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Innledning
Det foreliggende dokumentet er det andre i en serie beskrivelser av enheter og variabler som
benyttes i terrestrisk naturkartlegging etter NiN versjon 2.1 tilpasset målestokkene 1: 5 000 og 1:20
000. Dokumentet inneholder beskrivelser av 98 enkeltvariabler og 14 listebaserte sammensatte
variabler i 6 av de 10 variabelgruppene (kildene til variasjon) som er inkludert i beskrivelsessystemet i
NiN versjon 2.1. Beskrivelsene er, så langt det har vært mulig, beskrevet ved bruk av en felles mal,
men i motsetning til beskrivelsene av kartleggingsenhetene (NiN versjon 2, Artikkel 8) har vi ikke
funnet det hensiktsmessig å standardisere hver beskrivelse til én side. Til det er variablene for
forskjellige. En del variabler kan beskrives presist i få ord mens andre, f.eks. variablene for
grøftingsintensitet (7GR–GI), vassdragsregulering (7VR–RI) og de tilhørende variablene for
endringsgjeld (7GR–EG og 7VR–EG) krever detaljerte beskrivelser og illustrasjoner for å kunne angis
presist.
Beskrivelsene er ordnet forløpende, først etter gruppenummer (0–9) og dernest alfabetisk etter
variabelkoden. En forutsetning for å kunne bruke beskrivelsene er en viss kjennskap til prinsippene
og kriteriene som ligger til grunn for typeinndelingen og beskrivelsessystemet på natursystem-nivået
i NiN. Disse er beskrevet i NiN[2] Artikkel 1, kapittel B4 (se også kapitlene B1–B3), men også svært
kortfattet gjengitt nedenfor i avsnittet "NiN-systemet".
Alle bilder, med unntak av bilder der fotografen er navngitt, tatt av forfatterne.

NiN-systemet: typeinndeling og beskrivelsessystem på natursystemnivået
Typesystemet
På natursystem-nivået er artssammensetningen er den karakteriserende naturegenskapen (den
naturegenskapen som først og fremst brukes til å karakterisere naturvariasjonen på dette
naturmangfold-nivået), mens lokal kompleks miljøvariasjon er karakteriserende kilde til variasjon
(det vil si den basale naturegenskapen som benyttes for å forklare variasjonen
artssammensetningen). Med lokal kompleks miljøvariasjon menes variasjon i miljøforhold som gir
opphav til mønstre på relativt fin romlig skala (typisk < 1 km) og som er stabile over relativt lang tid
[typisk mer enn 100(–200) år]. Den lokale komplekse miljøvariasjonen beskrives ved å definere lokale
komplekse miljøvariabler (LKM), dvs. variabler som består av flere enkeltmiljøvariabler som
samvarierer i mer eller mindre sterk grad, og som gir opphav til variasjon i artssammensetning på
relativt fin romlig skala og som har en virkning som vedvarer over relativt lang tid [typisk mer enn
100(–200) år]. LKM-begrepet er et av de mest sentrale begrepene i NiN (se NiN[2] Artikkel 1,
kapitlene A1d og A1e).
Typesystemet er hierarkisk med tre nivåer; hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype. Tre av de sju
hovedtypegruppene inneholder ‘terrestrisk natur’; det er fastmarkssystemer (T), våtmarkssystemer
(V) og snø- og issystemer (I). Innenfor hver av hovedtypegruppene er hovedtypene definert ved bruk
av en etterprøvbar prosedyre som først identifiserer normal variasjonsbredde innenfor hver
hovedtypegruppe, det vil si den arealmessig dominerende variasjonsbredden i artssammensetning
og miljøforhold innenfor hovedtypegruppa (det vil også si innenfor en dominerende
økosystemkomponent), som kan beskrives ved hjelp av et begrenset sett av hovedkompleksvariabler
(viktige LKM’er), og deretter definerer spesiell variasjon innenfor hovedtypegruppa, det vil si all
øvrig variasjon. Grunnlaget for å skille ut noe som spesiell variasjon er identifisering av minst én
spesiell lokal kompleks miljøvariabel (= sLKM), det vil si en lokal kompleks miljøvariabel som
forklarer mer variasjon i artssammensetning enn 2 ØAE (økologisk avstandsenhet) mellom
tyngdepunkter for en naturtype innenfor normal variasjonsbredde innenfor ei natursystem-
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hovedtypegruppe og en sammenliknbar naturtype som ikke ligger innenfor normal variasjonsbredde.
Denne kriteriebaserte metoden for å identifisere hovedtyper forutsetter at det er mulig å beregne en
‘økologisk avstand’ mellom kandidater til naturtyper langs enhver LKM. I NiN versjon 2 er det utviklet
en metodikk for å beregne slike avstander på grunnlag av standardiserte, såkalte generaliserte,
artslister (se NiN[2] Artikkel 1, kapittel B2). En økologisk avstandsenhet (1 ØAE) svarer til en forskjell
i artssammensetningen mellom to systemer som sammenliknes, hver representert med en
generalisert artsliste, der en fjerdedel av artssammensetningen skiftes ut. I tillegg tas det ved
inndelingen i hovedtyper hensyn til viktige økologiske strukturerende prosesser (se NiN[2] Artikkel 1,
kapittel B3), slik at én og samme hovedtype bare skal inneholde variasjon som er betinget av de
samme, viktige økologisk strukturerende prosessene. I alt er identifisert 18 ulike kategorier av
naturvariasjon på grunnlag av viktige økologisk strukturerende prosesser (se NiN[2] Artikkel 1,
kapittel B4b). I alt er det i NiN versjon 2.0 identifisert 45 hovedtyper i fastmarkssystemer, 13 i
våtmarkssystemer og 1 terrestrisk hovedtype i snø- og issystemer.
Hver hovedtype deles i grunntyper etter identifisering av de LKM som er viktigst for å forklare
variasjonen i artssammensetning innenfor hovedtypen. For å anses som viktig, må det være minst 2
ØAE mellom endepunktene langs en LKM innenfor en hovedtype. Antallet grunntyper som skilles ut
langs en LKM skal stå i forhold til hvor stor variasjon i artssammensetning det er langs denne LKM’en
i denne hovedtypen – reglene sier at det skal være én grunntype pr. påbegynt 1 ØAE utover 2 ØAE.
Det vil si at dersom det er 2,7 ØAE mellom endepunktene langs en LKM innenfor en hovedtype, skal
det skilles ut 2 grunntyper langs denne. Er det flere viktige LKM, kombineres oppdelingene av disse til
et nettverk av grunntyper. Variasjonen i artssammensetning langs en gitt LKM er ikke den samme
innenfor hver hovedtype. Som eksempel kan vi ta kalkinnhold (LKM-kode KA), som er en viktig LKM
for å forklare variasjon i artssammensetning i flertallet av terrestre hovedtypene. I åpen
jordvannsmyr (hovedtypekode V1) er variasjonen langs KA > 5 ØAE, mens den på rabbe (T14), der
miljøforholdene er mye mer ekstreme, bare er mellom 2 og 3 ØAE. Dermed kan ikke den samme
trinninndelingen av LKM’ene benyttes til grunntypeinndeling på tvers av hovedtypene – det er
nødvendig med en hovedtypetilpasset trinndeling, slik at KA deles i 5 trinn i V1 og 2 trinn i T14. Fordi
det er sterkt ønskelig at vi skal kunne bruke samme begrepsapparat for å beskrive variasjonen langs
én og samme LKM, f.eks. KA, samtidig som inndelingen tilpasses variasjonen innenfor hver
hovedtype for bruk til å definere grunntyper, er hver LKM delt inn i et antall små basistrinn.
Basistrinnene er de minste trinn (intervaller), hver med en utstrekning ca. 0,5 –1,0 ØAE, langs en
kompleks miljøgradient, målt i den hovedtypen og i den geografiske og økologiske konteksten der
det antas at variasjonen i artssammensetning innenfor det aktuelle intervallet langs miljøgradienten
er størst. Ved å bruke basistrinninndelingen som utgangspunkt for begrepsapparatet som beskriver
variasjonen langs LKM’ene og som utgangspunkt for hovedtypetilpasset trinndeling av de komplekse
miljøvariablene, oppnår vi på samme tid å få et felles begrepsapparat for avraisjonen langs hver LKM
og en inndeling i grunntyper som er tilpasset hovedtypen. Kalkinnhold (KA), med hele ni basistrinn, er
et godt eksempel på dette. I rabbe (T14) deles KA inn i ett hovedtypetilpasset trinn, KA∙1, for
kalkfattige og intermediære rabber og ett trinn, KA∙2, for kalkrike rabber. KA∙1 utgjøres av de fem
nederste basistrinnene, KA∙2 av de fire øverste. Hovedtypetilpassete trinn angis med tall, mens
basistrinnene angis med tallet 0, små bokstaver eller symbolene + eller ¤ (se NiN[2] Artikkel 1,
kapittel B2i). De hovedtypetilpassete trinnene defineres på grunnlag av basistrinninndelingen. I T14
er KA∙1 definert som KA∙abcde, mens KA∙2 er KA∙fghi.
For LKM’er som er (mer eller mindre) naturlig klassedelt, brukes begrepene basisklasse og
hovedtypetilpasset klasseinndeling. Basisklassene betegnes, i likhet med basistrinnen, med små
bokstaver, mens hovedtypetilpassete klasser betegnes med store bokstaver, A, B, C etc.
For enkelte LKM’er finnes innarbeidete kombinasjoner av hovedtypetilpassete trinndelinger som
strekker seg over flere hovedtyper. Dette gjelder f.eks. hevdintensitet (HI) fra fastmarksskogsmark
(T4) til oppdyrket varig eng (T45), og sandstabilisering (SS) fra sanddynemark (T21) til T4. I slike
tilfeller er det hensiktsmessig å kombinere de hovedtypetilpassete trinninndelingene for de aktuelle
hovedtypene til en referansetrinninndeling. Den ‘tekniske’ definisjonen av dette begrepet er
‘trinninndeling av komplekse miljøvariabler som forenkler basistrinninndelingen og som ikke
tilfredsstiller definisjonene av datasettspesifikke, hovedtypespesifikke eller hovedtypetilpassete
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trinninndelinger’, men i praksis brukes begrepet om hovedtypetilpassete trinninndelinger som kobles
sammen på tvers av hovedtyper. Hvert trinn i en referansetrinninndeling er vanligvis ett
standardtrinn, men i noen tilfeller er det gjort unntak for å fange opp variasjon langs uLKM innenfor
hovedtyper (uLKM = underordnete lokale komplekse miljøvariabler, det vil si LKM’er som innenfor en
hovedtype gir opphav til mellom 1 og 2 ØAE variasjon i artssammensetning og som derfor ikke gir
opphav til grunntyper). Bakgrunnstrinninndelinger benyttes også i spesialtilfeller der det som i NiN
oppfattes som flere LKM på grunn av at viktigste økologiske strukturerende prosess skifter
undervegs, i naturen kombineres til én lang vegetasjonsgradient, gjerne koblet opp mot en
topografisk gradient. Det klassiske eksemplet på dette, er de tre LKM vindutsatthet (VI),
uttørkingsfare (UF) og snødekkebetinget vekstsesongreduksjon (SV) som til sammen utgjør den
klassiske ‘rabbe–snøleiegradienten’ i fjellet. Reeransetrinninndelingenes trinn betegnes med store
romertall; I, II, III etc.
Grunntypeinndelingen av natursystem-hovedtypene tar ikke hensyn til hvilken romlig skala man
finner variasjon langs hver LKM. En del LKM’er, f.eks. tørrleggingsvarighet (TV) som forklarer
variasjonen fra mykmatter til tuer i myr, varierer på svært fine romlige skalaer. For at NiN-systemet
skal kunne brukes til praktisk naturkartlegging i målestokker grovere enn 1:500, der grunntypene kan
brukes direkte som kartleggingsenheter med et minsteareal for utfigurering av polygoner på 1 m2, er
grunntypene aggregert til målestokktilpassete kartleggingsenheter på grunnlag av hvilken romlig
variasjon man finner variasjon langs hver LKM (se Veileder for naturkartlegging på grunnlag av NiN,
kapittel A10, for prinsipper). Mens de 59 terrestre hovedtypene (Vedlegg 1) omfatter 443
grunntyper, er antallet kartleggingsenheter tilpasset kartlegging i 1: 5000 med minsteareal 250 m2
(som er beskrevet i dokumentet med typebeskrivelser tilrettelagt for kartlegging, NiN 2 Artikkel 8)
281.
Alle de 43 LKM som er relevante for inndeling av de terrestre hovedtypene er listet opp i Vedlegg 2,
som også inneholder opplysninger om antallet basistrinn for hver LKM. Dette vedlegget og de øvrige
vedleggene er redigerte versjoner av tabeller i NiN[2] Artikkel 3. En oversikt over
basistrinninndelingen av hver LKM, og basistrinnenes navn, finnes i NiN[2] Artikkel 3: Tabell B1–2.
Vedlegg 1 viser hvilke LKM som er så viktige at de benyttes til grunntypeinndeling av de 59
hovedtypene, samt antallet kartleggingsenheter i 1: 5000 i hver hovedtype. Denne tabellen er en
redigert utgave av NiN[2] Artikkel 3: Tabell C1–2, tillagt informasjon fra Kartleggingsveilederen,
Tabell C2.
Alle LKM er beskrevet i større detalj i NiN[2] Artikkel 3: Vedlegg 1.

Beskrivelsessystemet
Naturvariasjon som ikke kommer til uttrykk i typeinndelingen fanges opp i NiNs fleksible
beskrivelsessystem som etter intensjonen ‘skal inneholde alle variabler som er nødvendig for å
beskrive all variasjon innenfor alle kilder til variasjon som anses relevante for presis beskrivelse av
naturvariasjonen innenfor alle hovedtyper’. Beskrivelsessystemet omfatter LKM som ikke gir stort
nok utslag på artssammensetningen innenfor en hovedtype til å gi grunnlag for å definere grunntyper
(uLKM), samt variasjon innenfor alle andre kilder til variasjon (‘restvariasjonen’). Variasjonen langs
uLKM beskrives etter mønster av variasjonen langs viktigere LKM, men uten å gi opphav til
grunntyper. ‘Restvariasjonen’ er sortert på ni ‘andre kilder til variasjon’ (KTV). Variasjonen langs disse
beskrives ved bruk av variabler som er gjort gjenstand for en pragmatisk, men systematisk klasseeller trinndeling uten eksplisitt referanse til hvor mye variasjon i artssammensetning de gir opphav
til.
Variablene i beskrivelsessystemet kan grupperes etter sine økologiske egenskaper (hvilken kilde til
variasjon de tilhører) og etter sine statistiske egenskaper.
Fra et reint statistisk synspunkt kan variablene i beskrivelsessystemet deles i sju kategorier
(statistiske variabeltyper) etter hvilken standard måleskala som brukes til å angi variabelverdi.
Måleskalaen indikeres med en bokstav en måleskala-kode: kontinuerlig variabel (K; ‘variabel som i
utgangspunktet kan angis med en hvilken som helst tallverdi, eventuelt innenfor et intervall, på en
måleskala’), binær variabel [B; ‘variabel med to mulige utfall; forekomst (1) og fravær (0)’],
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andelsvariabel (A; ‘variabel som uttrykker andel av en maksimumsverdi, på en skala fra 0 til 1 eller i
prosent’), ikke-ordnet faktorvariabel (F; ‘variabel med et endelig antall klasser som mulige utfall, og
der disse klassene ikke kan ordnes på naturlig vis’), ordnet faktorvariabel (O; ‘variabel med et endelig
antall trinn som mulige utfall, og der disse trinn er naturlig ordnet fra “minst” eller “minst av” til
“størst” eller “mest av”’) og telle-, tetthets- og konsentrasjonsvariabler (T; ‘variabel som gir uttrykk
for antallet enheter av en gitt type innenfor en arealfigur, eventuelt pr. arealmål-enhet’).
Referansebaserte variabler (R-variabler) er andelsvariabler der en tilstand tallfestes ved bruk av ett
eller oftest to valgte referansepunkter; en ‘nulltilstand’ og en ‘ekstremtilstand’. Måleskalaene som
benyttes i NiN er beskrevet i detalj i NiN 2 Artikkel 3: kapittel A1d, og er også tatt inn i beskrivelsen av
hver enkeltvariabel i dette dokumentet.
Enkeltvariabler som hører tematisk sammen er gruppert i sammensatte variabler slik at
beskrivelsessystemet kunne organiseres som et hieraki av sammensatte variabler med
enkeltvariabler nederst i hierarkiet. I tilfeller der enkeltvariablene adresserer arter, fossiler eller
andre biologiske ellere geologiske ‘objekter’ som det ikke finnes uttømmende lister over, er antallet
enkeltvariabler ubegrenset. Vi skiller slike listebaserte enkeltvariabler fra fast definerte
enkeltvariabler. Førstnevnte defineres på grunnlag av standardlister som ajourføres løpende, og som
NiN henter inn fra ulike tjenester, f.eks. Artsnavnebasen (Artsdatabanken), Askeladden
(kulturminner; fra Riksantikvaren), bergarter og mineraler (NGU).
Dette dokumentet inneholder beskrivelser av alle uLKM og andre variabler fra beskrivelsessystemet
som benyttes i praktisk kartlegging basert på NiN versjon 2.1 sommeren 2017; til sammen 98
enkeltvariabler og 14 listebaserte sammensatte variabler fordelt på 6 av de 10 variabelgruppene
(kildene til variasjon). En oversikt over fordelingen av variabler på kilder til variasjon er gitt i tabellen
nedenfor (kilder til variasjon som ikke er representert med beskrevne variabler i dette dokumentet er
‘grået ut’):
KTV
Kode
0

Begrep

Antall enkeltvariabler + sammensatte listebaserte
variabler*
I NiN versjon 2.1
Beskrevet i dette
dokumentet
59
9

lokale komplekse miljøvariabler
(LKM)
1
artssammensetning
33 (+ 10l)
14 (+ 7l)
2
geologisk sammensetning
0 (+ 5l)
–
3
landform
102
21
4
naturgitte objekter
33 (+ 16l)
30 (+ 2l)
5
menneskeskapte objekter
7 (+ 6l)
8** (+ 5l)
6
regional naturvariasjon
6
–
7
tilstandsvariasjon
94
22
8
terrengformvariasjon
5
–
9
romlig strukturvariasjon
6
–
*antallet listebaserte variabler er talt opp separat fra antallet enkeltvariabler (‘+n’ betyr at et antall
sammensatte variabler bestående av listebaserte enkeltvariabler kommer i tillegg)
** utvalgte enkeltvariabler fra lister

Bruk av variabler fra beskrivelsessystemet i naturtypekartlegging
Variabler fra beskrivelsessystemet kan benyttes i naturtypekartlegging basert på NiN på tre ulike
måter (se ‘Veileder for naturtypekartlegging basert på NiN’ (Bryn et al. 2018), kapittel A12):
1. Ved å tilegne en variabel (og variabelverdi) til en eksisterende kartfigur, det vil si at
variabelen ikke gir opphav til egne kartfigurer men registreres som en egenskap ved en
kartfigur som er etablert tidligere
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2. Ved oppdeling av eksisterende polygoner (f. eks. polygoner utfigurert på grunnlag av
kartleggingsenheter) i delpolygoner basert på variabelen, det vil si at variabelen gir opphav til
kartfigurer som skiller seg med hensyn til trinn for denne variabelen.
3. Ved å bruke variabelen til å tegne egne kartfigurer (egenskapskartlegging). Dette kan gjøres
for variabler som kan utfigureres som punkter og linjer [f.eks. forekomst av steingjerder

9m

Fig. #1. Utfigurering av egenskapsområde (stiplet, oransje linje) for en andelsvariabel, eksemplifisert ved (relativ) bartreandel (1AR–A–
B). Den oppdragsspesifikke instruksen spesifiserer inngangsverdien dekning > 50 %, det vil si verdien ≥ 3 på A5-måleskalaen.
Polygongrensa trekkes mot områder der punkter som kan omskrives av en sirkel med areal lik minstearealet for kartleggingen (her 250
m2; vist som svart ring) ikke tilfredsstiller inngangskravet. Grønn ring = kroneomriss for bartrær; rød stiplet ring = edellauvtre;
olivengrønn stiplet ring = borealt lauvtre. Svake, grå ringer viser sirkler med areal 250 m2 langs polygongrensa, der ca. 50 % av arealet
innenfor kroneperiferien utgjøres av bartrær [etter generell kartleggingsveileder; Bryn et al. (2018): Fig. A12a].

