskart (områder) man kan lagre ned på mobil 
enhet 

 topologisjekk er ressurskrevende med tanke på kompleksitet, 
avhengigheter mot andre registreringer som utføres, osv. i offline modus.   

 snapping på mobil enhet: 
– krever at man tar med mye data ut på enhet (feature klasser) 

 zoom-faktor detaljerte data (min 50 m2) 

 back-up 



NiN-Admin 

 



Topologitrollet 



Oppsummering – filbaserte leveranser 

Minus 
– leveranseinstrukser og produktspesifikasjoner helt kritisk, men vanskelig 

tilgjengelig 

– data sendes fram og tilbake ved feil, tar tid 

– skille kart- og egenskapskapsdata, feilkilde 

Pluss 
– Jobbe med egne verktøy og skjema (f.eks. excel) 

– kan skille kart- og egenskapsdata 

Forutsetninger for å lykkes: 
– standarder og spesifikasjoner, strikte registreringsskjema 

– verktøy for kvalitetskontroll både hos leverandør og hos mottaker 

– et leveransesystem med saksoppfølging og metadata om leveranser 

 



Øvre strandeng preget av strandnellik Foto: 

Ulrike Hansen, Miljøfaglig utredning 

Oppsummering - automatisert 

 risiko 

– vær, vind og vann 

– arbeidsteknikker- og metoder i felt 

– teknologi (hybrid) off-line 

– topologi (trollet) 

– feilmuligheter ved lagring 

– synkronisering og back-up 

 gevinst 

– skiller ikke GIS-arbeidet fra feltarbeidet 

– kortere tid fra felt til base 

– teknisk kvalitetssikring minimaliseres 
 

Forutsetninger 

 Krever «moderne database»  

 regler både i applikasjon og base 
 



Kulturmarkseng  Foto: Ulrike Hansen, 

Miljøfaglig utredning 

Til slutt 

Målet er å realisere korteste og sikreste 
vei fra datafangst til base (og billigste) 

 

 felt-teknologi – er den moden? 

 ikke felt-app for en hver pris/formål 

 felt-app må suppleres med desktop 
løsning 

 organisering – ansvar må beskrives 

 kostnader  
Øker hvis feil dras med lenger ut i 
produksjonsløypa. Investere i teknologi som 
produserer «så riktig som mulig» i felt 

 



www.miljødirektoratet.no 