(5KU-AR-SG) og rydningsrøyser (5KU-AR-RY)], det kan gjøres ved utfigurering av områder
basert på en inngangsverdi for variabelen og det kan gjøres ved å utfigurere ett eller flere
spesifiserte trinn langs trinndelte variabler [f.eks. trinn 1 (‘i bruk’) langs tilstandsvariabelen
rask gjenvekstsuksesjon i semi-naturlig og sterkt endret jordbruksmark inkludert våteng
(7RA–SJ)].
Variabler som skal brukes til karakterisering av eksisterende polygoner (punkt 1), skal angis
slik definisjonen og måleskalaen tilsier. Noen av variablene, som f.eks. variablene som brukes til å
angi regional naturvariasjon, kan hentes fra nettbaserte tjestester og bør ikke registreres i felt. Når
variabler skal brukes til utfigurering (i henhold til punktene 2 og 3) kreves imidlertid, i tillegg til
definisjoner av trinn også en presis metodikk for utfigurering; avgrensning av polygoner basert på
variabler fra beskrivelsessystemet kan gjøres på ulike måter, avhengig av hvordan egenskapen eller
egenskapene fordeler seg romlig.
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1 da

15 m

Fig. #2. Utfigurering av egenskapsområde for en tetthetsvariabel, eksemplifisert ved totalmengde liggende død ved (4DL–
0). Inngangsverdien i eksemplet er 8 dødvedenheter pr. da (trinn ≥ 5 på T4-måleskalaen). Utfigureringsmetoden som
foreskrives i veilederen for NiN-kartlegging (avgrenset av stiplet, oransje linje) innebærer at polygonen avgrenses 7,5 m
(halve maksimumsavstanden) utenfor de ytterste dødvedenhetene som ligger innenfor området som tilfredsstiller
inngangsverdikriteriet. Merk at i helhold til denne metoden skal en dødvedenhet per definisjon oppfattes som et punkt,
plassert i brysthøyde (1,3 m over normalt stubbeavskjær). Brysthøydepunktet er markert som blå prikk i figuren, stokker
(læger) med blå linjer. En alternativ utfigureringsmetode, som ble benyttet i MiS versjon 1, innebærer at grensa ble trukket
mellom ytterste punkt på stokkene som ligger innenfor (men markerer yttergrensa for) dødvedkonsentrasjonen (stiplet,
rød linje).

Fig. #1. illustrerer utfigureringsregelen for egenskapsområder som er basert på andelsvariabler
(avgrenset av stiplet, oransje linje), slik den er beskrevet i den generelle veilederen for kartlegging
basert på NiN (Bryn et al. 2018). I eksemplet skal egenskapsområde utfigureres for (relativ)
bartreandel (1AR–A–B) når dekningen > 50 % (dette er inngangsverdien), det vil si verdien ≥ 3 på A5måleskalaen. Polygongrensa skal trekkes langs rekka av punkter som skiller områder som kan
omskrives av en sirkel med areal lik minstearealet for kartleggingen (her 250 m2; vist som svart ring)
og som tilfredsstiller inngangskravet, og områder som ikke gjør det.
Fig. #2 illustrerer utfigurering av egenskapsområder på grunnlag av inngangsverdier for variabler som
beskriver egenskapers tetthet på T4-måleskalaen. I slike tilfeller skal utfigureringen følge
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maksimumsavstandsprinsippet, det vil si at en polygon for egenskapen skal avgrenses mot området
omkring (matrix) når avstanden mellom enhetene
overskrider en maksimumsavstand som
T4-verdi Antall en- Maksimumser oppgitt i m. Veilederen for naturkartlegging basert på
heter pr. da avst. (m)
NiN kobler maksimumsavstander til inngangsverdier oppgitt
0
0
–
som objekttetthet slik tabellen under til høyre viser.
1
finnes; < 1
–
Maksimalavstandstallene som er oppgitt i tabellen er ca.
2
1–2
50
1,5× høyere enn den gjennomsnittlige avstanden mellom
3
2–4
35
objekter ved nedre grense for tetthet i den aktuelle
4
4–8
25
inngangsverdi-klassen for å unngå at egenskapsområdene
5
8–16
15
blir fragmentert i mange småpolygoner når fordelingen av
6
16–32
10
objekter er ujevn. Denne metoden åpner imidlertid for at de
7
32–64
8
utfigurerte polygonene kan få en objekttetthet som ikke
8
>
64
6
tilfredsstiller inngangsverdien. I slike tilfeller skal polygonen
forkastes. Polygoner skal også forkastes dersom de ikke har
et areal som tilfredsstiller minsteareallravet for den aktuelle kartleggingsmålestokken. Veilederen for
kartlegging basert på NiN (Bryn et al. 2018) foreskriver at grensa for polygonen trekkes en avstand lik
halve maksimumsavstanden utenfor brysthøydepunktet for de ytterste dødvedenhetene som ligger
innenfor objektkonsentrasjonen, mens det i MiS versjon 1 ble trukket ei grense mellom de ytterste
punktene på stokker som ligger innenfor det området som tilfredsstiller maksimumsavstandskravet
(se Fig. #2).
Følgende regler gjelder altså for utfigurering på grunnlag av variabler som tilhører de ulike statistiske
variabeltypene som er beskrevet i dette dokumentet [fra Bryn et al. (2018: Tabell A12a)]:
MåleBegrep
Forklaring og eksempler
Utfigureringsregel
skala
A andelsvariabel andelen av totalrealet som har et gitt egenskapsområdet skal avgrenses fra
(inkl. O, ordnet kjennetegn, f.eks. ligger innenfor en
omgivelsene på en slik måte at alle
faktorvariabel,
gtt arts kroneperiferi (1AE–MB–
punkter i egenskapsområdet skal
dersom en slik
XX(XX)yy(yy)–D)
kunne omskrives med en sirkel med
blir brukt til
størrelse lik minstearealet, der
utfigurering)
inngangsverdien (eller plassering til et
gitt trinn) er oppfylt
B binær variabel
velavgrensete objekter, f.eks.
grense trekkes langs yttergrensa for
landformer som bekkekløft (3EL–BK) enheten slik den er definert i NiN (for
og leirraviner (3ER–RL),
leirravine langs kanten av
enkeltlandformer i gruppa
nedskjæringen i sedimentene, for
torvmarksformer (3TO–XX)
høymyra langs grensa mot fastmark
eller andre hydromorfologiske
myrtyper)
T
tetthetsutfigurering (oftest uttegning av
egenskapsområdet skal avgrenses fra
variabler
polygoner) på grunnlag av f.eks.
omgivelsene ved bruk av maksimaltotalantall liggende dødvedenheter avstandsregelen (se teksten), det vil si
(4DL–0)
krav om at avstanden mellom
objektene ikke må overskride ei
grense
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Forklaring til beskrivelsene
Plassering i beskrivelsessystemet
For alle andre variabler enn uLKM er det under denne overskriften gitt en kort beskrivelkse av
variabelens plassering i hierarkiet av sammensatte og enkle variabeler (se Vedlegg 3–11).

Variabelstruktur
Under denne overskriften er det for sammensatte variabler gitt en oversikt over hvilke sammensatte
og enkle variabler som er beskrivet samlet i dette kapitlet.

Kort forklaringUnder denne overskriften finnes en forklaring av hva som skal registreres.
Forklaringen skal være kortest mulig og samtidig tilstrekkelig presis. For uLKM er de viktigste
kriteriene som skal brukes til å definere og avgrense egenskapsområder på grunnlag av spesiell
variasjon langs LKM’en listet opp i oransje boks. Målsettingen er at det i de fleste yilfeller skal være
tilstrekkelig for brukeren å lese kortforklaringen (sammen med informasjonen om måleskala).

Variabeltype og måleskalaer
Her angis statistisk variabelkategori og betegnelse på måleskalaen som brukes for standardisert
registrering av variabelen. Alle måleskalaer er gjengitt, med definisjoner av gyldige variabelverdier.

Definisjoner
Her defineres viktige begreper som benyttes i beskrivelsen av variabelen. For uLKM er basistrinneller basisklasseinndelingen med beskrivelse av kategoriene gjengitt, og det er presisert hvilke
basistrinn/klasser som inngår i den spesielle variasjonen (som brukes til å definere og avgrense
egenskapsområder).

Utfyllende forklaring
Mange variabler krever bekgrunnskunnskap og/eller presiserte definisjoner eller utfyllende
forklaringer for å kunne registreres presist. ‘Utfyllende forklaring’ inneholder slik informasjon, i det
omfanget som er ansett for hensiktsmessig. For enkelte variabler er også fyldig bakgrunnsstoff (for
det meste hentet fra NiN[2]Artikkel 3) inkludert. Den utfyllende forklaringen er ment å tjene som en
hjelp i tilfeller der brukeren ikke finner kortforklaringen tilstrekkelig. Den er utstyrt med et rikt
bildemateriale. Artslister er inkludert for variabler der er artssammensetningen er viktig som
kriterium for variabelverdi.

Eksempel
Ett eller flere eksempler er inkludert ved behov.

Praktiske tips
Under denne overskriften finnes hint av ulike slag.
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Lokale komplekse miljøvariabler (uLKM)
Berggrunn med avvikende sammensetning (0BK) som uLKM på jorddekt mark
Kort forklaring: Det som skal registreres er hvor stor andel av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, som kjennetegnes av berggrunn med avvikende
kjemisk sammensetning (BK basisklasse BK∙a). Hovedkjennetegn på et 0BK-område er:
* at det har ultramafisk berggrunn (peridotitter
og dunitter)

* at artssammensetningen (mest synlig på
nakent berg og åpen grunnlendt mark)
inneholder arter som tåler at innholdet av
tungmetaller og magnesium er høyt mens
kalsiuminnholdet er lavt (‘serpentinarter’)

Måleskala: A6 [andelsvariabel med 6 trinn og avkryssingsterskel 0, det vil si at arealandelen av
områder med ultramafisk berggrunn (BK∙a) innenfor polygonets grenser skal registreres]. Måleskala B
kan benyttes som et forenklet alternativ, det vil si at det angis forekomst (1) når mer enn 50 % av
polygonens areal kan tilordnes av spesialtrinnet.
Verdi (A6-skala)
Verdi (B-skala)
Arealandel

0

1

2

3

4

0
0 – 1/16

1/16 – 1/8

5
1

1/8 – 1/4

1/4 –1/2

1/2 –3/4

3/4 – 1

Definisjoner:
berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning (BK) – LKM med én normalklasse og fire klasser
for berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning (BK); av disse fire er det bare basisklasse BK∙a
som gir seg tydelig nok utslag i artssammensetningen på jorddekt mark til å gi grunnlag for en uLKM
og som er markert med grønn farge i tabellen nedenfor (øvrige spesialklasser, som gir opphav til
uLKM’er på nakent berg, er indikert med rød farge i tabellen):
Basistrinn
0
a
b

Betegnelse
normal
ultramafisk
jern-rikt

c

kobber-rikt

d

lava

Beskrivelse
bergarter som ikke faller inn i noen av klassene nedenfor
ultramafisk berggrunn (peridotitter og dunitter)
sur berggrunn rik på kisbergarter (sulfidmineraler), typisk med høyt
innhold av jern
mindre sur berggrunn rik på kisbergarter (sulfidmineraler), typisk med
høyt innhold av kobber
lavamark mer eller mindre intakte avsetninger av lava, tefra og slagg

ultramafisk berggrunn – samlebetegnelse for dypbergarter med høyt innhold av mafiske mineral er,
det vil si mineraler med høy tetthet og høyt tungmetallinnhold
Utfyllende forklaring:
– Berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning skal brukes til å skille kartlagte områder som
forkommer på ultramafiske bergarter, inkludert olivinstein.
– Ultramafiske bergarter har høyt innhold av en del tungmetaller som jern, krom, kobolt, magnesium
og nikkel, mens kalsium (mer eller mindre) mangler.
– Peridotitter er de kvantitativt viktigste ultramafiske bergartene. Peridotitter er størkningsbergarter
med høyt innhold av mineralet olivin (peridot), som er et enkeltsilikat med magnesium og/eller jern.
Peridotitter med mer enn 90 % innhold av olivin kalles olivinstein (dunitt). Et omdanningsprodukt fra
olivinstein er serpentinstein (serpentinitt). Serpentinstein er dominert av serpentin, som er et
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magnesium-jern-nikkeldominert silikat. Fordi metamorfosegraden varierer mye finnes ofte
serpentinitt sammen med peridotitt. Begge inngår i basisklassen BK∙a.
– Berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning forekommer i, og gir opphav til, variasjon i
artssammensetning i hvert fall i naturtypene fastmarksskogsmark (T4), åpen grunnlendt mark (T2) og
fjellhei, leside og tundra (T3) på jorddekt mark og, enda tydeligere, på nakent berg (T1).
– Både olivinstein og serpentinitt har en karakteristisk gulbrun–rødbrunbrun overflatefarge. Distinkte
landformer (åser, topper)
dominert av ultramafiske
bergarter med mye nakent berg
har derfor ofte en karakteristisk
rødbrun farge (se Bilde #1).
Forstavelsen ’raud-’ inngår ofte i
navn på disse, jf. stedsnavnene
Rødøy og Raudeberg). Det største
sammenhengende området
dominert av ultramafiske
bergarter i Norge (BK∙a) utgjøres
av størsteparten av øyene Leka
(Leka, NT) og Rødøy (Rødøy, No),
men hovedtyngden av norske
olivinsteinforekomster finnes i
Møre og Romsdal og tilgrensende
områder der hundrevis av større
Bilde #1. Olivinstein gir landskapet en karakteristisk bleik rødbrun farge.
og mindre olivinsteinforekomster
Utsyn fra Steinstind (NTr: Leka) over strand-flatelandskapet på Leka med
finnes innsprengt som øyer i
oppstikkende åser og knauser.
gneis.
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– Ultramafiske bergarter gir seg små utslag i artssammensetningen for karplanter, moser og lav på
jorddekt mark, men i sprekker på nakent berg og svært grunnlendt åpen mark finnes et lite,
eksklusivt utvalg av spesialtilpassete ‘serpentinarter’ eller spesialtilpassete ‘raser’ av arter, bl.a.
blankburkne Asplenium adiantum-nigrum, brunburkne A. adulterinum, grønnburkne A. viride,
fjellarve Cerastium alpinum og fjelltjæreblom Lychnis alpina. Skogsmark på ultramafiske bergarter
huser en karakteristisk soppflora med mange sjeldne (og en del rødlistete) arter, hvorav en del klart
prefererer slik mark. Eksempler er glatt storpigg Sarcodon leucopus og fagervokssopp Hygrophorus
calophyllus.

Bilde #2 (til venstre). Fuktskogsutforming (VM∙b) av furudominert bærlyngskog (T4–5) på olivinstein (MR: Volda:
Bjørkedalsvatnet). Bilde #3. Furudominert bærlyngskog (T4–5) på normal berggrunn.

– Skogsmark på ultramafiske bergarter utspenner variasjonsbredden fra blåbærskog [uten tydelig
preg av berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning (BK)] til lyngskog (dvs. UF∙bcdef) og
variasjon i kalkinnhold fra temmelig kalkfattig til litt kalkrik (KA∙bcdef). Det er særlig de mest kalkrike
skogene på ultramafisk berggrunn som huser en spesiell soppflora.
Eksempel:
Bildene #2 og #3 viser bærlyngskogsmark (T4–5,6) på olivinstein og tilsvarende bærlyngskog på
normal berggrunn. Forskjellen i karplante-, mose- og lavartssammensetning mellom de to er liten,
men det er betydelige forskjeller i soppfloraen.
Praktiske tips:
– Ultramafiske bergarter gir seg lite utslag i artssammensetningen på jorddekt mark, men
oppstikkende steiner, knauser etc. avslører bergarten med sin spesielle, gulbrune til bleikrøde farge
(se Bilde #1).
– Norske forekomster av ultramafiske bergarter er godt kartlagt.
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Hevdintensitet (0HI) som uLKM i skogsmark (T4) og andre
fastmarkshovedtyper på naturlig mark
Kort forklaring: Det som skal registreres er hvor stor andel av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, som kjennetegnes av et tydelig beitepreg
[hevdintensitet (HI) basistrinn HI∙a]. Hovedkjennetegn på et 0HI-område, er:
* artssammensetning med tydelige, men ofte
spredte innslag av arter som begunstiges av
beiting

* dyretråkk, spor etter gnag på trær og busker,
møkk eller andre tegn på pågående beiting

Måleskala: A6 [andelsvariabel med 6 trinn og avkryssingsterskel 0, det vil si at arealandelen av
områder med ultramafisk berggrunn (BK∙a) innenfor polygonets grenser skal registreres]. Måleskala B
kan benyttes som et forenklet alternativ, det vil si at det angis forekomst (1) når mer enn 50 % av
polygonens areal kan tilordnes av spesialtrinnet.
Verdi (A6-skala)
Verdi (B-skala)
Arealandel

0

1

0 – 1/16

1/16 – 1/8

2

3

4

1/8 – 1/4

1/4 –1/2

1/2 –3/4

0

5
1
3/4 – 1

Definisjoner:
aktuell bruk –nåtidig utnyttelse (eller mangel på utnyttelse) av en arealenhet til jordbruksformål;
aktuelt bruksregime karakteriserer arealenhetens tilstand på observasjonstidspunktet
beiting – forstyrrelsesprosess der husdyr fjerner biomasse ved å ete gras, urter og andre planter
beitetrykk – beitingens intensitet, det vil si det samlete omfanget av påvirkningene på marka fra
beiting [forstyrrelsens omfang; først og fremst vurdert på grunnlag av tre ’dimensjoner’: grad
(severity), frekvens (recurrence) og romlig utstrekning (spatial extent)]
hevdintensitet (HI) – LKM med 11 basistrinn (samlet i 8 ‘referansetrinn’) som uttrykker variasjon i
intensiteten av grunnleggende hevd; av disse er bare de to basistrinnene 0 og a relevante for naturlig
mark [basistrinn HI∙bcde definerer semi-naturlig mark indikert med lys gul farge i tabellen nedenfor
og basistrinn HI∙fghij indikert med sterkt gul farge definerer sterkt endret mark]. Blant disse definerer
basistrinn a arealer som 0HI-arealer (markert med grønn farge):
Basis- ‘Referanse- Betegnelse
trinn
trinn’
0
I
uten hevdpreg
a
II
tydelig beitepreget
b

III

cd

IV

e

V

fg

VI

hi

VII

Beskrivelse

naturlig mark uten hevdpreg
naturlig mark med tydelig spor etter beiting, men som
normalt ikke ryddes¸ beiteskog i skogsmark
svært ekstensivt
semi-naturlig mark som relativt regelmessig ryddes, i hvert
hevdpreg
fall delvis, og som bærer preg av lang tids beiting, slått
og/eller brenning, men med moderat intensitet
typisk ekstensivt
semi-naturlig mark uten spor etter gjødsling, med preg av
hevdpreg
lang tids beiting, slått og/eller brenning [c = svakt typisk
ekstensivt hevdpreg; d = sterkt typisk ekstensivt hevdpreg]
ekstensivt hevdpreg semi-naturlig mark med spor etter gjødsling, men som
med svakt preg av
likevel har et sterkt innslag av arter med liten eller
gjødsling
moderat toleranse overfor gjødsling
litt intensivt
sterkt endret mark som gjerne blir gjødslet regelmessig,
hevdpreg
som kan ha innsådde jordbruksvekster, som kan bli
sprøytet og som kan ha spor etter pløying
temmelig intensivt sterkt endret mark som er ryddet, pløyd og tilrettelagt for
hevdpreg
maskinell høsting
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j

VIII

svært intensivt
hevdpreg

sterkt endret, fulldyrket mark

Bilde #1. Nordboreal lavvokst lågurtbjørkeskog (T4–3); krøtterstier og rikelig med gras i feltsjiktet gir et tydelig beitepreg
(Op: Vågå: Nordherad). Bilde #2. Svak lågurt-bjørkeskog (T4–2), til dels med mye gras i feltsjiktet som indikerer
beitepåvirkning (SF: Vik: Arnafjord).

grunnleggende hevd – de samlete påvirkninger i forbindelse med utnyttelse til jordbruksformål som
har formet en arealenhet (det vil si som har gitt marka sine grunnleggende egenskaper), vurdert på
grunnlag av samme tre ‘dimensjoner’ som beitetrykket
Utfyllende forklaring:
– Hevdintensitet (HI) basistrinn HI∙a skilles fra mark uten hevdpreg (HI∙0) ved å ha tydelige spor etter
tidligere eller pågående beiting, både i artssammensetningen og med hensyn til andre egenskaper
som f.eks. dyretråkk, spor etter gnag på trær og busker, møkk eller andre tegn på pågående beiting.
– Eksempler på relativt vanlig forekommende arter som kjennetegner skogsmark (T4) med tydelig
beitepreg (HI∙a) og som mangler eller forekommer klart mindre hyppig på mark uten hevdpreg , er:
Agrostis capillaris engkvein
Carex leporina harestarr
Dactylis glomerata hundegras
Deschampsia cespitosa kvassbunke
Poa annua tunrapp
Poa pratensis engrapp
Poa trivialis markrapp
Prunella vulgaris blåkoll
Ranunculus repens krypsoleie

Rumex acetosa engsyre
Scorzonerioides autimnalis føllblom
Stellaria graminea grasstjerneblom
Tarazacum officinale ugrasløvetenner
Trifolium repens kvitkløver
Veronica serpyllifolia bleikveronika
Rhytidiadelphus squarrosus engkransemose

– Beiting fremmer gras på bekostning av lyng og andre vedvekster, som er mer følsomme for tråkk.
Beitedyra fordeler seg oftest ujevnt over et inngjerdet område. På steder der dyra ofte oppholder seg
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kan husdyras gjødsling resultere i betydelig forekomst av nitrogenelskende arter som stornesle Urtica
dioica, krypsoleie Ranunculus repens og vannarve Stellaria media.
– Hevdintensitet (HI)
basistrinn HI∙a skilles
fra semi-naturlig mark
med svært ekstensivt
hevdpreg (HI∙b), som
ofte er tresatt, ved at
tresjiktet ikke er
skjøttet med henblikk
på å øke
fôrproduksjonen i
feltsjiktet. I
motsetning til
beiteskogen har
tresatt semi-naturlig
mark oftest
spredtstilte, større
trær (hagemarksskog,
løveng; se Bilde #3),
tydelig preg av at
Bilde #3. Bjørkedominert intermediær semi-naturlig eng med mindre hevdpreg (T32–3),
undervegetasjonen er
noen år etter at beitingen opphørte. Legg merke til de spredtstilte, rette stammene og det
ryddet, sterkere
velutviklete, grasdominerte feltsjiktet (Øf: Aremark).
grasdominans og
sterkere innslag av
‘engarter’.
Eksempel:
Bilder #1–2 viser to eksempler på beiteskog, henholdsvis i nordboreal og i boreonemoral bioklimatisk
sone. Bilde #3 viser, til sammenlikning, en typisk tresatt semi-naturlig eng.
Praktiske tips:
– Variasjonen langs hevdintensitetsgradi-enten er helt gradvis, og det kan være vanskelig å trekke
klare grenser for beiteskogen både mot skogsmark uten hevdpreg (HI∙0) og mot tresatt semi-naturlig
eng (HI∙b). Ytterligere en kompliserende faktor er at preget av beiting forsvinner ganske raskt etter at
beitingen opphører; endesuksesjonstrinnet for ‘gjenvekstsuksesjonen’ fra HI∙a til HI∙0 innebærer jo
bare en mindre endring i artssammensetningen (< 1 ØAE mellom en typisk beiteskog og en typisk
skogsmark uten beitepreg; dvs. utskifting av mindre enn 25% av artssammensetningen).
– Som tommelfingerregel for å skille beiteskog (Hi∙a) fra skogsmark uten hevdpreg (HI∙0) brukes at
det skal være et tydelig preg av beiting på artssammensetningen; svært spredt forekomst av én eller
få arter på lista over er ikke tilstrekkelig. Disse artene kan også forekomme i skogsmark uten
beitepreg, f.eks. betinget av ville dyrs beiting, tråkk av mennesker etc.
– Som tommelfingerregel for å skille beiteskog (Hi∙a) fra tresatt semi-naturlig eng (HI∙b) brukes at
sistnevnte skal ha tydelig preg av skjøtsel, også av tresjiktet, med sikte på å fremme produksjonen i
feltsjiktet. Beiteskogen er derimot preget av en skogskjøtsel som har til hensikt å optimalisere
produksjonen i tresjiktet.

18

Marin salinitet (0SA) som uLKM i flomskogsmark (T30)
Kort forklaring: Det som skal registreres er hvor stor andel av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, som inneholder klart sjøsaltpåvirket
fastmarksskogsmark (T4), det vil si som er karakterisert ved marin salinitet (SA), basistrinn SA∙ab.
Hovedkjennetegn på et 0SA-område, er:
* plassering så nær havstrand at marka blir
regelmessig påvirket av tidevann; det vil si i
øvre geolittoral- eller supralittoralsonen

* innholder salttolererende arter
* spartsomt utviklet bunnsjikt (moser og lav)
* omfatter ‘strandskogmark’ på fastmark

Måleskala: A6 [andelsvariabel med 6 trinn og avkryssingsterskel 0, det vil si at arealandelen av
områder med ultramafisk berggrunn (BK∙a) innenfor polygonets grenser skal registreres]. Måleskala B
kan benyttes som et forenklet alternativ, det vil si at det angis forekomst (1) når mer enn 50 % av
polygonens areal kan tilordnes av spesialtrinnet.
Verdi (A6-skala)
Verdi (B-skala)
Arealandel

0

1

2

3

4

0
0 – 1/16

1/16 – 1/8

5
1

1/8 – 1/4

1/4 –1/2

1/2 –3/4

3/4 – 1

Definisjoner:
fjærebeltet – saltvannssystemenes grensesone oppad; nedad avgrenset mot (egentlige)
saltvannssystemer ved laveste normale fjæremål, oppad avgrenset ved høyeste normale flomål eller
øvre grense for regelmessig påvirkning av bølgeslag eller sjøsprøyt der denne ligger over høyeste
normale flomål [’Normal’ omfatter her også springflo- og springfjærenivå. Der det finnes en driftvoll
vil denne oftest markere fjærebeltets øvre grense, fordi den indikerer springflosituasjoner.]
marin salinitet (SA) – LKM med 8 basistrinn som uttrykker variasjon i markas salinitet (saltholdighet),
det vil si resultatet av tilførsel av salt med havvann. Nulltrinnet angir ikke saltpåvirket mark, mens de
tre basistrinnene SA∙a–c angir en grad av saltpåvirkning som tilsvarer det vi finner i brakkvann. I
Norge forekommer ikke skogsmark på sterkere saltpåvirket fastmark enn det som tilsvarer SA∙b.
supralitoralbeltet – bølgeslags- og sjøsprøytbeltet; omfatter (på havstrender) arealer over høyeste
normale flomål , som regelmessig påvirkes av bølgeslag og/eller sjøsprøyt
Basistrinn Betegnelse
0
ikke saltpåvirket
a
litt saltpåvirket
bc
cdef+

temmelig saltpåvirket
svært saltpåvirket

Beskrivelse
steder uten synlig påvirkning av tilførsel av salt med havvann
steder som tilføres salt med havvann, og som har en
artssammensetning som i svak grad indikerer dette
steder som tilføres salt med havvann, og som har en
artssammensetning som klart indikerer dette
bærer ikke skogsmark

Utfyllende forklaring:
– Marin salinitet (SA) skal benyttes til å skille flomskogsmark (T30) i fjærebeltet fra flomskogsmark
som bare tilføres ferskvann (typisk langs bekker og elver).
– Saltpåvirket flomskogsmark (T30, SA∙a+) er knyttet til strender dominert av grus og/eller grovere
materiale i øvre del av fjærebeltet (typisk i det supralittorale beltet), og er derfor utforminger av
grunntype T30–1 (beskyttet flomskogsmark på grus og stein).
– Tilsvarende utforminger av T30 som er knyttet til gferskvann, finnes i øvre flomsone langs elver, på
tilsvarende substrater.
– På havstrender med sanddominans er øvre deler av fjærebeltet er dominert av åpen sanddynemark
(T21), som strekker seg videre innover land helt til sanda er tilstrekkelig stabilisert og
jordsmonnsutviklingen har kommet langt nok til at det kan etableres en fastmarksskogsmark (T4). På
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havstrender med dominans av finere materiale enn sand finnes vanligvis strandeng (T12), helofyttsaltvannssump (M8) eller saltpåvirket strandsumpskog (V8–3).

Bilde #1. Flomskogsmark (T30) i supralittoralsonen, på relativt grovt substrat. Tresjiktet er dominert av svartor Alnus
glutinosa, feltsjiktet av sennegras Carex vesicaria (AA: Grimstad: Eide).

– I NiN 1 ble utformingen inkludert i hovedtypen ‘fjæresone-skogsmark’.
– Det er ikke stor systematisk forskjell i artssammensetning mellom fjæresoneutformingen av
beskyttet flomskogsmark på grus og stein (T30–1) og den tilsvarende ferskvannsutformingen. En
hovedårsak til det er at dette er natur på forstyrrelsespreget mark, som har stor lokal variasjon med
hensyn til hvilke arter som finnes. Størst forskjell finner vi i tresjiktet, som i fjæresoneutformingen
oftest er dominert av orearter Alnus spp., svartor Alnus glutionus langs kysten nord til og med
Trondheimsfjorden, lenger nord (og som innslag også i sør) gråor Alnus incana. En del arter som har
sitt tyngdepunkt i våtmark, særlig i strandsumpskogsmark (V8), kan forekomme spredt. Innslaget av
arter som klart indikerer saltvannspåvirkning er oftest beskjedent eller kan mangle helt.
Eksempler på relativt vanlig forekommende arter i fjæresoneutformingen av T30 er:
Filipendula ulmaria mjødurt
Galeopsis bifida vrangdå
Lycopus europaeus klourt
Lysimachia thyrsiflora gulldusk
Lysimachia vulgaris fredløs
Poa trivialis markrapp
Ranunculus repens krypsoleie

Ribes nigrum solbær
Ribes spicatum villrips
Solanum dulcamara slyngsøtvier
Urtica dioica stornesle
Mnium hornum kysttornemose

Eksempel:
Ett eksempel på fjæresoneutformingen av flomskogsmark er vist i Bilde #1.
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Praktiske tips:
– Fjæresoneutformingen av flommark forekommer som et smalt belte innerst på grus- og
steinstrender. Dette er vanligvis eneste skogsmarksutforming på fastmark i fjæresonen.
– Forekommer ofte sammen med saltpåvirket strandsumpskog (V8–3). Glidende overganger mellom,
og mosaikkutforminger av, disse to typene forekommer.
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Slåttemarkspreg (0SP) som uLKM i semi-naturlig og sterkt endret mark
Kort forklaring: Det som skal registreres er hvor stor andel av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, som kjennetegnes av et tydelig preg av slått
[slåttemarkspreg (SP) basistrinn SP∙a]. Alternativet til preg av slått er preg av beiting (SP∙0).
Hovedkjennetegn på et 0SP-område, er:
* markoverflata er ryddet for ujevnheter (steiner, trær, stubber, busker og kratt, tuer i myr)
* rydningsrøyser og steingjerder finnes ofte
* artene er jevnt fordelt over området
* artssammensetningen domineres av
smakelige urter og gras; urter er relativt
viktigere enn i beitemark

* arter som vrakes av beitedyr (giftige arter,
arter som smaker vondt, har torner eller høyt
silikatinnhold i bladene) mangler eller spiller en
underordnet rolle
* spor etter beitedyr (tråkk, møkk etc.) mangler
eller er lite framtredende

Måleskala: A6 [andelsvariabel med 6 trinn og avkryssingsterskel 0, det vil si at arealandelen av
områder med ultramafisk berggrunn (BK∙a) innenfor polygonets grenser skal registreres]. Måleskala B
kan benyttes som et forenklet alternativ, det vil si at det angis forekomst (1) når mer enn 50 % av
polygonens areal kan tilordnes av spesialtrinnet.
Verdi (A6-skala)
Verdi (B-skala)
Arealandel

0

1

2

3

4

0
0 – 1/16

1/16 – 1/8

5
1

1/8 – 1/4

1/4 –1/2

1/2 –3/4

3/4 – 1

Definisjoner:
beiting – forstyrrelsesprosess der husdyr fjerner biomasse ved å ete gras, urter og andre planter
slått – forstyrrelsesprosess der gras og urter høstes for seinere bruk til fôr
slåttemarkspreg (SP) – LKM med 2 basistrinn; basistrinn SP∙a som definerer arealene 0SP skal brukes
til å registrere forekomst av, er markert med grønn farge i følgende tabell:
Basistrinn Betegnelse
0
beitepreget
a
slåttepreget

Beskrivelse
preget av beite som dominerende hevdform
preget av slått som dominerende hevdform

Utfyllende forklaring:
– Todelingen i beitemark og slåttemark representerer de typiske endepunktene av en kompleks
hevdformgradient. Typiske beitemarker og slåttemarker som er i bruk er lette å skille fordi de to
hevdformene setter tydelig preg både på fysiske egenskaper og artssammensetning. De seks
punktene som er listet opp under ‘kort forklaring’ kan utdypes som følger:
– Slåttemark har jevn markoverflate. Rydding av markoverflata var en nødvendighet for effektiv
høsting med ljå, både for å kunne skjære vegetasjonen nær marka og for å unngå skade på ljåbladet.
– Rydningsrøyser og steingjerder finnes ofte i eller nær slåttemark. I gammel slåttemark (det vil si
slåttemark som har vært i hevd i lang tid, gjerne hundrevis av år) er ofte mindre stein samlet i
rydningsrøyser eller steingjerder, mens store steiner ligger att på marka.
– Slåttemark har jevn fordeling av arter. Fordelingen av arter er jevnere i beitemark enn i slåttemark
på grunn av tråkk, dyrenes beitepreferanser og forekomsten av gjødsel- og urinflekker. Nitrogenkrevende arter er vanlig i beitemark (på grunn av gjødsel- og urintilførsel), og det er også forekomst
av busker som ikke beites som for eksempel einer og nyperose Rosa spp. Artene er jevnere fordelt
over et slåttemarksareal enn over et beitemarksareal fordi næringsstoffene i marka er jevnere
fordelt. Slått medfører større uttak av næringsstoffer enn hva beiting gjør (semi-naturlige
slåttemarker ble derfor vanligvis bare utviklet på relativt produktiv mark). I beitemark blir
næringsstoffene i beiteplantene delvis tilbakeført med gjødsel og urin. Ved kjøttproduksjon
tilbakeføres for eksempel inntil 95 % av den fosfor og det kalium som beiteplantene inneholder. Men
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næringsstoffene havner ikke på
samme sted i beitemarka som der
de ble ‘høstet’ av beitedyra;
dyrene forflytter næringsstoffene
slik at arealer der dyrene ofte
beiter etter hvert blir
utarmet, mens blant annet
hvileplasser blir tilført mye ekstra
næring. Gjødselruker kan påvirke
vegetasjonen ved at planter
blir ’kvalt’, men åpner samtidig
nye muligheter, særlig for
nitrogen-elskende arter. Dyra skyr
ofte gjødselflekker i lang tid slik at
for eksempel brennesle Urtica
dioica som gjerne etablerer seg
der, kan stå igjen i en ellers
nedbeitet vegetasjon og spre seg
derfra.
– Artssammensetningen i
slåttemark domineres av
smakelige urter og gras; gras er
relativt viktigere i slåttemark enn i
beitemark og slåttemarka mangler
arter beitedyrene vraker. Slått og
beite påvirker plantene på
forskjellig måte og gjør
artssammensetningen (under
ellers like forhold) observerbart
forskjellig mellom beite- og
slåttemark. Beitedyr er mer eller
Bilde #1 (øverst). Mellomboreal kalkrik semi-naturlig eng (T32) med
mindre selektive mens slått fjerner
slåttemarkspreg, nå i gjengroing (STr: Oppdal). Bilde #2. Oppdyrket varig
alle arter. Giftige arter, arter som
eng (T45) med beitepreg, i aktiv bruk. Merk den ujevne overflata (Ro:
smaker vondt, har torner eller
Strand).
høyt silikatinnhold i bladene har
derfor konkurransefortrinn i
beitemark, men ikke i slåttemark. Omvendt kan smakelige plantearter greie seg bedre i slåttemark. I
beitemarka må ellers planteartene tåle å bli avbeitet gjentatte ganger og kunne regenerere raskt.
Gras er spesielt godt tilpasset å tåle beiting på grunn av sin evne til å regenerere. Også i slåttemarka
er evnen til å regenerere viktig, men mange arter klarer seg godt i slåttemark fordi de gjør seg tidlig
ferdig med blomstring og frøspredning (det vil si at de spirer seinhøstes eller tidlig om våren og
rekker å sette frø før slåtten) eller på grunn av evne til klonal vekst. De forskjellige effektene av slått
og beite som dominerende hevdform gjør at beiteenger generelt er mer grasdominerte enn
slåtteenger, og at beiteenger kan ha et sterkt innslag av arter som ikke beites, som for eksempel
engsoleie Ranunculus acris og tistler. Slåtteenger er dessuten mer artsrike og rikere på urter enn
beiteenger, gitt tilsvarende naturforhold. Slåttemark har ofte en tett grasmatte med flere sjikt som
veksler i betydning gjennom sesongen. Flerårige arter dominerer, men vinterannueller (arter som
overlever vinteren som frø) finnes også. Arter som ikke ’tåler’ beite (det vil si tråkk og avbeiting), som
for eksempel mange orkidéer, og arter som blir preferert ved beiting, som for eksempel rødkløver
Trifolium pratense, er vanlige.
– Beitemark kjennetegnes av spor etter beitedyr, mens slike mangler i slåttemark. Husdyras tråkking
setter fysiske spor og påvirker artssammensetningen. Bruk som beitemark gir seg ofte utslag i
tydelige stier, som i hellende terreng ofte er lett synlige som parallelle, vannrette linjer. Fordi tråkk
kan ha en direkte ødeleggende effekt (forstyrrelseseffekt) på plantene, fremmer tråkk planter som
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enten tåler den mekaniske tråkkpåvirkningen eller som responderer raskt på den. Arter som tåler
tråkk har derfor konkurransefordeler i beitemark. Også for ett- og toårige arter kan tråkk være
fordelaktig. Dyrenes tråkking lager hull og åpne flekker i tette grasmatter, noe som er gunstig for
arter med kort livssyklus, som ofte trenger gode spiringsforhold for å regenerere seg effektivt.
Kortlivete arter er derfor vanligere i beitemark enn i slåttemark. Tråkk påvirker også plantene
indirekte ved å forandre jordstrukturen og dermed jordtemperaturen og jordas evne til å holde på
vann og oksygen. Mange tråkktolerante beitemarksarter har derfor grunne rotsystemer. Seminaturlig slåttemark ble ofte høstbeitet og iblant vårbeitet, men ikke ’kontinuerlig’ (jevnlig) påvirket av
tråkk på samme måte som beitemarka.
– Eksempler på typiske arter som kjennetegner semi-naturlig eng (T32) henholdsvis med tydelig
beitepreg (SP∙0) og med tydelig slåttepreg (SP∙a) er:
Slåttebegunstigete arter

Beitebegunstigete arter

Avenula pubescens dunhavre
Arnica montana solblom
Botrychium lunaria marinøkkel
Briza media hjertegras
Centaurea jacea engknoppurt
Cirsium heterophyllum kvitbladtistel
Dactylorhiza fuchsii skogmarihand
Galium boreale kvitmaure
Galium verum gulmaure
Gentianella campestris bakkesøte
Gymnadenia conopsea brudespore
Hypochaeris maculata flekkgrisøre
Knautia arvensis rødknapp
Leucanthemum vulgare prestekrage
Parnassia palustris jåblom
Plantago media dunkjempe
Polygala vulgaris storblåfjær
Potentella crantzii flekkmure
Rhinanthus minor småengkall
Thalictrum simplex rankfrøstjerne
Trifolium pratense rødkløver
Vicia sepium gjerdevikke

Aconitum lycoctonum tyrihjelm
Artemisia vulgaris burot
Carex leporina harestarr
Cirsium palustre myrtistel
Cirsium vulgare vegtistel
Danthonia decumbens knegras
Deschampsia cespitosa kvassbunke
Galeopsis bifida vrangdå
Juncus effusus lyssiv
Juniperus communis einer
Nardus stricta finnskjegg
Plantago major groblad
Poa annua tunrapp
Prunella vulgaris blåkoll
Ranunculus acris bakkesoleie
Ranunculus repens krypsoleie
Rosa spp. nyperoser
Rumex longifolius høymol
Sagina procumbens tunsmåarve
Scorzonerioides autimnalis føllblom
Stellaria media vassarve
Taraxacum officinale ugrasløvetenner
Trifolium repens kvitkløver
Veronica serpyllifolia bleikveronika
Rhytidiadelphus squarrosus engkransemose

– Den enkle todelingen i beitemark og slåttemark er en grov generalisering av de sammensatte og
svært mangfoldige hevdregimene som har gitt (og fortsatt gir) opphav til semi-naturlig og sterkt
endret jordbruksmark. Kombinerte hevdregimer med vår- og/eller høstbeiting av slåttemark var
hovedregelen i den tida da alle tilgjengelige fôrressurser måtte utnyttes. Kortvarig beiting utenfor
hovedvekstsesongen har imidlertid mindre betydning for artssammensetning og markegenskaper, og
slike marker hadde derfor først og fremst preg av bruken som slåttemark.
– De kombinerte hevdregimene utviklet seg gjennom mange hundre års nært samspill mellom
befolkningens næringsbehov, kulturelle og økonomiske rammebetingelser, klimaet og andre
naturgitte betingelser for utnyttelse av arealer til matproduksjon. Betegnelsene ‘beitemark’ og
‘slåttemark’ adresserer den dominerende hevdfaktoren. Innenfor hver av de to klassene finnes stor
variasjon, for eksempel i beite- eller slåtteintensitet (slåttehyppighet), beite- og slåttetidspunkt (vårog/eller høstbeite), beitetrykk, variasjon mellom ulike beitedyrs påvirkning, intervall mellom
avsviinger, omfanget av manuell rydding av vedvekster, etc.
– Mens slåttemarkspreg (SP) er en lokal kompleks miljøvariabel som adresserer jordbruksmarkas
dominerende hevdpreg som beitemark eller slåttemark, brukes tilstandsvariablene beitetrykk (7JB–
BT) og slåtteintensitet (7JB–SI) til å beskrive nåtidig bruk som beite- eller slåttemark.
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– Endret bruk (eller opphør av bruk) vil over år (hvor mange år avhenger av en lang rekke forhold)
føre til at et distinkt slåtte- eller beitemarkspreg svekkes og til slutt viskes helt ut. Før vekselbrukets,
og ikke minst kunstgjødselens, tid var tilgangen på gjødsel til åkrene og vinterfôr til overvintrende dyr
de viktigste produksjonsbegrensende faktorene i jordbruket. Jordbruket krevde da store
slåttemarksarealer. Overgangen til et jordbruk basert på næringsstoffer som tilføres utenfra (først
kunstgjødsel og i våre dager også importert kraftfôr) har ført til en kraftig nedgang i bruken av
marginale slåttemarksarealer og brakklegging eller overgang fra slått til beiting som dominerende
hevdform. Mye tidligere slåttemark ble eller blir fortsatt benyttet til beite. En slik bruksendring fører
over tid til en gradvis endring av hevdpreget. Betydelige arealer har i dag en artssammensetning og
et preg som står i en mellomstilling mellom typisk beitemark og slåttemark, og er dessuten i ulike
faser av gjengroing.
Eksempel:
Bildene #1–2 viser typiske eksempler på slåttemark og beitemark.
Praktiske tips:
– Variasjonen langs hevdintensitetsgradienten er helt gradvis, og det kan være vanskelig å trekke
klare grenser.
– For å avgjøre et område har preg av beite- eller slåttemark må all relevant informasjon benyttes;
inkludert plassering i forhold til gården, markoverflatas jevnhet, spor etter rydding av steiner og
ujevnheter, artenes fordelingsmønstre etc.
– Husk at det er et områdes grunnleggende preg av slåtte- eller beitemark som skal angis ved bruk av
uLKM SP og ikke preget av aktuell bruk.
– Artssammensetningen i semi-naturlig eng (T32) mister vanligvis preget av beite- eller slåttemark i
løpet av tidlig gjenvekstsuksjonsfase (7RA–SJ∙3), og i sein gjenvekstsuksesjonsfase (7RA–SJ∙4) er det
ofte heller ikke lenger mulig å avgjøre om området hadde ekstensivt eller intensivt hevdpreg mens
det var i bruk, og dermed om det skal typifiseres som semi-naturlig eng (T32), åker (T44) eller
oppdyrket varig eng (T45). I seine stadier av gjengroing vil derfor fysisk observerbare egenskaper
(jevn markoverflate, pløyespor, kulturspor som rydningsrøyser, steingjerder og utløer, stier etc.)
være viktigere indikatorer på hevdintensitet og hevdpreg enn artssammensetningen.
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Sandstabilisering (0SS) som uLKM i skogsmark (T4)
Kort forklaring: Det som skal registreres er hvor stor andel av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, som kan tilordnes en utforming med sand som
dominerende substrat, det vil si et annet basistrinn langs LKM sandstabilisering (SS) enn
normaltrinnet. Hovedkjennetegn på et 0SS-område er:
* forekommer på store sandavsetninger; nær
kysten innenfor åpne sanddyneområder, i
innlandet på breelvsletter (sandurer),
eskerrygger eller andre breelvalvsetninger

* at dominerende kornstørreslse er sand (S1∙fg)
* at tresjiktet er dominert av furu
* at det ofte forekommer åpne flekker i
bunnsjiktet , med eksponert sand

Måleskala: Skogsmark (T4) omfatter to basistrinn langs LKM sandstabilisering (SS) i tillegg til
normaltrinnet (SS∙+); for henholdsvis sandskogsmark (SS∙k) og dyneskogsmark (SS∙j). Inntil videre blir
disse to basistrinnene oppfattet som ett samlet spesialtrinn langs én uLKM-variabel som i
utgangspunktet registreres ved bruk av måleskala A6 [andelsvariabel med 6 trinn og
avkryssingsterskel 0, det vil si at den samlete arealandelen med dyneskogsmark (SS∙j) og
sandskogsmark (SS∙k) innenfor polygonets grenser skal registreres]. Måleskala B kan benyttes som et
forenklet alternativ, det vil si at det angis forekomst (1) når mer enn 50 % av polygonens areal kan
tilordnes av spesialtrinnet.
Verdi (A6-skala)
Verdi (B-skala)
Arealandel

0

1

0 – 1/16

1/16 – 1/8

2

3

4

1/8 – 1/4

1/4 –1/2

1/2 –3/4

0

5
1
3/4 – 1

Definisjoner:
sandstabilisering (SS) – LKM med 13 basistrinn for variasjonen på sanddominert mark fra
vannstrandbeltet i fjæresonen (nedre nulltrinn) til normal skogmark (øvre nulltrinn) med
sanddominert substrat som er dekket av et så tjukt humuslag at substratets sandinnhold ikke gir seg
utslag i artssammensetningen, eller med annet dominerende substrat (øvre nulltrinn). Langs
gradienten reduseres vindvirkningen og dermed omfanget av sandflukt; humuslaget blir tjukkere og
får strørre evne til å holde på fuktighet, og flekker med naken sand dekker mindre arealandeler. Bare
tre av de 13 basistrinnene er kompatible med forekomst av skogsmark og er markert med grønn
farge i tabellen nedenfor [øvrige klasser, som inngår i LKM sandstabilisering (SS) i sanddynemark
(T21)], er indikert med rød farge i tabellen]:
Basistrinn Betegnelse
Beskrivelse
0
sanddominert
ikke-stabilisert sandbunn i vannstrandbeltet (hydrolitoral-beltet)
fjærebeltebunn
a
sandforstrand
ikke-stabilisert sandmark i landstrandbeltet (geolitoralbeltet);
vegetasjonsfritt eller med få-artssamfunn dominert av melde-arter
(Atriplex spp.), strandreddik (Cakile maritima) eller strandarve
(Honckenya peploides)
b
fordyne
ikke-stabilisert sandmark i supralitoralbeltet, med sterk
sandbevegelse og forstadier til dynedannelse; vegetasjonsfritt eller
med få-artssamfunn dominert av strandarve (Honckenya peploides),
strandrug (Leymus arenarius) eller strandkveke (Elytrigia juncea); =
embryonaldyne
c
primærdyne
ikke-stabilisert sandmark i epilitoralbeltet, med sterk sandbevegelse
og sterk sanddynedannelse, men dynene er ustabile og flytter seg; de
ytterste høye sanddynene er primærdyner; moser og lav mangler,
sanda tørker raskt ut og ingen humusdannelse finner sted; typisk med
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d

e
f
g
h
i
j

k

+

få-artssamfunn dominert av sandbindende gras som marehalm
(Ammophila arenaria) og strandrug (Leymus arenarius)
kvit dyne
begynnende stabilisering av sanda, men naken, ikke-stabilisert sand
dominerer; marka i større eller mindre grad kolonisert av storvokste
grasarter som tåler oversanding og tørke; moser og lav mangler; =
ustabil dyne
grå dyne
sand mer eller mindre stabilisert, dominans av lavvokste grasarter og
urter; flekkvis bevokst med moser og lav; = stabilisert dyne
brun dyne
stabilisert sand, begynnende jordsmonndannelse; sluttet, engpreget
vegetasjon som kan ha sluttet bunnsjikt dominert av moser og lav; =
etablert dyne
dynehei
stabilisert hei, ofte med velutviklet humuslag, dominert av lyngarter
som krekling (Empetrum nugrum) og røsslyng (Calluna vulgaris).
dyneskogsmark skogsmark ovenfor og innenfor åpen sanddynemark, med flekker av
naken sand og en artssammensetning som fortsatt inneholder arter
typisk for sanddynemarka
sandskogsmark skogsmark på sandgrunn, uten eller med flekker av naken sand, og en
artssammensetning som er observerbart forskjellig fra
artssammensetningen i sammenliknbar fastmarksskogsmark på
usorterte substrater
normal
fastmarksskogsmark med så tjukt og stabilt humuslag at
fastmarkssanddominert løsmassedekke ikke gir seg synlig utslag i
skogsmark
artssammensetningen

Utfyllende forklaring:
– Sandstabilisering (SS) som uLKM skal brukes til å skille skogsmark (T4) som er tydelig preget av
samddominert substrat, ‘sandskog’, fra annen (‘normal’) skogsmark.
– Brandrud & Bendiksen (2014) bruker betegnelsen ‘sandfuruskog’ om denne utformingen fordi den,
dersom tresjiktet ikke er hogd eller har vært gjenstand for treslagsskifte, nesten uten unntak
domineres av furu.
– Sandskogene skiller seg lite fra ‘normalutforminger’ av T4 med hensyn til karplante- mose- og
lavartssammensetning. Brandrud & Bendiksen (2014) oppgir bittergrønn Chimaphila umbellata
oppgis som tyngdepunktart for sandfuruskogene, men det er ikke klart hvorvidt denne sjeldne arten
virkelig har større forekomstsannsynlighet i sandskoger enn i ‘normal’ skogsmark.
– Sandskogene har en stor artspool av mykorrhizasopparter hvorav flere har et klart tyngdepunkt i
denne utformingen [se Brandrud & Bendiksen (2014) for oversikt over disse artene]. Den
karakteristiske soppfloraen er en hovedgrunn til at sandskoger blir beskrevet som utforming i NiN.
Den totale forskjellen i artssammensetning mellom normalutformingen og sandskogen, analysert ved
bruk av generaliserte artslistedata (NiN[2]AR2, kapittel B10), ga imidlertid ikke grunnlag for å skille ut
egen eller egne grunntyper for slik skog.
– Sandskogene kjennetegnes ved forekomst av et tynt humuslag over et oftest tjukt sandlag. Det
tynne humuslaget er stedvis oppbrutt slik at sand eksponeres. Dette indikerer at vind og andre kilder
til fin-skala forstyrrelse av marka er aktive i tilstrekkelig grad til at nakent, koloniserbart sandsubstrat
jevnlig blottlegges.
– Det er foreløpig ikke utredet hvorvidt ‘dyneskogsmark’, det vil si furuskog innenfor sanddynemark
(T21) langs kysten (SS∙j), er så forskjellig fra øvrig ‘sandfuruskog’ (SS∙k) med hensyn til
artssammensetning og miljøforhold at det er grunnlag for å skille ut to utforminger av SS-betinget
skogsmark, eller om det til og med kan være grunnlag for å skille ut en egen grunntype for
dyneskogsmark. I gjeldende versjon av NiN opereres derfor bare med en utforming av
‘sandskogsmark’.
– Typiske trekk ved ‘dyneskogsmark’, det vil si furuskog på sandgrunn innenfor sanddynemark (T21),
er at humuslaget er tynt, at naken sand kan dekke betydelige arealandeler og et oftest karakteristisk
innslag av arter som er vanlige i T21, f.eks. sandstarr Carex arenaria og blåmunke Jasione montana.
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– ‘Sandskogsmark’ spenner over betydelig variasjon i kalkinnhold (KA), fra det aller fattigste (KA∙a) til
kalkrike utforminger (KA∙g, kanskje til og med KA∙h). Ofte indikerer soppartssammensetningen
høyere kalkinnhold enn den
øvrige artssammen
setningen skulle tilsi.
Utformingene er først og
fremst knyttet til midlere–
høyere uttørkingsfare (UF,
basistrinn c–g), fra
bærlyngskog til lavskog,
med et klart tyngdepunkt i
lyngskog.
– Mens ‘dyneskogsmark’
finnes stedvis innenfor store
sanddyneområder langs
hele kysten (og enkelte
steder i innlandet, f.eks. i
tilknytning til sanddynene
langs Folla i He: Folldal), er
‘sandfuruskogen’ knyttet til
større breelv- og
breavsetninger, f.eks. på
Gardermosletta (Akh;
Nannestad/Ullensaker),
langs Glomma og andre
steder i innlandet på
Østlandet (B: Ringerike og
Op: Jevnaker, Lesja, Dovre;
He: Elverum, Folldal) og i
indre Finnmark (Karasjok,
Sør-Varanger).
Eksempler:
Bildene #1 og #2 viser to
eksempler på ‘sandskogsmark’, henholdsvis på en
stor, stabilisert
sanddominert
breelvavsetning (SS∙k) og
Bilder #1–2. ‘Sandfuruskog’. Bilde 1 (øverst). Svak lågurt-bærlyngfuruskog (T4-6)
innenfor stort sanddynepå sanddominerte breelvavsetninger (He: Folldal: Grimsmoen). Bilde #2.
område (T21). Forskjellene i
‘Dynefuruskog’; lyngfuruskog (T4-9) med store arealer med blottlagt sand, bl.a. på
grunn av tråkkslitasje. Stort område med åpen sanddynemark (T21) sees i
karplante-, mose- og lavartsbakgrunnen i bildet (Ø: Hvaler; Kirkøy).
sammensetning mellom de
to er liten, men det er
betydelige forskjeller i
soppfloraen.
Praktiske tips:
– For å karakteriseres som ‘sandskogsmark’ (0SS), må et skogsmarkssystem bære tydelig preg av at
substratet er sanddominert.
– Flekker i skogbunnen der sandsubstratet er eksponert (se Bilde «2), må forekomme.
– I tillegg kan det forekomme sopparter asom er typisk for ‘sandfuruskog’ eller karplante-, moseeller lavarter som er typisk for stabilisert sanddynemark (T21).
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Dominerende kornstørrelsesklasse (0S1) som uLKM i skogsmark (T4)
Kort forklaring: Det som skal registreres er hvilken av 4 aggregerte kornstørrelsesklasser eller et
‘normalsubstrat’ (usortert sediment) og et spesialsubstrat’ (skjellsand) som dekker størst arealandel
innenfor et polygon eller annet utfigurert natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’
Måleskala: O6* (faktorvariabel med 4 ordnete trinn og to klasser for substrater som ikke lar seg
karakterisere ved hjelp av dominerende kornstørrelse; markert med oransje farge i tabellen
nedenfor). I motsetning til de fleste uLKM’ene, som oppfattes som gradienter og som derfor deles i
to hovedtypetilpassete ‘halvtrinn ‘ (trinn som er mindre enn standardtrinn), deles S1 i seks
‘halvklasser’:
Verdi Basistrinn Betegnelse
A
B
C
D
E
F

0
bc
de
fg
hi
j

usortert sediment og/eller uten preg av kornstørrelse
stein- og blokkdominert
grusdominert
sand-dominert
silt- og leirdominert
skjellsand

Definisjoner:
kornstørrelsesklasse – ett av
Generelle kornstørrel25 trinn (ordnete faktornivåer) sesbegreper
som sorterte sedimenter er
(hovedklasse/klasse)
delt inn i, basert på en 2(Fast) fjell
logaritmisk skala etter
Blokk
svært store
store
Wentworth (1922); hver klasse
middels
omfatter variasjon fra én
små
nedre kornstørrelse til den
Stein
store
dobbelte kornstørrelsen (se
små
tabellen nedenfor til høyre)
Grus
svært grov
sortert sediment – sediment
grov
med begrenset variasjon i
middels
kornstørrelser, som resultat av
fin
erosjon, sedimentasjon
svært fin
og/eller styrtgradering
Sand
svært grov
grov
sediment – midlertidig eller
middels
varig avsetning av materiale
fin
som har vært transportert av
svært fin
vind, vann eller is og/eller
Silt
svært grov
tyngdekraft
grov
styrtgradering – sortering av
middels
steinmateriale som raser ned
fin
en skråning, forårsaket av at
svært fin
de enkelte ‘kornene’ varierer i Leire
grov
utstrekning og masse (tungt og
middels
fin
stort materiale ruller lenger
ned i skråkingen enn lite og lett materiale)

Engelske
begreper

bedrock
boulders

cobbles
pebbles
gravel
coarse sand
medium sand
fine sand
mud

Dominerende
kornstørrelse (mm)
–
> 64
2–64
1/16 – 2
< 1/16
–

Størrelse (mm)

log2
(nedre
grense)

>4096
2048–4096
1024–2048
512–1024
256–512
128–256
64–128
32–64
16–32
8–16
4–8
2–4
1–2
1/2–1
1/4–1/2
1/8–1/4
1/16–1/8
1/32–1/16
1/64–1/32
1/128–1/64
1/256–1/128
1/512–1/256
1/1024–1/512
1/2048–1/1024
1/4096–1/2048

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9
–10
–11
–12

Utfyllende forklaring:
– Dominerende kornstørrelse (S1) benyttes som et hjelpemiddel til å beskrive mineraljordas
sammensetning i tilfeller der dette er relevant for artssammensetningen i skogsmark (T4) og, i
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Bilde #1 (til venstre). Svak bærlyng-lågurtskog dominert av furu på sanddominert mark (T4–6; 0S1∙D) noen hundre meter
innenfor kystlinja; merk åpne flekker med eksponert sand mellom trærne (AA: Arendal: Tromøy). Bilde #2. Svak
lågurtskog dominert av lavvokst bjørk over blokkdominert (T4–2; 0S1∙B) nedre del av talus (landformenheten 3ML–
TA)(Ho: Eidfjord).

prinsippet, andre fastmarkssystemer. Hvor stor forskjell i artssammen-setning det er mellom sorterte
sedimenter med gitt korn-størrelse og ‘normal skogsmark’ uten sorterte sedimenter (eller på
jorddekt berg), avhenger av hvilken kombinasjon av
miljøforhold som kjennetegner den aktuelle skogsmarka, men oftest er den liten (observerbar eller
mindre).
Eksempel:
Ett eksempel på en skogsmarksutforming som skiller seg noe fra øvrig skogsmark (SS∙A) på grunn av
sin dominerende kornstørrelse, er ‘sandfuruskog’ (SS∙D), det vil si lyng- eller bærlyngskogsmark (T4,
grunntyper 9 eller 5) på sanddominert mark, som kan finnes innerst i sanddynesystemer eller på
finsediment-dominerte morener (Bilde #1). Skogsmark på sandgrunn skiller seg fra øvrig skogsmark
på tilsvarende trinn langs LKM’ene uttørkingsfare (UF) og kalkinnhold (KA) først og fremst med
hensyn til sopp- og insektartssammensetningen.
– Skogsmark over stein- eller blokkdominert mark (SS∙B), f.eks. over nedre del av stabilisert talus,
skiller seg ofte fra øvrig skogsmark (SS∙A) ved å ha en mindre velutviklet karplantevegetasjon, mens
moser dekker steiner og jorddekt mark mellom steinene (Bilde #2).
Praktiske tips:
– 0S1 kan benyttes til å få beskrevet at artssammensetningen i en naturtypefigur avviker fra det som
er typisk for skogsmark på tilsvarende trinn langs uttørkingsfare (UF) og kalkinnhold (KA) når dette
skyldes sorterte sedimenter med en gitt kornstørrelsesfordeling.
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Uttørkingseksponering (0UE) som uLKM i skogsmark (T4)
Kort forklaring: Det som skal registreres er hvor stor andel av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, som kjennetegnes av svært liten
uttørkingseksponering (UE), basistrinn UE∙0a. Hovedkjennetegn på et 0UE-område, er:
* fuktig mikroklima, betinget av nord- eller
østvendt eksposisjon, plassering i trange kløfter
eller daler, nærhet til elver og fosser, og/eller et
svært humid klima

* > 50 % av bergveggene innenfor skogsmarkspolygonet har en artssammensetning som indikerer svært liten uttørkingseksponering (LKM
UE∙0a)
* moser som er typiske for lite uttørkingseksponerte bergvegger forekommer også på
marka

Måleskala: A6 [andelsvariabel med 6 trinn og avkryssingsterskel 0, det vil si at arealandelen av
områder med ultramafisk berggrunn (BK∙a) innenfor polygonets grenser skal registreres]. Måleskala B
kan benyttes som et forenklet alternativ, det vil si at det angis forekomst (1) når mer enn 50 % av
polygonens areal kan tilordnes av spesialtrinnet.
Verdi (A6-skala)
Verdi (B-skala)
Arealandel

0

1

0 – 1/16

1/16 – 1/8

2

3

4

1/8 – 1/4

1/4 –1/2

1/2 –3/4

0

5
1
3/4 – 1

Definisjoner:
uttørkingseksponering (UE) – LKM med 8 basistrinn som uttrykker variasjon i luftas fuktighet nær
marka nær slutten av mer langvarige tørkeepisoder; de to basistrinnene som til sammen definerer
arealene 0UE skal brukes til å registrere forekomst av, er markert med grønn farge
Basistrinn Betegnelse
0
ikke
uttørkingseksponert
a
svært lite
uttørkingseksponert
bc

temmelig lite
uttørkingseksponert

de

temmelig
uttørkingseksponert

fg

svært
uttørkingseksponert

Beskrivelse
steder med et så fuktig mikroklima at de aldri utsettes for
uttørking
skyggefulle steder som f.eks. i trange kløfter, berg i skogsmark,
nordvendte berg etc., som kun tørker ut etter lengre tid uten
nedbør, men da uten å få et spesielt tørt mikroklima
steder som verken er direkte eksponert for sollys eller på andre
måter spesielt utsatt for spesielle forhold som fremmer
uttørking, men som heller ikke har et spesielt fuktig mikroklima
steder som tørker ut i perioder uten nedbør og/eller periodevis
eksponeres for direkte sollys, men som ikke er sterkt
uttørkingseksponert
sterkt uttørkingseksponerte steder; typisk sør- og
sørvestvendte, frittliggende bergvegger eller bergknauser med
fri sikt i en vid sektor

Utfyllende forklaring:
– Uttørkingseksponering (UE) skal benyttes til å skille skogsmark (T4) med relativt stabil høy
luftfuktighet fra skogsmark uten preg av fuktig lokalklima. Det fuktige lokalklimaet kan, men behøver
ikke, være er betinget av nærhet til rennende vann (hurtigstrømmende elver med fosser eller stryk).
– I NiN 2 er de to LKM’ene uttørkingseksponering (UE) og overrisling (OR) paralleller på ikke jorddekt
mark [f.eks. nakent berg (T1)] til henholdsvis uttørkingsfare (UF) og vannmetning (VM) på fastmark.
Årsaken til at to par av LKM’er benyttes i NiN er at moser og lav som dominerer på steinsubstrat først
og fremst responderer på varigheten av et mikroklima nær bakken som er fuktig nok til at de
opprettholder fysiologisk aktivitet, mens karplanter på jorddekt mark er mer følsomme for uttørking
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Bilde #1. Skogsmark (T4) med svært liten uttørkingseksponering (UE∙a) i sterkt oseanisk bioklimatisk seksjon. Bilde #1.
Nordvendt blåbærbjørkeskog (T4-C1; Ro: Strand). Legg merke til stor dekning av moser på trærne. Bilde #2. Østvendt
svak lågurtgranskog (T4–C2), til dels storbregneskog (T4-C17) over talus, under bratte, overrislete bergvegger (Ho:
Modalen).

av jordsmonnet i ekstreme tørkeperioder. UF adresserer derfor faren for ekstrem uttørking av jorda,
kanskje 50- eller 100-årstørken, som er korrelert med topografi og jorddybde. På jorddekt fastmark
faller imidlertid variasjonen fra mindre til større uttørkingsfare (UF) sammen med skiftet fra mose- til
lavdominans og andre endringer artssammensetningen i bunnsjiktet. Dette er parallellen til
variasjonen i artssammensetning på ikke jorddekt mark som fanges opp av uttørkingseksponering
(UE). Vannmetning (VM) adresserer fuktighetsforholdene slik de stort sett er (‘median
jordfuktighet’), og er parallellen på jorddekt mark til overrisling (OR), dvs. varigheten av tilførsel av
overflateavrenningsvann.
– Sjøl om UF fanger opp mesteparten av den variasjonen i mose- og lavartssammensetning i
skogsmarksystemer som løper parallelt med UE på ikke jorddekt mark, finnes en ‘restvariasjon’ i
artssammensetning i skogbunnen som er relatert til lokalklimatisk luftfuktighet og som ikke fanges
opp av UF. Høy luftfuktighet gir seg først og fremst utslag i artssammensetningen av moser og lav på
steiner, knauser og nakent berg og av epifytter på trærne, men kommer også til uttrykk ved at moser
(f.eks. en del oseaniske levermoser) som hovedsakelig er knyttet til lite uttørkingseksponerte berg
også forekommer på fuktig jorddekt mark, f.eks. på bratte, grunnlendte partier over steiner og
bergflater. UE inngår som uLKM i skogsmark (T4) og enkelte andre hovedtyper på fastmark, i tillegg
til UF, for å fange opp denne restvariasjonen i artssammensetning i skogbunnen. UE åpner dermed
for å kunne identifisere hele skogsmarksøkosystemer som er preget av høy lokalklimatisk fuktighet.
– Liksom for andre uLKM-gradienter, opereres med to kategorier langs UE i skogsmark; det skilles
mellom forekomst og fravær av den spesielle egenskapen ‘svært liten uttørkingseksponering’.
Variabelen 0UE uttrykker forekomst av steder som ikke er eksponert for langvarige episoder med lav
luftfuktighet.
– I tillegg til UF, KI, VM og UE inngår også en femte LKM, vannsprutintensitet (VS), som uLKM i
beskrivelsesssyemet for skogsmark (T4). Relasjonen mellom UE og VS har likhetstrekk med relasjonen
mellom kildevannspåvirkning (KI) og vannmetning (VM); akkurat som sterk kildevannspåvirkning
(KI∙b+) forutsetter betydelig vannmetning (VM∙b+), innebærer påvirkning fra fosserøyk (VS∙a) eller
fossestøv (VS∙bc) konstant høy luftfuktighet svarende til UE∙a–. Det vil si at fosserøyk- eller
fossestøvpåvirkete steder automatisk skal karakteriseres som svært lite uttørkingseksponerte.
Vannsprutinfluerte steder utgjør imidlertid bare en mindre del av skogsmark (T4) med svært liten
uttørkingseksponering.
– Nakent berg (T1) med svært liten uttørkingseksponering (UE∙0a) kjennetegnes ved en karakteristisk
moseflora av skyggetolererende arter med krav til konstant høy luftfuktighet. Eksempler på relativt
vanlig forekommende arter som kjennetegner T1 med U1∙0a, er:
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Cyrtomnium spp. trollmose-arter
Dicranodontium denudatum ljåfleinmose
Heterocladium heteropterum trådfloke
Hookeria lucens dronningmose
Hymenostylium recurvirostrum sprungemose
Mnium stellare stjernetornemose
Neckera crispa krusfellmose
Schistostega pennata lysmose

Seligeria spp. blygmose-arter
Thamnobryum alopecurum revemose
Diplophyllum albicans stripefoldmose
Kurzia trichoclados kystfingermose
Mylia taylorii rødmuslingmose
Scapania undulata bekketvebladmoser

– Svært liten uttørkingseksponering er koblet til konstant høy luftfuktighet nær marka, som kan være
resultatet av flere ulike kombinasjoner av miljøbetingelser. Under ellers like forhold øker
luftfuktigheten med klimaet humiditet, det vil si med økende nedbør og avtakende temperatur.
Skogsmark som preget av svært lav uttørkingseksponering er derfor i første rekke knyttet til nord- og
østvendte lier (‘baklier’) i sterkt oseanisk bioklimatisk seksjon (‘oseanisk regnskog’ eller
‘kystregnskog’; se Bilder #1–2). I klimatisk mindre fuktige områder øker sannsynligheten for å finne
0UE-skogsmark langs den topografiske gradienten fra soleksponert toppområde eller flatt terreng til
dyp daler eller kløfter uten direkte solinnstråling, langs en eksponeringsretningsgradient fra
sørvestvendt til nordøstvendt og med økende tresjiktstetthet (fra åpen mark til skyggefull, tett
tresatt mark).
Eksempel:
To eksempler på svært lite uttørkingseksponertskogsmark er vist i Bilder #1–2.
Praktiske tips:
– Plassering av bergvegger i skogsmark (T4) langs UE kan brukes som indikator på skogsmarkas
plassering langs UE.
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Vannmetning (0VM) som uLKM på jorddekt fastmark
Kort forklaring: Det som skal registreres er hvor stor andel av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, som kjennetegnes av fuktmark (basistrinn
VM∙b). Hovedkjennetegn på et 0VM-område (fuktmark) er:
* fuktmark på kalkfattig grunn domineres av
torvmoser

* fuktmark på kalkrik grunn har oftest tilførsel
av kildevann

Måleskala: A6 [andelsvariabel med 6 trinn og avkryssingsterskel 0, det vil si at arealandelen av
områder med ultramafisk berggrunn (BK∙a) innenfor polygonets grenser skal registreres]. Måleskala B
kan benyttes som et forenklet alternativ, det vil si at det angis forekomst (1) når mer enn 50 % av
polygonens areal kan tilordnes av spesialtrinnet.
Verdi (A6-skala)
Verdi (B-skala)
Arealandel

0

1

2

3

4

0
0 – 1/16

1/16 – 1/8

5
1

1/8 – 1/4

1/4 –1/2

1/2 –3/4

3/4 – 1

Definisjoner:
markfukting – når øvre marksjikt ofte er gjennomfuktet på grunn av tilførsel av vann
vannmetning (VM) – LKM med fire basistrinn for variasjonen i ‘median’ jordfuktighet på jorddekt
fastmark, det vil si fuktighetsforholdene i jorda slik de stort sett er; det er basistrinn VM∙b som
definerer arealene 0VM skal brukes til å registrere forekomst av (markert med grønn farge) mens
VM∙+ (markert med rød farge) kjennetegner våtmarkssystemer
Basistrinn Betegnelse
0
veldrenert
a

vekselfuktig

b

fuktig

+

våt

Beskrivelse
mark som tørker lett opp etter nedbør, mangler fuktmarksindikatorer
som f.eks. torvmoser (Sphagnum spp.)
vekselfuktig mark; mark som holder seg fuktig en periode etter at den
er fuktet opp, som inneholder spredte fuktmarksindikatorer, men som
tørker opp i løpet av relativt kort tid (sesongfuktig eller vekselfuktig
mark)
fuktmark; mark som holder seg lenge fuktig en periode etter at den er
fuktet opp og som inneholder rikelig med fuktmarksindikatorer som
f.eks. torvmoser (Sphagnum spp.)
våtmark; tilfredsstiller definisjonen av våtmarkssystem

Utfyllende forklaring:
– Vannmetning (VM) utgjør sammen med uttørkingsfare (UF) og kildevannspåvirkning (KI) kjernen i
beskrivelsen av variasjon relatert til markfuktighet i jorddekte fastmarkssystemer. Mens UF
adresserer faren for ekstrem tørke (50- eller 100-årstørken), adresserer VM fuktighetsforholdene slik
de vanligvis er, det vil si jordfuktigheten slik den er noen dager etter siste regnfall.
– Variasjonen langs UF og VM er i stor grad er frikoblet i rom, i tid og med hensyn til artenes
responser; i fastmarksskogsmark (T4) er f.eks. alle kombinasjoner av UF (variasjonen fra frisk
blåbærskog til tørkeutsatt lavskog) og VM (fra veldrenert mark til fuktmark) realisert.
– Variasjonen i vannmetning (VM) er et uttrykk for de hydrologiske forholdene i et område, som i sin
tur er styrt av topografien. Langs VM finnes variasjon fra veldrenert mark (VM∙0), gjerne på (svakt)
konkave terrengformer, til større eller mindre flekker, gjerne i små forsenkninger, av vegetasjon
dominert av torvmoser (Sphagnum spp.) og andre arter som foretrekker fuktige voksesteder, men
som også tåler langvarig uttørking (VM∙b).
– Det er bare områder med mark som er klart preget av markfukting (men uten å være våtmark),
som kommer til uttrykk ved dominans av torvmoser (Sphagnum spp.) på kalkfattig og intermediær
mark (KA∙abcd) og /eller store bregner, høgstauder eller andre klart fuktighetselskende arter på mer
kalkrik mark (KA∙efghi), som skal tilordnes VM∙b. De vanligste torvmosene på fuktig fastmark er
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grantorvmose Sphagnum girgensohni,
tvaretorvmose S. russowii og
lyngtorvmose S. quinquefarium med
optimum i fuktig blåbærskog og
furutorvmose S. capillifolium med
optimum i fuktig lyngskog. De sjeldne
torvmoseartene huldretorvmose S.
wulfianum og litorvmose S. rubiginosum
har også optimum i blåbærskog.
Torvmosearter med optimum i tresatte
våtmarkssystemer, som f.eks.
klubbetorvmose Sphagnum
angustifolium og kratt-torvmose S.
centrale, forekommer også på fuktig
fastmark.
– Torvmoser vokser raskt og
torvmosematter i frisk vekst inneholder
derfor ofte få andre mosearter. Dette er
en viktig grunn til at fuktmarkas
artssammensetning ikke skiller seg
betydelig fra artssammensetningen på
veldrenert mark og dermed til at VM
oppfattes som en uLKM i skogsmark (T4)
og fjellhei, leside og tundra (T3).
– Vannet som metter marka (VM∙b) kan
være stillestående (‘stagnerende vann’)
eller friskt og oksygenrikt (‘kildevann’).
Artssammensetningen på fuktmark
(VM∙0) skiller seg mer fra ikke
vannmettet mark (VM∙0) når vannet har
kildevannspreg (KI∙b) enn når det
mangler slike egenskaper (KI∙0). Mens
signalet fra vannmetning (VM) uten
kildevannspåvirkning (KI) på
artssammensetningen er for svakt til å
gi grunnlag for å skille ut egne
grunntyper, blir det både i T3 og T4 skilt
ut egne grunntyper for vannmettet og
kildevannspåvirket mark. Fordi
kildevannspåvirkningen utgjør tungen
på vektskåla her, er
kildevannspåvirkning (KI) og ikke
vannmetning (VM) benyttet som tLKM i
disse hovedtypene.
Bilde #1 (øverst). Nordvendt fuktmarksutforming av blåbærgranskog
– I klart og sterkt oseaniske områder
(T4–1), totaldominert av grantorvmose Sphagnum girgensohnii (Akh:
(bioklimatiske seksjoner O2 og O3), det
Enebakk). Bilde #2 (i mid-ten). Fuktig bærlyngfuruskog (T4-5)
vil si i kyststrøk i hvert fall fra Vestdominert av blåtopp Molinia cerulea, i sterkt oseanisk (O3)
bioklimatisk seksjon (SF: Flora; Eikefjord). Bilde #3. Østvendt li (AA:
Agder til Lofoten, har fuktmark på
Gjerstad) i klart oseanisk bioklimatisk seksjon (O2) med typisk
fastmark et betydelig innslag av arter
veksling mellom nakent berg (T1), som til dels er overrislet, og
som i resten av landet stort sett opptrer
fuktmarksutforminger (VM∙b) av åpen grunnlendt mark (T2) og
som myrarter. Typiske eksempler er
lyngskogsmark (T4-9).
kiokkelyng Erica tetralix, rome
Narthecium osifragum og bjønnskjegg Trichophorum cespitosum. Det er mulig artssammensetningen
i fuktig fastmark i disse delene av landet skiller seg tilstrekkelig (> 1 ØAE mellom typiske utforminger)
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fra veldrenert mark til at det skal skilles ut en serie av grunntyper for VM∙b. I så fall skal det etter
kriteriene for typeinndeling i NiN opprettes en serie av fuktmarks-grunntyper.
– Arealandelen av skogsmark (T4) og fjellhei som utgjøres av fuktmark øker fra svakt kontinental
bioklimatisk seksjon (C1) der fuktmark nesten mangler fullstendig til sterkt oseanisk seksjon (O3) der
fuktmark kan dekke store områder.
Eksempel:
Bildene #1–3 illustrerer fuktmarksutforminger (VM∙b) av blåbærskog (T4–1), bærlyngskog (T4–5) og
lyngskog (T4–9).
Praktiske tips:
– Sterk relativ dominans av torvmoser (relativ dekning av torvmoser i bunnsjiktet > 50 %, det vil si at
over halvparten av arealet som er dekket av moser og lav utgjøres av torvmoser) er det klareste
kjennetegnet på fuktmark.
– I fuktig (oseanisk) klima kjennetegnes fuktmark også av forekomst av karplantearter og moser som
ellers er begrenset til våtmarkssystemer.
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Vannsprutintensitet (0VS) som uLKM i skogsmark (T4)
Kort forklaring: Det som skal registreres er hvor stor andel av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, som kjennetegnes ved påvirkning av fosserøyk
(basistrinn VS∙a). Hovedkjennetegn på et 0VS-område, er:
* fuktig mikroklima, betinget av nærhet til elver og fosser (fosserøyk)
Måleskala: A6 [andelsvariabel med 6 trinn og avkryssingsterskel 0, det vil si at arealandelen av
områder med ultramafisk berggrunn (BK∙a) innenfor polygonets grenser skal registreres]. Måleskala B
kan benyttes som et forenklet alternativ, det vil si at det angis forekomst (1) når mer enn 50 % av
polygonens areal kan tilordnes av spesialtrinnet.
Verdi (A6-skala)
Verdi (B-skala)
Arealandel

0

1

0 – 1/16

1/16 – 1/8

2

3

4

1/8 – 1/4

1/4 –1/2

1/2 –3/4

0

5
1
3/4 – 1

Definisjoner:
vannsprutintensitet (VS) – LKM med sju basistrinn for variasjon i graden av innflytelse fra fosserøyk,
det vil si dråper og mindre partikler (aerosoler) fra vannsprut fra elver som går i stryk og fosser; av
disse er bare de to basistrinnene 0 og a relevante for skogsmark [basistrinn VS∙bcde+, som gir opphav
til åpen mark, er indikert med rød farge i tabellen nedenfor] og av disse definerer basistrinn VS∙a
arealer som 0VS (markert med grønn farge) skal brukes til å registrere forekomst av
Basistrinn Betegnelse
0
uten
fosserøykpreg
a

fosserøykpreg

bc

fossestøvpreg

d

fosseyrpreg

e

fosseregnpreg

+

ferskvannssystem

Beskrivelse
‘normal’ mark (f.eks. fastmarksskogsmark eller fjellhei) uten
påvirkning fra fosserøyk og med en artssammensetning som heller
ikke indikerer innflytelse fra fosserøyk
svak, men observerbar (< 1 ØAE) effekt av fosserøyk på
artssammensetningen (sammenliknet med natur som ikke påvirkes av
vannsprut); men ikke sterk nok påvirkning til å forhindre at
vedvekstpopulasjoner opprettholdes over flere generasjoner;
vannsprut tilføres i støvform; litt vannsprutpreg
klar effekt av vannsprut på artssammensetningen; vannspruten er
sterk nok til å forårsake innfrysing i is om vinteren og forhindre at
vedvekstpopulasjoner opprettholdes over flere generasjoner; fosseenger som tilføres støv- og tidvis dråpeformet vannsprut
klar effekt av vannsprut på artssammensetningen; tilførsel av støv- og
tidvis dråpeformet vannsprut; sterkt vannsprutpregete fosse-enger
effekten av vannsprut sterk nok til å forhindre jordsmonnsdannelse og
utvikling av fosse-enger; hyppig tilførsel av dråpeformet vannsprut;
meget sterkt preget av vannsprut og isinnfrysing

Utfyllende forklaring:
– Vannsprutintensitet (VS) skal benyttes til å skille skogsmark (T4) med stabil høy luftfuktighet
betinget av nærhet til rennende vann (hurtigstrømmende elver med fosser eller stryk) fra annen
skogsmark.
– Når elver med jevnt høy vannføring går i stryk og fosser dannes ‘fosserøyk’ som består av dråper og
mindre partikler (aerosoler). Fordi store partikler faller til bakken raskere enn små, etableres det en
gradient i vannsprutintensitet (VS) fra fossen ut i omkringliggende natur. Størrelsen på området som
blir influert av fossesprut øker med økende fallhøyde og økende vannføring i elva, og påvirkes også
av lokale topografiske forhold. For eksempel vil sprut fra fosser i trange gjel kunne transporteres
mange hundre meter fra fossen, inn i sidedaler etc., når de lokale forholdene ligger til rette for det.
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Lokale vindforhold kan ha stor
betydning. Størrelsen på det
fossesprutpåvirkete området er
korrelert med
vannsprutintensiteten nær fossen.
Med avtakende intensitet av
fossesprut fra ‘fosseregn’ med
store dråper nærmest via ‘fosseyr’
(mindre dråper) og ‘fossetåke’
(nesten bare aerosoler) endrer
også andre miljøforhold seg.
Nærmest fossen er luftfuktigheten
høy og stabil og temperaturene
modereres betydelig (kjølig om
sommeren, mildt om vinteren) så
lenge elva og fossen ikke fryser til.
Med økende avstand fra fossen
øker temperaturvariasjonen
(maksimums- og minimumstemperaturene) og variasjonen i
luftfuktighet inntil det ikke lenger
er mulig å spore fosserøyknnflytelse.
– Den mer eller mindre konstant
høye luftfuktigheten, også om
vinteren, fører til at plantedeler
som stikker opp over snøen tidvis
fryser inn i is. Vedvekster (trær og
busker) tåler dette dårlig. Grensa
mellom åpen fosse-eng (T15,
betinget av VS∙b+) og
fosserøykinfluert skogsmark (T4,
VS∙a) er derfor dynamisk, og
reguleres i retning skogsmarka i
ekstremår med kraftig isinnfrysing.
Døde trær og busker er derfor et
karakteristisk innslag i overgangen
mellom åpen T15 og
fosserøykinfluert T4 (Bilde #3).
– Fosserøyk fremmer et stabilt og
fuktig mikroklima, med klar
innflytelse på
artssammensetningen av
epifytter. Effekten på markas
artssammensetning er uviss.
– Vannsprutintensitet (VS) er én
Bilder #1–3. Overganger mellom åpen fosse-eng (T15) og tilstøtende
av fem uLKM’er i
fosserøykinfluert skogsmark (T4; VS∙a), dominert henholdsvis av furu (Bilde
beskrivelsessystemet for
#1, øverst) og bjørk (Bilde #2, i midten). Legg merke til lavvokste, døde
skogsmark (T4) som på en eller
busker (Bilde #1)og trær (Bilde #3) i utkanten av fosse-enga og at at
annen måte adresserer variasjon i
trehøyden øker gradvis fra eng til skogsmark (Bilde #2). Årsaken til dette er
at vedplanter ikke tåler innfrysing i is. MR: Sunndal: Romfo: Åmotan.
fuktighetsforholdene. Relasjonen
mellom UE og VS likner på
relasjonen mellom KI og VM; akkurat som sterk kildevannspåvirkning (KI∙b+) forutsetter en viss grad
av vannmetning (VM∙b+), medfører påvirkning fra fosserøyk (VS∙a) også konstant høy luftfuktighet
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svarende til UE∙a–. Det vil si at fosserøyk- eller fossestøvpåvirkete steder automatisk skal
karakteriseres som svært lite uttørkingseksponerte. Vannsprutinfluerte steder utgjør imidlertid bare
en mindre del av skogsmark med svært liten uttørkingseksponering.
Eksempel:
Bildene #1–3 illustrerer overgangen mellom fosse-eng (T15) og fosserøykinfluert skogsmark (T4,
VS∙a). Legg merke til økningen i trestørrelse og forekomsten av døde trær og busker i overgangen
mellom de to hovedtypene (Bilde #2), som er et resultat av at alt som stikker opp av snøen tidvis blir
dekket av et islag, noe vedvekster ikke tåler.
Praktiske tips:
– ‘Fosserøyk-skogsmark’ omfatter skogsmark som grenser til fosse-enger (T15) og vannsprutpåvirket
nakent berg (fosseberg; T1, VS∙a+). Grensa mot fosse-enga, som er definert som skillet mellom
basistrinnene VS∙a og VS∙b, er vanligvis ei skarpt markert grense mellom skogsmark og åpen mark.
Grensa mellom skogsmark (T4) med og uten fosserøykinnflytelse (dvs. mellom VS∙a og VS∙0) er
gradvis og klare kriterier for å trekke denne grensa mangler.
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Artssammensetning (1)
Enkeltartssammensetning for mark- og bunnlevende arter [1AE–MB–
XX(XX)yy(yy)–Z]
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 3 og 4; under nivå 2 enkeltartssammensetning for mark- og
bunnlevende art (1AE–MB), som er én av 3 sammensatte variabler under enkeltartssammensetning
(1AE). 1AE–MB–XX(XX)yy(yy)–Z omfatter tre enkeltvariabler på nivå 4 for hver mark- og
bunnlevende art på nivå 3 under 1AE. Nivå 2 omfatter i tillegg til enkeltartssammensetning for markog bunnlevende art (1AE–MB) også de sammensatte variablene enkeltartssammensetning for barkog vedboende art (1AE–BV) og enkeltartssammensetning for mobil art (1AE–MO).
Variabelstruktur: De tre enkeltvariablene som inngår i hver sammensatte variabel for
enkeltartssammensetning for art XX(XX)yy(yy) er:
1AE–MB–XX(XX)yy(yy)–0 Forekomst/fravær av art XX(XX)yy(yy)
1AE–MB–XX(XX)yy(yy)–D Dekning av art XX(XX)yy(yy)
1AE–MB–XX(XX)yy(yy)–S Smårutefrekvens av art XX(XX)yy(yy)
Kort forklaring: Det som skal registreres er forekomst og/eller mengde for hver enkelt art i et
polygon eller annet utfigurert natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’. De tre
enkeltvariablene gir mulighet for registrering av enkeltartsmengde på flere ulike, standardiserte
måter; kvalitativt (som forekomst eller fravær) eller kvantitativt (som dekning eller smårutefrekvens).
Variabeltype og måleskalaer: Enkeltvariabelen 1AE–MB– XX(XX)yy(yy)–0 er en binær variabel der
verdien 0 angir fravær og verdien 1 angir forekomst. De andre to variablene angis på ulike 6trinnsskalaer.
Variabel (1AE–MB–
XX(XX)yy(yy))
–D (dekning)
–S (smårutefrekvens)

MåleVerdi
skala
0
1
2
3
4
5
A6
0 – 1/16 1/16 – 1/8 1/8 – 1/4 1/4 –1/2 1/2 –3/4 3/4 – 1
S6
0
0 – 1/32 1/32 – 1/8 1/8 – 3/8 3/8 – 4/5 4/5 – 1

Definisjoner:
dekning – vertikalprojeksjonen av levende biomasse, uttrykt som andel av arealet av en
observasjonsenhet
konvekst område – et avgrenset område (polygon) der vinkelen mellom linjene fra alle par av punkter
på polygonomkretsen til et tredje punkt på omkretsen alltid er mindre enn 180 grader, dvs. at det
ikke finnes noen ‘bukter’ eller ‘viker’ i polygonet
smårutefrekvens – andelen av like store småruter som en observasjonsenhet (f.eks. et
naturtypepolygon) er delt opp i, og der en gitt art forekommer
Utfyllende forklaring:
– Dekning angis som faktisk dekning (vertikalprosjeksjonen av levende biomasse) av hver art, uttrykt
som andel av observasjonsenhetens totalareal. Husk at også stamme, greiner og andre ikke-grønne,
forvedete plantedeler regnes som levende så lenge de bærer opplagt levende strukturer (blader,
blomster, frukter etc.).
– For trær har det utviklet seg en praksis der dekning defineres som arealet innenfor enkelttrærnes
kroneperiferi. Det skal altså ikke korrigeres (‘trekkes fra’) for åpninger mellom blader etc.
– Smårutefrekvens angis for arealenheter større enn 100 m2 som ett tall (på S6-måleskalaen) som
gjenspeiler andelen tenkte småruter á 4 m2 (2 × 2 m) som inneholder arten. For mindre arealenheter
benyttes 25 like store, tenkte småruter. Dersom småruteantallet er mindre enn 32, benyttes verdien
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1 for arter hvis totale forekomst i arealenheten kan innskrives i ett sammenhengende, konvekst
område som er mindre enn 1/32 av arealenhetens totale areal.
– Smårutefrekvens og dekning uttrykker litt ulike egenskaper ved mengde. Arter kan være frekvente
uten å ha høy dekning, de kan være både frekvente og dominerende, og de kan være lokalt
dominerende, men ha lav frekvens.
– Enkeltartssammensetningsvariablene kan benyttes til å beskrive artssammensetning i arealenheter,
for eksempel kartlagte polygoner. Variabelen kan også benyttes til å registrere mengde for enkeltarter, for eksempel rødlistede arter, fremmede arter, regionalt uvanlige arter eller diagnostiske arter
for en naturtype, eller enhver annen art det knytter seg interesse til å angi mengde for.
– Artsnavn skal angis på en av følgende to standardmåter: (1) Fullformat XXXXyyyy der XXXX angir det
latinske slektsnavnet og yyyy angir det latinske artsnavnet. (2) Kortformat XXyy (ellers som 1). (3)
Kollektivt for alle arter som tilhører en gitt slekt; bare XXXX eller XX. Navn skal følge Artsdatabankens
standard kodeliste over de til en hver tid gyldige navn (http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Hjem.aspx), med de tilpasningene som er nødvendig for at artskodene skal bli unike.
– Det er behov for en standardisert åttetegns forkortelse for gyldige navn, men noen slik
forkortelsesliste er (ennå) ikke utarbeidet.
– Følgende standardforkortelser XXyy av navn på tre- og busksjiktsarter bør brukes ved registrering:
Artsgruppe

Kode

Tresjikt

AB
ACpl
ACps
AEhi
ALgl
ALin
BEpe
BEpu
BE
COav
FAsy
FRex
FUal
LA
MAsy
PIab
PIzz
POtr
POzz
PRce
PRdo
PRpa
PRsp
PUsy
PUzz
PYco
QU
SAca
SAda
SApe
SAtr
SAzz
SOau
SOzz
TAba
TIco
ULgl
BEvu
CR

Tre/busksjikt

Navn
Edelgranslekta (Abies spp.)
Spisslønn (Acer platanoides)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Hestekastanje (Aesculus hippocastanum)
Svartor (Alnus glutinosus)
Gråor (Alnus incana)
Hengebjørk (Betula pendula)
Bjørk (Betula pubescens)
Bjørkeslekta (Betula spp.)
Hassel (Corylus avellana)
Bøk (Fagus sulvatica)
Ask (Fraxinus excelsior)
Trollhegg (Frangula alnus)
Lerk (Larix spp.)
Eple (Malus sylvestris)
Gran (Picea abies)
Innførte gran-arter (Picea spp., inkl. sitkagran P. sitchensis)
Osp (Populus tremula)
Innførte poppel-arter (Populus spp.)
Kirsebær og morell (Prunus subg. Cerasus)
Plomme (Prunus domestica)
Hegg (Prunus padus)
Slåpetorn (Prunus spinosa)
Furu (Pinus sylvestris)
Innførte furu-arter (Pinus spp.)
Pære (Pyrus communis)
Eikeslekta (Quercus sp.)
Selje (Salix caprea)
Doggpil (Salix daphnoides)
Istervier (Salix pentandra)
Mandelpil (Salix triandra)
Innførte pilearter (Salix spp.)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Asal (Sorbus-arter unntatt rogn)
Barlind (Taxus baccata)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
Berberis (Berberis vulgaris)
Hagtorn (Crataegus spp.)
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CYsc
HIrh
ILaq
JUco
LIvu
LOxy
MRge
MYga
RDzz
RHca
ROru
RO
RUid
RUzz
SA
SM
SYvu
VIop

Gyvel (Cytisus scoparius)
Tindved (Hippophae rhamnoides)
Kristtorn (Ilex aquifolia)
Einer (Juniperus communis)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Leddved (Lonicera xylosteum)
Klåved (Myricaria germanica)
Pors (Myrica gale)
Rhododendron (innførte, buskformete Rhododendron-arter)
Geitved (Rhamnus catharticus)
Rynkerose (Rosa rugosa)
Nyperoseslekta (Rosa spp.)
Bringebær (Rubus idaeus)
Bjørnebær (Rubus spp., ‘R. fruticosus-gruppa)
Pil- og vierarter (Salix spp.)
Hyll (Sambucus spp.)
Syrin (Syringa vulgaris)
Krossved (Viburnus opulus)

– Variabler 1AE–MB–XX(XX)yy(yy)–Z kan også benyttes for andre taksonomiske nivåer enn slekt eller
art, for eksempel underart.
Eksempel:
Bilde #1 viser einer i gjengroende eng i Nordherad (Op: Vågå) med rutenett på 2 × 2 m lagt over en
tenkt, rektangulær arealenhet. Det er einer i 179 av de 200 rutene, slik at andelen småruter med
einer er 0,895 og smårutefrekvensen (1AE–MB–JUco–S) får da verdien 5. Dekningen av einer anslås
til å ligge mellom 50 og 75 %, dvs. at 1AE–MB–JUco–D får verdien 4.
Praktiske tips:
– Det er et anslag for mengde som skal registreres med variablene 1AE–MB–XXyy–D,S. Skalaene er
såpass grove at det med litt trening er mulig å gi anslag på mengde forholdsvis raskt og presist.

Bilde #1. Rektangulært undersøkelsesområde på 40 × 20 m delt inn i småruter á 2 × 2 m for beregning av
smårutefrekvens av einer Juniperus communis (se tekst for grundigere forklaring).
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Enkeltartssammensetning for bark- og vedboende arter [1AE–BV–
XX(XX)yy(yy)–Z], eksemplifisert med enkeltvariabler for konsentrasjonen av
mjuktjafs Evernia divaricata (1AE–BV–EVERdiva–K), huldrestry Usnea
longissima (1AE–BV–USNElong–K) og trær med neverlav Lobaria spp. (1AE–
BV–LOBA)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 3 og 4; under nivå 2 enkeltartssammensetning for bark- og
vedboende art (1AE–MB), som er én av 3 sammensatte variabler under enkeltartssammensetning
(1AE). 1AE–BV–XX(XX)yy(yy)–Z omfatter to enkeltvariabler på nivå 4 for hver bark- og vedboende art
på nivå 3 under 1AE. Nivå 2 omfatter i tillegg til enkeltartssammensetning for bark- og vedboende art
(1AE–BV) også de sammensatte variablene enkeltartssammensetning for mark- og bunnlevende art
(1AE–MB) og enkeltartssammensetning for mobil art (1AE–MO).
Variabelstruktur: De to enkeltvariablene som inngår i hver sammensatte variabel for
enkeltartssammensetning for art XX(XX)yy(yy) er:
1AE–BV–XX(XX)yy(yy)–0 Forekomst/fravær av art XX(XX)yy(yy)
1AE–BV–XX(XX)yy(yy)–K Konsentrasjon av art XX(XX)yy(yy)
Kort forklaring: Det som skal registreres er forekomst og/eller mengde (konsentrasjonen) for hver
enkelt art i et polygon eller annet utfigurert natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’. De
to enkeltvariablene åpner for at dette skal kunne gjøres enten kvalitativt (som forekomst eller
fravær) eller kvantitativt (som konsentrasjon av trær med forekomst av den aktuelle arten).
Variabeltype og måleskalaer: Enkeltvariabelen 1AE–MB–XX(XX)yy(yy)–0 er en binær variabel der
verdien 0 angir fravær og verdien 1 angir forekomst. Den andre variabelen, konsentrasjon av en art,
skal registreres som antall trær pr. dekar (1000 m2) med forekomst av arten, angitt på T4måleskalaen.
Verdi
Antall

0
0

1
0–1

2
1–2

3
2–4

4
4–8

5
8–16

6
16–32

7
32–64

8
>64

Definisjoner:
konsentrasjon – tetthet; her: antall trær med forekomst av en gitt art pr. dekar
Utfyllende forklaring og eksempler:
I registreringsopplegget for MiS basert på NiN inngår tre livsmiljøer som er definert på grunnlag av
konsentrasjoner av lavtaksa – mjuktjafs Evernia divaricata, huldrestry Usnea longissima og neverlav
Lobaria-arter. Disse skal registreres ved bruk av 1AE–BV–XX(XX)yy(yy)–K. Kjennetegn på disse lavene
er:
Mjuktjafs Evernia divaricata (1AE–BV–EVERdiva–K)
– Mjuktjafs (Bilde #1) er en hengende lav, opptil flere dm lang. Fargen er blekt grågrønn eller
gulgrønn. Greinene er uregelmessig utvidet ved greinvinklene, mer eller mindre kantete og gropete,
ofte med tverrgående sprekker. Soredier (pulveraktive spredningsenheter) mangler normalt, men
kan forekomme. Mjuktjafs skilles fra lyse strylav Usnea-arter ved at den mangler en elastisk
midtstreng av støttevev, selv om det kan forekomme en streng med tett sammenvevde hyfer i
margen. Gryntjafs Evernia mesomorpha er kortere og har grove, isidielignende soredier.
– Mjuktjafs vokser hovedsakelig på grantrær i gammel granskog på steder med forholdsvis høy
luftfuktighet. Den er særlig knyttet til myr- og sumpskogsmark, men forekommer også i
fastmarksskogsmark, gjerne med høy vannmetning eller lav uttørkingsfare. Bekkekløfter er et viktig
levested for arten. Arten kan også i mer sjeldne tilfeller vokse på furu, bjørk og selje.
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– Mjuktjafs forekommer på Østlandet og har
kjerneområde i Buskerud og Oppland. Den er også
kjent fra Akershus, Hedmark, Vestfold og Telemark,
samt fra én forekomst i Nord-Trøndelag.
– Mjuktjafs Evernia divaricata er en truet lavart,
oppført som sårbar (VU) i norsk rødliste for arter
2015.
Huldrestry Usnea longissima (1AE–BV–USNElong–K)
– Huldrestry (Bilde #2) er en hengende lav som kan
være opptil flere meter lang. Oftest er den ugreinet
eller sparsomt greinet. Typisk forekommer
huldrestry løst hengende over grangreiner (kan
minne om juletreglitter). Fargen er bleikt strågul
eller grågrønn. Hovedgreinene er ofte flattrykte
eller kantete, med bark som eroderes og forsvinner
etter hvert. Huldrestry har derfor ingen elastisk
midtstreng som andre hengende stry-arter har.
Barkkledde sidegreiner forekommer rikelig.
Soredier (pulver-aktive spredningsenheter) kan
forekomme på sidegreinene.
– Huldrestry vokser hovedsakelig på grantrær i
gammel, fuktig og skyggefull men glissen granskog.
Den forekommer mest i nordvendte lier i
Bilde #1. Mjuktjafs Evernia divaricata på gran (Op: Nordåstraktene eller i skogsbekkekløfter, gjerne i
Aurdal).
tilknytning til glenner i skogen. I tillegg til gran er
huldrestry
også funnet på furu, eik, bjørk, osp, rogn, gråor og selje.
– Huldrestry forekommer først og fremst på
Østlandet, med kjerneområde i åstraktene i
Akershus, Buskerud og Oppland. Den er også kjent
fra Østfold, Oslo, Hedmark, Vestfold, Telemark,
Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, NordTrøndelag og Nordland.
– Huldrestry Usnea longissima er en truet lavart,
regnet som sterkt truet (EN) i norsk rødliste 2015.

Bilde #2. Masseforekomst av huldrestry Usnera
longissima på gran (Op: Gjøvik).

Neverlav Lobaria spp. (1AE–BV–LOBAspp–K)
– Slekta neverlav Lobaria inneholder fem epifyttiske
arter, dvs. arter som lever på stamme og greiner av
trær: sølvnever L. amplissima, fossenever L. hallii,
lungenever Lobaria pulmonaria, skrubbenever L.
scrobiculata og kystnever L. virens.
– Sølvnever Lobaria amplissima (Bilde #5) er en
flere dm stor sølvgrå bladlav som i fuktig tilstand
blir grønn. Undersiden er brun og sammenhengende håret. Lobene er brede og avrundete,
med buktformede innskjæringer. På overflaten kan
sølvnever ha brune, buskformede utvekster
(cephalodier) eller brune apothecier. Den
forekommer hovedsakelig i eldre skog med høy
luftfuktighet på gamle løvtrær som ask, alm, eik,
lind, spisslønn, selje, rogn, osp og gråor. Den
forekommer langs kysten til Finnmark, men er
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Bilde #3 (øverst til venstre). Skrubbenever Lobaria scrobiculata på grankvist (NTr: Grong).
Bilde #4 (nederst til venstre). Kystnever Lobaria virens på lind (SF: Balestrand).
Bilde #5. Sølvnever Lobaria amplissima (nederst) og lungenever L. pulmonaria på stamme av eik (AA: Froland).

vanligst på Vestlandet, mer spredt i Nord-Norge og har kun et fåtall forekomster i innlandet. Den
forekommer både i skog og i tresatt kulturlandskap, blant annet på styvingstrær i semi-naturlig eng.
– Fossenever Lobaria hallii er en opp til 1,5 dm stor, matt grå til gråblå bladlav. Oversiden er jevn til
svakt buklet. Undersiden er lyst brun og håret, med lyse, nakne flekker og med et mer eller mindre
godt utviklet årenett. Fossenever har punktsoral på overflaten og ofte også linjesoral langs kantene.
Fossenever ligner mye på skrubbenever, men er mer grå eller blålig i fargen, har jevnere overflate og
få til tallrike, svært korte lyse hår, særlig mot kanten (krever lupe). Den forekommer hovedsakelig i
gammel skog med høy luftfuktighet på kvister av gran, men kan også finnes på løvtrær, særlig gråor,
istervier, osp, rogn og selje. Den forekommer i skog med svært høy luftfuktighet fra Sør-Trøndelag til
Troms, og har også et fåtall forekomster i bekkekløfter i innlandet på Østlandet. Arten er regnet som
sårbar på norsk rødliste for arter 2015.
– Lungenever Lobaria pulmonaria (Bilde #5) er en opp til 5 dm stor, brun bladlav som i fuktig tilstand
blir grønn. Undersiden er brun, håret og med lyse, nakne flekker. Lobene er brede og uregelmessig
innskåret, enten tvert avskåret eller avrundet. På overflaten har den et tydelig nettverk av åser som
gir den et buklete utseende, og punktformede eller linjeformede soral eller isidier langs ryggen av
åsene. Lungenever forekommer hovedsakelig i eldre, gjerne noe skyggefull skog med høy
luftfuktighet der den ofte finnes på gamle løvtrær som selje, rogn, osp og gråor. I svært fuktige
granskoger i Midt-Norge, i fosserøykpåvirket skog og i bekkekløfter kan den også forekomme på
grankvister. Den er dessuten nokså vanlig på edelløvtrær som ask, alm, eik, lind og spisslønn i skog
eller i tresatt semi-naturlig eng. Den forekommer i hele landet, men den er vanligst langs kysten og
forekommer mer spredt i Nord-Norge.
– Skrubbenever Lobaria scrobiculata (Bilde #3) er en opp til 2 dm stor, gulgrå eller blåaktig bladlav
som i fuktig tilstand blir gråblå. Undersiden er brun, håret og med lyse, nakne flekker. Lobene er 1–3
cm brede, avrundete, med bukler eller nettformede åser og vanligvis punktformede soral.
Skrubbenever forekommer hovedsakelig på gamle løvtrær som selje, rogn, osp og gråor i eldre,
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gjerne noe skyggefull skog med høy luftfuktighet. I svært fuktige granskoger i Midt-Norge, i
fosserøykpåvirket skog og i bekkekløfter kan den også forekomme på grankvister. Den kan også
vokse på edelløvtrær, som ask, alm, eik, lind og spisslønn i skog, mer sjelden i jordbrukslandskapet.
Den forekommer i hele landet, men mer spredt i Nord-Norge.
– Kystnever Lobaria virens (Bilde #4) er en flere dm stor gråbrun til grønnbrun bladlav som i fuktig
tilstand blir grønn. Undersiden er brun og sammenhengende håret. Lobene er brede og avrundete,
mer uregelmessige enn hos sølvnever. På overflaten er brune apothecier vanlig. Kystnever
forekommer hovedsakelig i eldre skog med høy luftfuktighet på gamle løvtrær som ask, alm, eik, lind,
osp og spisslønn, men også på selje, rogn og gråor. Den forekommer langs kysten til Nordland, men
er vanligst på Vestlandet. Den er sterkere kystbundet enn sølvnever og mangler innlandsforekomster. De fleste forekomstene av kystnever er i skog, men den er også funnet i tresatt
kulturlandskap, blant annet på styvingstrær i semi-naturlig eng (T32).
Praktiske tips:
– Husk at 1AE–VB–XX(XX)yy(yy)–K skal estimeres, ikke telles. Måleskalaen er relativt grov, men fin
nok til at en angivelse ett trinn fra den korrekte verdien er akseptabelt.
– Velg gjerne ut en mindre del av polygonet der konsentrasjonen av trær med de aktuelle artene ser
ut til å være representativ for polygonet, anslå hvor stort areal dette delpolygonet dekker, tell opp
antall trær med den aktuelle arten i delpolygonet og gjør om til antall trær pr. dekar. Vurdér å justere
T4-skala-verdien ett hakk opp eller ned når du avslutter kartleggingen av polygonet (og du har
oversikt over variasjonen i tettheten av trær med forekomst av den aktuelle arten).
– Ofte påtreffes mjuktjafs Evernia divaricata på så få trær på en lokalitet at antallet trær greit kan
telles. Arten er så sjelden at funn bør dokumenteres med nøyaktig stedfesting.
– De lange hengende trådene med huldestry Usnea longissima gjør at arten er lett å observere.
Mindre eksemplarer eller sammenfiltrede eksemplarer kan imidlertid ligne på andre stryarter. Ofte
påtreffes arten på så få trær på en lokalitet at antallet trær greit kan telles. Funn bør dokumenteres
med nøyaktig stedfesting.
– De store bladformede lavene i neverlavslekta Lobaria er oftest lette å observere, men vær
oppmerksom på at Lobaria-artene kan vokse et godt stykke oppover stammen. I fuktig tilstand kan
fertil sølvnever minne mye om kystnever. Kystnever vokser imidlertid ofte mer tiltrykt, direkte på
stammen, mens sølvnever er løsere festet og gjerne vokser over moser. Mulige forvekslingsarter er
arter i slekta vrengelav Nephroma. Ofte påtreffes artene såpass spredt på trær på en lokalitet at
antallet trær greit kan telles. Funn bør dokumenteres med nøyaktig stedfesting, særlig i deler av
landet der artene forekommer mer spredt. Fossenever må dokumenteres for sikker identifikasjon.
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Total tresjiktsdekning (1AG–A–0) og andre total sjiktdekningsvariabler (1AG–
X)
Plassering i beskrivelsessystemet: Total tresjiksdekning (1AG–A–0) er plassert på nivå 3 som én av 4
variabler på nivå 3 under nivå 2-variabelen tresjiktsdekning (1AG–A), som en én av foreløpig 8
variabler (1AG–X) på nivå 2 under nivå 1-variabelen artsgruppesammensetning (1AG). 4 av disse 8
variablene er relevant for kartlegging av terrestrisk natur, og er omtalt her.
Variabelstruktur: De fire enkeltvariablene som adresserer total sjiktdekning er:
1AG–A–0
1AG–B
1AG–C
1AG–D

Total tresjiktsdekning
Total busksjiktsdekning
Total feltsjiktsdekning
Total bunnsjiktsdekning

Kort forklaring: Det er total dekning i det aktuelle sjiktet tresjiktet som skal registreres. Dekningen
anslås som prosentandelen av polygonets areal som ligger innenfor trærnes eller buskenes
kroneperiferi. Felt- og busksjiktsdekning angis som reell vertikalprosjeksjon av levende plantemasse.
Måleskala: A9 (andelsvariabel med 9 trinn).
Verdi

0

1

Arealandel

0

0 – 1/32

2

3

1/32 – 1/16 1/16 – 1/8

4

5

1/8 –1/4

1/4 –1/2

6
1/2 –
3/4

7

8

3/4 – 9/10

>9/10

Definisjoner:
bunnsjikt – den delen av artssammensetningen som utgjøres av moser og lav
busk – vedplante med flerårig hovedstamme, mellom 80 cm og 2 m høy eller mellom 2 og 5 m høy og
da tilhørende en art som selv under gunstige voksestedsforhold normalt ikke når en høyde på 5 m
busksjikt – den delen av artssammensetning som inneholder busker
feltsjikt – den delen av artssammensetningen som består av karplanter som ikke tilfredsstiller
definisjonen av busk eller tre
kroneperiferi – linje mellom de ytterste greinspissene som markerer ytterkanten av trekronens
projeksjon på bakken (vertikalprojeksjon); arealet innenfor trærs kroneperiferi inkluderer også
åpningene i bladverket (se bildet)
tre – vedplante med flerårig hovedstamme som er mer enn 5 meter høy eller som har potensiale for
å bli mer enn 5 m høy på det aktuelle voksestedet, samt individer av arter som under gunstige
voksestedsforhold kan nå 5 m, men som på grunn av vekstbegrensende miljøforhold på voksestedet
bare er eller forventes å bli minst 2 m (vekstbegrensete trær).
tresjikt – den delen av artssammensetningen som utgjøres av trær
Utfyllende forklaring:
– Tresjiktsdekning (1AG–A–0) og busksjiktsdekning (1AG–B) anslås i prosent av polygonets totale
dekning. Det er vertikalprojeksjonen av levende biomasse, dvs. arealandelen innenfor omrisset av
trekronen projisert ned på bakken, som skal registreres. Åpninger i bladverket innenfor trekronens
yttergrense skal altså inngå i arealet som anses dekket av trær.
– Feltsjiktsdekning (1AG–C) og bunnsjiktsdekning (1AG–D) skal angis som reell vertikalprosjeksjon av
levende plantemasse. Det vil, i motsetning til for tre- og busksjiktsdekning, si at åpninger i bladverk
etc. ikke skal inngå i arealandelen som anses dekket av de(n) aktuelle organismegruppa eller gruppene.
– Tresjiktsdekning er en viktig beskrivende variabel i flere hovedtyper, særlig i skogsmark (T4), men
også i semi-naturlig eng (T32), boreal hei (T31) og andre naturtyper der et tresjikt kan inngå, enten
naturlig eller på grunn av gjengroing etter opphør av bruk.
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Bilde #1. Flybilde av Botanisk hage, Universitetet i Oslo, som viser avgrensningen av ett stort og ett lite lauvtres
kroneperiferier tegnet inn med stiplet rød linje.

– Variabelen dekning av vekstbegrensete trær (1AG–V) kan benyttes som alternativ eller supplement
til total tresjiktsdekning (1AG–A) når tresjiktet utgjøres av vekstreduserte trær, hvilket ikke er uvanlig
i naturtyper der trær har dårlige vekstbetingelser, som i myr- og sumpskogsmark (V2) og nedbørsmyr
(V3).
– Busksjiktsdekning er en viktig beskrivende variabel i flere hovedtyper, blant annet i skogsmark (T4),
åpen grunnlendt mark (T2), semi-naturlig eng (T32) og boreal hei (T31). Busker øker ofte i mengde
(dekning) i tidlige og midtre faser av gjengroingsforløpet etter at bruken av jordbruksmark opphører.
Eksempel:
Bilde #1 viser to trekroner sett ovenfra, med kroneperiferien tegnet inn som rød stiplet linje. Bilder
#1–2 viser semi-naturlig eng (T32) i gjengroing med einer, sett fra lufta og fra bakken.
Praktiske tips:
– Husk at det er et estimat for den totale sjiktdekningen som skal registreres.
– Ved angivelse av total tresjiktsdekning (1AG–A–0), velg gjerne ut en mindre del av polygonet der
tresjiktsdekningen anses å være representativ for dette polygonet og anslå tresjiktsdekningen der.
Juster så dekningen for større åpninger i tresjiktet eller delområder med større tretetthet dersom

Bilder #2-3. Sterkt kalkrik semi-naturlig tørreng (T32-C18) i brakklegging/tidlig gjenvekstsuksesjonsfase (7RA–SJ∙2,3) med
einer (Op: Vågå; Nordherad). Bilde #2 (til venstre) viser enga fra lufta (i flybilde); einerkloner framtrer som mørkegrønne
flekker i den åpne enga (lys farge). Bilde #3 viser detalj fotografert fra bakkenivå.
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den videre kartleggingen tilsier dette. Samme metode kan eventuelt også benyttes for total
busksjiktsdekning (1AG–B).
– Vær oppmerksom på at grantrær har kjegleformet krone, dvs. med størst areal nede ved bakken.
– Flybilder med høy oppløsning er til god hjelp for å vurdere busksjiktsdekning i åpne naturtyper.
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Dekning av overstandere og gjenveksttrær (1AG–A–E og 1AG–A–G)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 3; under nivå 2-variabelen tresjiktsdekning (1AG–A), som en
én av foreløpig 8 variabler på nivå 2 under nivå 1-variabelen artsgruppesammensetning (1AG).
Dekning av overstandere (1AG–A–E) og dekning av gjenveksttrær (1AG–A–G) er to av 4 variabler på
nivå 3 under 1AG–A [se også total tresjiktsdekning (1AG–A–0)].
Kort forklaring: Det er total dekning i tresjiktet av overstandere og/eller gjenveksttrær som skal
registreres. Dekningen anslås som prosentandelen av polygonets areal som ligger innenfor trærnes
kroneperiferi.
Måleskala: A9 (andelsvariabel med 9 trinn).
Verdi

0

1

Arealandel

0

0 – 1/32

2

3

1/32 – 1/16 1/16 – 1/8

4

5

1/8 –1/4

1/4 –1/2

6
1/2 –
3/4

7

8

3/4 – 9/10

>9/10

Definisjoner:
gjenveksttre – tre som er etablert ved gjenvekst etter bestandsreduksjon i skogsmark eller etter
endring i form av opphør eller reduksjon i bruk av semi-naturlig og sterkt endret mark
kroneperiferi – linje mellom de ytterste greinspissene som markerer ytterkanten av trekronens
projeksjon på bakken (vertikalprojeksjon); arealet innenfor trærs kroneperiferi inkluderer også
åpningene i bladverket (se bildet)
overstander – tre som står igjen fra en fase før bestandsreduksjon i skogsmark, eller før endring i

Bilde #1. Intermediær semi-naturlig eng med svakt hevdpreg (T32-C3), opprinnelig trolig spredt tresatt med noen få store
ospetrær (synlige til venstre i bildet) som nå utgjør overstandere i gjenvekstfasen og kan registreres ved bruk av variabelen
1AG–E. For øvrig preges enga av et delvis tett busk- og tresjikt av gjenveksttrær som kan registreres ved bruk av variabelen
1AG–G (Øf: Sarpsborg; Skjeberg). Enga er i tidlig gjenvekstsuksesjonsfase (7RA–SJ∙3).
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form av opphør eller reduksjon av bruk på semi-naturlig og sterkt endret mark
tre – vedplante med flerårig hovedstamme, som er mer enn 5 meter høy eller som har potensiale for
å bli mer enn 5 m høy på det aktuelle voksestedet, samt individer av arter som under gunstige
voksestedsforhold kan nå 5 m, men som på grunn av vekstbegrensende miljøforhold på voksestedet
bare er eller forventes å bli minst 2 m (vekstbegrensete trær).
Utfyllende forklaring:
– Overstandere har ofte greiner som ikke går helt ned til marka. Overstandere i semi-naturlige enger
står ofte så spredt at mye lys slipper gjennom kronen. I gjengroende semi-naturlig jordbruksmark
skiller oftest overstanderne seg klart fra gjenveksttrær ved at de er eldre og større og utgjør et
høyeste kronesjikt. Ofte vandrer gjenveksttrær inn fra kanten når enger og åkre brakklegges, mens
overstandere kan stå spredt over hele engarealet.
– Tresjiktsdekning anslås i prosent av polygonets totale dekning. Det er vertikalprojeksjonen av
levende biomasse, dvs. arealandelen innenfor omrisset av trekronen flyttet ned på bakken, som skal
registreres. Åpninger i bladverket innenfor trekronens yttergrense skal altså inngå i arealet som
anses dekket av trær.
– Tresjiktsdekning er en viktig beskrivende variabel i flere hovedtyper, særlig i skogsmark (T4), men
også i semi-naturlig eng (T32), boreal hei (T31) og andre naturtyper der et tresjikt kan inngå, enten
naturlig eller på grunn av gjengroing etter opphør av bruk. De to variablene 1AG–E og 1AG–G gjør det
mulig å skille opprinnelig tresjikt fra gjenvekst-tresjikt.
Eksempel:
Bilde #1 viser gjengroende semi-naturlig eng med overstandere og gjenveksttrær.
Praktiske tips:
– Det er et estimat på den totale tresjiktsdekningen av gjenveksttrær og/eller overstandere som skal
registreres. I semi-naturlige og sterkt endrete systemer kan særlig gjenveksttrær finnes klumpvis
fordelt over området. Forsøk å finne et delområde som er representativt for polygonet og anslå
dekningen der. Dersom det blir behov, juster dekningen for større åpninger eller tettere partier i
tresjiktet når polygonet er ferdig befart.

51

Enkeltvariabler for relativ sammensetning av tresjikt (1AR–A–Z) og busksjikt
(1AR–B–Z)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 3; under nivå 2-variabelen relativ sammensetning av
tresjiktet (1AR–A) eller relativ sammensetning av busksjiktet (1AR–B), som er to av foreløpig 7
variabler på nivå 2 under nivå 1-variabelen relativ del-artsgruppesammensetning (1AR). De
sammensatte variablene 1AR–A og 1AR–B omfatter henholdsvis fem og fire faste enkeltvariabler på
nivå 3 samt variabler for å registre relativ mengde av ethvert tre- eller buskslag (1AR–A–XX(XX)yy(yy)
og 1AR–B–XX(XX)yy(yy)).
Variabelstruktur: De fem faste enkeltvariablene som inngår i den sammensatte variabelen 1AR–A er:
1AR–A–0 Dominansutforming
1AR–A–B Bartreandel
1AR–A–E Edellauvtreandel
1AR–A–L Andel av boreale lauvtrær
1AR–A–V Andel av pil og vier
De fire faste enkeltvariablene som inngår i den sammensatte variabelen 1AR–B er:
1AR–B–B Bartreandel
1AR–B–E Edellauvtreandel
1AR–B–L Andel av boreale lauvtrær
1AR–B–V Andel av pil og vier
Kort forklaring: Det som skal registreres er relativ dekning av enten ulike grupper av treslag, ulike
enkelttreslag eller enkeltarter av busker. Relativ dekning registreres som andelen av den totale treeller busksjiktsdekningen i polygonet som utgjøres av den aktuelle artgsgruppa eller arten.
Variabeltype og måleskalaer: Enkeltvariabelen 1AR–A–0 er en ikke-ordnet faktorvariabel med 27
klasser; ei klasse for hver kombinasjon av dominerende treslagsgruppe(r). Variabelen 1AR–A–0 tar
utgangspunkt i måleskalaen A3 ved at hver realiserte kombinasjon av verdiene 0 (< 25% andel) , 1
(relativ med- eller samdominant; 25–50% andel) og 2 (relativ dominant; > 50% andel) for hver av de
fire treslagsgruppene (–B, –E, –L og –V) utgjør én egen klasse.
Klasse
0
B2
B2E
B2L
B2V
BE
BL
BV
B
E2
E2B
E2L
E2V
EL

Forklaring
Skogsmark uten tresjikt (1AG-A-0 ≤ 3; det vil si arealandel innenfor trærnes
kroneperiferi < 10 %)
Bartrær er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper
Bartrær er relative dominanter; edellauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe
Bartrær er relative dominanter; boreale lauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe
Bartrær er relative dominanter; pil og vier er med-dominerende treslagsgruppe
Bartrær og edellauvtrær er relative samdominanter
Bartrær og boreale lauvtrær er relative samdominanter
Bartrær og pil og vier er relative samdominanter
Bartrær er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ
samdominant
Edellauvtrær er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper
Edellauvtrær er relative dominanter; bartrær er med-dominerende treslagsgruppe
Edellauvtrær er relative dominanter; boreale lauvtrær er med-dominerende
treslagsgruppe
Edellauvtrær er relative dominanter; pil og vier er med-dominerende treslagsgruppe
Edellauvtrær og boreale lauvtrær er relative samdominanter
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EV
E
L2
L2B
L2E
L2V
LV
L
V2
V2B
V2E
V2L
V

Edellauvtrær og pil og vier er relative samdominanter
Edellauvtrær er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ
samdominant
Boreale lauvtrær er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper
Boreale lauvtrær er relative dominanter; bartrær er med-dominerende treslagsgruppe
Boreale lauvtrær er relative dominanter; edellauvtrær er med-dominerende
treslagsgruppe
Boreale lauvtrær er relative dominanter; pil og vier er med-dominerende
treslagsgruppe
Boreale lauvtrær og pil og vier er relative samdominanter
Boreale lauvtrær er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ
samdominant
Pil og vier er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper
Pil og vier er relative dominanter; bartrær er med-dominerende treslagsgruppe
Pil og vier er relative dominanter; edellauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe
Pil og vier er relative dominanter; boreale lauvtrær er med-dominerende
treslagsgruppe
Pil og vier er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ
samdominant

– Det finnes ingen parallell variabel til 1AR–A–0 for registrering av relativ busksjiktssammensetning.
– De to ganger fire enkeltvariablene 1AR–A–B, –E, –L og –V og 1AR–B–B, –E, –L og –V samt 1AR–A–
XX(XX)yy(yy) registreres på måleskala A5 (andelsvariabel med 5 trinn).
Verdi
Arealandel

0
0 – 1/8

1
1/8 – 1/4

2
1/4 – 1/2

3
1/2 –3/4

4
3/4 – 1

Definisjoner:
bartre – nåletrær, dvs. gran, furu, barlind og einer
borealt lauvtre – lauvtreslag med tyngdepunktet i sin utbredelse i boreal sone; omfatter artene
dunbjørk, gråor, hegg, osp, rogn og selje (selje har tidligere blitt tilordnet gruppa ‘pil og vier’, men
skal inkluderes blant boreale lauvtrær)
busk – vedplante med flerårig hovedstamme, mellom 80 cm og 2 m høy eller inntil 5 m høy og da
tilhørende en art som selv under gunstige voksestedsforhold normalt ikke når en høyde på 5 m
dekning – vertikalprojeksjonen av levende biomasse, uttrykt som andel av arealet av en
observasjonsenhet; for tre- og busksjikt regnes hele arealet innenfor trærnes/buskenes kroneperiferi
som dekket av treet/busken
edellauvtre – lauvtreslag med sørlig eller sørøstlig utbredelse i Norge; i vår hjemlige flora omfatter
denne artsgruppa alm, ask, hengebjørk, sommereik, vintereik, svartor, lind, spisslønn, hassel og bøk
kroneperiferi – linje mellom de ytterste greinspissene som markerer ytterkanten av trekronens
projeksjon på bakken (vertikalprojeksjon); arealet innenfor trærs kroneperiferi inkluderer også
åpningene i bladverket (se bildet)
pil og vier – lauvtrær (og busker) i slekta vier Salix (unntatt selje Salix caprea som skal inkluderes
blant boreale lauvtrær)
relativ dominant – art eller artsgruppe som innenfor en arealenhet dekker over 50 % av det totale
arealet innenfor trærs kroneperiferi
relativ med-dominant – art eller artsgruppe som innenfor en arealenhet der det finnes en relativ
dominant dekker 25–50 % av det totale arealet innenfor trærs kroneperiferi
relativ samdominant – art eller artsgruppe som innenfor en arealenhet der det ikke finnes en relativ
dominant dekker 25–50 % av det totale arealet innenfor trærs kroneperiferi
tre – vedplante med flerårig hovedstamme, som er mer enn 5 meter høy eller som har potensiale for
å bli mer enn 5 m høy på det aktuelle voksestedet, samt individer av arter som under gunstige
voksestedsforhold kan nå 5 m, men som på grunn av vekstbegrensende miljøforhold på voksestedet
bare er eller forventes å bli minst 2 m (vekstbegrensete trær).
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Bilder #1–2. Variasjon i dekning mellom bar- og lauvtrær i et østnorsk skogområde (Akh: Bærum: Kjaglidalen), på vanlig
fargeflybilde (øverst) og på infrarødt flybilde der lauvtrær framtrer med sterk rødfarge.

Utfyllende forklaring:
– Relativ dekning for de ulike artsgruppene anslås som andel av den totale tresjikts- eller
busksjiktsdekningen i polygonet. Det er vertikalprojeksjonen av levende biomasse, dvs. arealandelen
innenfor omrisset av trekronen flyttet ned på bakken, som skal registreres. Åpninger i bladverket
innenfor trekronens yttergrense skal altså inngå i arealet som anses dekket av trær.
– Relativ sammensetning av tresjiktet er viktig for karakterisering av tresjiktet i skogsmark. I tillegg til
å ha stor betydning for artssammensetningen på bakken, av epifytter, mykorrhizasopp og nedbrytere
av død ved, er egenskapen viktig for å beskrive landskapskarakter. Bartrær og lauvtrær har ulik effekt
på lysforholdene nær bakken, gir opphav til strø med ulike egenskaper, brytes ned med ulik hastighet
og fremmer ulike jordsmonnsdannende prosesser. Edellauvtrær og boreale lauvtrær skiller seg med
hensyn til strøets mineralnæringsinnhold og nedbrytningshastighet, og treslagene som inngår i de
respektive gruppene har ulik utbredelse. På liknende vis er busksjikt med einer forskjellig fra et
busksjikt bestående av vierarter. Variablene er også relevant i andre naturtyper enn skogsmark der
tresjikt eller busksjikt kan forekomme, som blant annet semi-naturlig eng (T32), åpen grunnlendt
mark (T2) og boreal hei (T31). Variablene kan benyttes til å dele naturtypepolygoner på grunnlag av
relativ tresjiktsdominans.
– Artsnavn skal angis på en av følgende to standardmåter: (1) Fullformat XXXXyyyy der XXXX angir det
latinske slektsnavnet og yyyy angir det latinske artsnavnet. (2) Kortformat XXyy (ellers som 1). (3)
Kollektivt for alle arter som tilhører en gitt slekt; bare XXXX eller XX. Navn skal følge Artsdatabankens
standard kodeliste over de til en hver tid gyldige navn (http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Hjem.aspx), med de tilpasningene som er nødvendig for at artskodene skal bli unike.
– Det er behov for en standardisert åttetegns forkortelse for gyldige navn, men noen slik
forkortelsesliste er (ennå) ikke utarbeidet.
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– Det er behov for en standardisert åttetegns forkortelse for gyldige navn, men noen slik
forkortelsesliste er (ennå) ikke utarbeidet.
– Følgende standardforkortelser XXyy av navn på tre- og busksjiktsarter bør brukes ved registrering:
Artsgruppe

Kode

Tresjikt

AB
ACpl
ACps
AEhi
ALgl
ALin
BEpe
BEpu
BE
COav
FAsy
FRex
FUal
LA
MAsy
PIab
PIzz
POtr
POzz
PRce
PRdo
PRpa
PRsp
PUsy
PUzz
PYco
QU
SAca
SAda
SApe
SAtr
SAzz
SOau
SOzz
TAba
TIco
ULgl
BEvu
CR
CYsc
HIrh
ILaq
JUco
LIvu
LOxy
MRge
MYga
RD
RHca
ROru
RO
RUid
RUzz
SA

Tre/busksjikt

Navn
Edelgranslekta (Abies spp.)
Spisslønn (Acer platanoides)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Hestekastanje (Aesculus hippocastanum)
Svartor (Alnus glutinosus)
Gråor (Alnus incana)
Hengebjørk (Betula pendula)
Bjørk (Betula pubescens)
Bjørkeslekta (Betula spp.)
Hassel (Corylus avellana)
Bøk (Fagus sulvatica)
Ask (Fraxinus excelsior)
Trollhegg (Frangula alnus)
Lerk (Larix spp.)
Eple (Malus sylvestris)
Gran (Picea abies)
Innførte gran-arter (Picea spp., inkl. sitkagran P. sitchensis)
Osp (Populus tremula)
Innførte poppel-arter (Populus spp.)
Kirsebær og morell (Prunus subg. Cerasus)
Plomme (Prunus domestica)
Hegg (Prunus padus)
Slåpetorn (Prunus spinosa)
Furu (Pinus sylvestris)
Innførte furu-arter (Pinus spp.)
Pære (Pyrus communis)
Eikeslekta (Quercus sp.)
Selje (Salix caprea)
Doggpil (Salix daphnoides)
Istervier (Salix pentandra)
Mandelpil (Salix triandra)
Innførte pilearter (Salix spp.)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Asal (Sorbus-arter unntatt rogn)
Barlind (Taxus baccata)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
Berberis (Berberis vulgaris)
Hagtorn (Crataegus spp.)
Gyvel (Cytisus scoparius)
Tindved (Hippophae rhamnoides)
Kristtorn (Ilex aquifolia)
Einer (Juniperus communis)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Leddved (Lonicera xylosteum)
Klåved (Myricaria germanica)
Pors (Myrica gale)
Rhododendron (innførte, buskformete Rhododendron-arter)
Geitved (Rhamnus catharticus)
Rynkerose (Rosa rugosa)
Nyperoseslekta (Rosa spp.)
Bringebær (Rubus idaeus)
Bjørnebær (Rubus spp., ‘R. fruticosus-gruppa)
Pil- og vierarter (Salix spp.)
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SM
SYvu
VIop

Hyll (Sambucus spp.)
Syrin (Syringa vulgaris)
Krossved (Viburnus opulus)

Eksempel:
Bilder #1–2 viser hvordan variasjon i relativ treslagssammensetning mellom bartre- og
lauvtredominans framtrer på vanlige fargeflybilder og på infrarøde flybilder.
Praktiske tips:
– Husk at det er et estimat for den totale tresjiktsdekningen som skal registreres.
– Velg gjerne ut en mindre del av polygonet der treslagssammensetningen anses å være
representativ for dette polygonet og anslå relativ sammensetning av tresjiktet der.
Juster eventuelt angivelsen dersom den videre karteggingen tilsier dette.
– Merk at nedre terskel for trinn 1 på A5-skalen er 12,5 % og at bare artsgrupper med relativ dekning
> 25 % tas i betraktning ved angivelse av 1AR–A–0.
– Flybilder med høy oppløsning, særlig infrarøde bilder, kan være til noe hjelp ved vurdering av
relativ dekning av bartrær og lauvtrær.
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Landformer (3)
Bekkekløft (3EL–BK)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; som én av seks enkeltvariabler under nivå 1-variabelen
elveløpsformer (3EL).
Kort forklaring: Enkeltvariabelen bekkekløft (3EL–BK) er en binær variabel der verdien 0 angir fravær
og verdien 1 angir forekomst.
Måleskala: B (binær).
Verdi
Innhold

0
Fravær av bekkekløft

1
Forekomst av bekkekløft

Definisjoner:
bekkekløft – liten elvedal med bratte sider; omfatter også bekken eller elva som renner gjennom
gjelet eller den trange V-dalen
V-dal – dal med V-formet tverrprofil, ofte med bratt lengdeprofil, gravd ut i fast fjell og/eller i
løsmasser av ei elv
gjel – bratt nedskjæring (trang dal) i fast fjell forårsaket av elvers graving
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Utfyllende forklaring:
– En bekkekløft (3EL–BK) defineres som en skarp forsenkning i terrenget, med en bekk i bunnen og
forholdsvis bratte sideskråninger som heller mot hverandre. Bekkekløfter er dannet ved elveerosjon
og de fleste bekkekløfter består av en bratt V-dal (3ER–VD) eller et gjel (3ER–GJ) som er nedskåret i
en dypere, glasialt utformet dal som gjerne sjøl er nedskåret i en større dal- eller fjordside eller i en
skog- og forfjellsvidde. Bekken som renner gjennom bekkekløfta i dag har ofte relativt beskjeden
vannføring i

Bilde #2. Bekkekløfter i Gudbrandsdalen ved Tretten (Op: Øyer), vist med
røde piler på terrengkart fra Norgeskart (https://www.norgeskart.no).

Bilde #1. Bekkekløft (3EL–BK) med bratte sidekanter (gjel) i utløpet av Grunningsdalen (Tel: Seljord).

forhold til størrelsen på dalen, men kan svulme betydelig opp i flomperioder. Dalsidene i
bekkekløfter kan være fylt med løsmassemateriale eller være resultatet av massetransport i
skråninger. Dal- og bekkeprofilets form bestemmes av nedskjæringen i fast fjell. Vannstrømmen i
elva eller bekken er vanligvis sterk, og tettheten av stryk og fossestryk er ofte høy. Fosser i fritt fall
kan forekomme.
– Bekkekløfter kan være mer eller mindre skarpt avgrenset fra det omkringliggende terrenget, og det
er en glidende overgang mellom bekkekløfter og V-daler uten bekkekløftkarakter. En bekkekløft skal
ha en bekk eller elv i bunnen, en viss helning, motstående sideskråninger og være sterkt nedskåret i
terrenget. Typiske bekkekløfter har V-formet tverrsnitt. Også deler av sideskråningene som ligger
ovenfor eventuelle vendepunkter mellom konkavt og konvekst terreng tilordnes kløfta dersom de
har betydelig helning og vender mot kløfta. Kløftas øvre grense trekkes der sideveggene flater ut eller
terrengets eksposisjon skifter markert.
– En mer teknisk avgrensning av bekkekløft (3EL–BK) er mulig ved hjelp av terrengposisjonsindeksen
TPI som uttrykker et punkts (en piksel) sin terrengplassering i forhold til omgivelsene
(målenabolaget; alle piksler innenfor et visst område); TPI < 0 i konkavt terreng (forsenkninger) og
TPI > 0 i konvekst terreng (rygger og oppstikkende partier). Bekkekløfta kan avgrenses som bekken og
det tilgrensende området med negativ TPI. Egnet skala for avgrensning av bekkekløfter er 100 × 100
m-piksler og beregning av TPI i nabolag på 1 km2. Økologisk grunnkart for TPI vil kunne være til stor
hjelp ved avgrensning av egenskapsområder for bekkekløfter.
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– Bekkekløfter varierer i størrelse og vertikal høydeforskjell. Typisk opptrer de enkelte bekkekløftene
på romlig skala 512–1024 m (verdi 9 på 2-log skala), men både større og mindre verdier forekommer.
– Bekkekløfter er ofte skogdekte, men kan også inneholde ulike åpne fastmarkstyper, som rasmark
(T13), nakent berg (T1) og fosse-eng (T15).
Eksempel:
Bildene #1–2 viser ei typisk bekkekløft (3EL–BK) og et kartutsnitt med terrengmodell som viser skarpt
avsatte bekkekløfter.
Praktiske tips:
– Terreng- og helningskart på nett (f.eks. https://hoydedata.no/LaserInnsyn/, Norgeskart på nett
https://www.norgeskart.no) og høydekurver på topografiske kart kan gi gode indikasjoner på hvor
det kan finnes bekkekløfter.
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Jordpyramide (3ER–JP)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; under landformgruppa erosjonsformer knyttet til
rennende vann (3ER) på nivå 1.
Kort forklaring: Det som skal registreres er forekomst av jordpyramider.
Måleskala: B (binær).
Verdi
Begrep

0
Fravær av jordpyramide

1
Forekomst av jordpyramide

Definisjon:
jordpyramide – en søyleformet struktur i hardpakket, finkornet morene; utvikles under spesielle
betingelser
Utfyllende forklaring:
– Jordpyramider er knyttet til natursystem-hovedtypen aktiv sandskredmark (T17–3).
– Denne spesielle landformen utvikles bare i hardpakket, sanddominert morene med innslag av stein
og blokker, ved erosjon
av overflateavrenningsvann. De viktigste
forutsetningene for
utvikling av jordpyramider er at løsmassen
er relativt fast (normalt
en fast morene) og at
det finnes steiner eller
blokker i morenen som
blir liggende som
‘paraplyer’ som
beskytter finmaterialet
under mot erosjon.
Under slike forhold kan
lave pyramider over tid
utvikle seg til høye,
slanke søyleformete
Bilder #1–2. Jordpyramider i aktiv sandskredmark (Op: Sel: Kvitskriuprestin).
strukturer (se Bilder
#1–2).
– Jordpyramider er et sjeldent fenomen, som i Nord-Europa bare forekommer i Norge (nærmeste
kjente forekomster er i Alpene).
Eksempler:
– Den mest kjente jordpyramideforekomsten i Norge er de fredete Kvitskriuprestin i Sel (Oppland;
Bilder #1–2); høye, kvite sandsøyler med en stein eller blokk på toppen, plassert i øvre del av ei åpen
sandskredmark. Antallet jordpyramider, ‘prester’, er 8–15, avhengig av hvilken nedre
størrelsesgrense som blir benyttet for å definere noe som en jordpyramide. ‘Prestene’ er opptil 6 m
høye og anslått alder på de største er ca. 200 år. Jordpyramidene er dynamiske. De nederste (og
største) faller over ende når de blir tilstrekkelig store og/eller de blir erodert rundt basis, mens nye
utvikles andre steder i skredmarka. Antallet velutviklede jordpyramider i området ved
Kvitskriuprestin er imidlertid avtakende og derfor er denne landformenheten med på rødlista over
naturtyper i Norge (Lindgaard & Henriksen 2011). Det finnes også en stor forekomst av
jordpyramider i ravinedalene nord for Kamfoss i Skåbu (Nord-Fron, Oppland). Mindre forekomster av
jordpyramider finnes andre steder i Nord-Gudbrandsdal.
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Leirravine (3ER–RL)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; én av 8 enkeltvariabler under nivå 1-variabelen
erosjonsformer knyttet til rennende vann (3ER).
Kort forklaring: Enkeltvariabelen leirravine (3ER–RL) er en binær variabel der verdien 0 angir fravær
og verdien 1 angir forekomst.
Måleskala: B (binær).
Verdi
Innhold

0
Fravær av leirravine

1
Forekomst av leirravine

Definisjoner:
leirravine – liten, skarpt nedskåret V-dal, ofte med bratt lengdeprofil, gravd ut av rennende vann i
marint leirsediment
V-dal – dal med V-formet tverrprofil, ofte med bratt lengdeprofil, gravd ut i fast fjell og/eller i
løsmasser av elv
marint leirsediment – leirpartikler (finsedimenter) som ble fraktet med elver (under istiden) og avsatt
i havet
Utfyllende forklaring:
– Elver avsetter det meste av materialet de transporterer ganske nær elvemunningen (i hav og
innsjøer); det groveste materialet innerst og suksessivt finere materiale utover fra munningen. Det
aller fineste materialet, leirpartiklene, avsettes i stille vann utenfor deltaområdet. Under istiden ble
enorme mengder leire og fin silt fraktet med breelvene og avsatt i fjorder og grunne havbukter. På
grunn av landhevingen ligger store områder med gammel havbunn som er dekket av istidsleire nå på
land. Disse leirslettene er rester av den gamle havbunnslettens overflate. Typisk for leirsletter er at
de etter istiden er erodert av elver og bekker, slik at den gamle havbunnsoverflaten nå er
gjennomskåret av erosjonsformer knyttet til rennende vann (3ER) som utgjør en egen
landformgruppe. Leirraviner er dedn kvantitativt viktigste av disse.
– Marin leire er rik på mineralnæringsstoffer og leirslettene gir grunnlag for høy planteproduksjon.
– Variabelen 3ER–LR brukes til å karakterisere eller avgrense et område som én leirravine (3ER–LR),
eller som et område med flere leirraviner.
– Leirraviner er vanligvis fra noen få til noen titalls meter dype. De kan danne store sammensatte
landformsystemer (se bildene) som består av mer eller mindre tydelig adskilte enkeltravinedaler
adskilt av rygger, men enkeltstående
leirraviner finnes også. Typisk
størrelse (lengde) på enkeltraviner
er 50–100 m, men både større og
mindre leirraviner forekommer.
– Kompleksiteten i sammensatte
ravinesystemer kan beskrives ved
hjelp av Strahlertall som vist i
figuren til høyre. Ravinesystemet
oppfattes da som en trestruktur der
hver ravinedal er ei ‘grein’ som deler
seg i mindre greiner og til sist ender
i enheter, ‘blader’, som ikke lenger
deler seg videre (eller som er mindre Fig. #1. Beskrivelse av en trestruktur, f.eks. et sammensatt ravinesystem,
ved hjelp av Strahlertall (se teksten for forklaring). Kilde:
enn en forhåndsbestemt grenseverdi). Til hver enkeltravine hører et https://en.wikipedia.org/wiki/Strahler_number.
Strahlertall som angir dens orden. Bladene har orden 1. Greiner som gir
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opphav til to blader har Strahlertall 2.
For å ha Strahlertall i, må ei grein gi
opphav til minst to greiner med
Strahlertall i – 1 og ingen av dets
greiner kan ha høyere Strahlertall enn
dette. Strahlertallet for den nederste
ravinedalen i systemet (ved utløpet) er
ravinesystemets Strahlertall, som er et
mål på systemets kompleksitet.
– Strahlertall kan benyttes til å lage
regler for hvordan komplekse
leirravinesystemer skal deles opp i
enkeltenheter for kartleggingsformål,
f.eks. slik at hver grein med
Strahlertall 2 (og høyere) med alle sine
greiner av lavere orden utfigureres
som egenskapsområder ved naturkartlegging. Det finnes imidlertid
ingen faste regler for hvilken orden av
leirraviner som skal legges til grunn
ved utfigurering av egenskapsområder
i NiN.
– Leirraviner kan også avgrenses på
grunnlag av minstearealprinsippet; det
vil si at alle raviner (med greiner av
Bilde #1. Flybilde av sammensatt ravinesystem med Strahlertall 2 sør
lavere orden som den gir opphav til),
for Gardermoen flyplass (Akh: Ullensaker).
skal utfigureres som egne polygoner
dersom de dekker et areal som er større enn minstearealet for utfigurering av polygoner ved
tilpasning til den aktuelle målestokken. Oppdragsgivere kan også definere et minsteareal for
utfigurering av raviner som egne polygoner.

Bilde #2. Ravinelandskap med oppdyrket varig eng (T45), semi-naturlig eng (T32), litt våteng (V10) og skogsmark (T4) i
bakgrunnen (Ak: Eidsvoll: Sneisrud).
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– Leirraviner avgrenses i prinsippet langs den ofte skarpt avsatte linja som skiller leirflata og den Vformete nedskjæringen, det vil si ved knekkpunktet i tverrprofiler gjennom ravinedalen.
– Leirraviner forekommer rikelig i slettelandskapet på Romerike (Akershus; bilder #1–2), i Østfold, og
sør for Trondheimsfjorden (Sør-Trøndelag), men også i mange dalstrøk langs kysten.
– Leirraviner inneholder ofte flere naturtyper; skogsmark (T4), semi-naturlig eng (T32), ulike
hovedtyper av sterkt endret mark og ulike åpne fastmarks- og våtmarkstyper kan finnes der.
Kildeframspring er vanlig i nedre deler av leirraviner, og ofte renner bekker og elver i bunnen i
leirravinen.
Eksempel:
Bilde #1 viser avgrensing av en leirravine (3EL–LR) i et skogsmarksdominert leirslettelandskap på
flybilde, og bilde #2 viser et oppdyrket ravinelandskap. Merk den mer diffuse avgrensningen mellom
ravinedaler og omgivelsene i dette tilfellet.
Praktiske tips:
– NGUs løsmassekart kan gi gode indikasjoner på hvor man kan forvente å finne leirraviner. Raviner
er oftest lett å identifisere på detaljerte topografiske kart og flybilder ut fra form, tette høydekoter
og en bekk i bunnen. Leirraviner er ofte dyrket opp og kan da inneholde både skogsmark og ulike
typer jordbruksmark.
– Flybilder gir god støtte ved avgrensing av leirraviner (se eksempel, bilde #1).
– Mange leirraviner er endret på grunn av bakkeplanering. I slike tilfeller blir grensa mellom ravinedal
(3ER–LR) og omgivelsene uskarp og avgrensning av leirravinen må gjøres mer skjønnsmessig.
– Det finnes ingen fastsatt nedre for hvor stor en enkelt leirravine (eller ei grein av en leirravine) må
være for å oppfattes som en leirravine av order 1. Bilde #1 illustrerer den alminnelige situasjonen at
leirravinene fortsetter å dele seg, til slutt i svært små greiner. I mangel av en slik nedre grenseverdi er
det naturlig at generelle regler om minstestørrelse i den aktuelle kartleggingsmålestokken benyttes.
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Leirskredgrop (3ML–LS)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; under landformgruppa landformer knyttet til
massebevegelse på land (3ER) på nivå 1.
Kort forklaring: Det som skal registreres er forekomst av leirskredgroper.
Måleskala: B (binær).
Verdi
Begrep

0
Fravær av leirskredgrop

1
Forekomst av leirskredgrop

Definisjon:
leirskredgrop – forsenkning i terrenget som er resultatet av kvikk-leirskred (leirfall)
marin grense – høyeste grense for havnivå etter siste istid på et gitt sted
Utfyllende forklaring:
– Leirskredgroper er knyttet til marine, leirdominerte avsetninger, og forekommer derfor bare under
marin grense
– Marin leire
inneholder havsalter,
som stabiliserer leira
gjennom
elektrostatiske
bindinger mellom
leirpartiklene. I løpet
av tusener av år på
land vaskes havsaltene
gradvis ut, og leiras
stabilitet avtar. Når
leira mettes med vann,
fortrinnsvis fordi
grunnvannet stiger
(f.eks. etter en
langvarig periode med
vått vær), kan den
destabiliserte leira
plutselig endre struktur
fra fast til flytende
form – den blir ‘kvikk’
Bilde #1. ‘Sørumsraset’, som gikk 10. november 2016 og som kostet tre mennesker livet
(se Bilde #).
(Akh: Sørum: S f Asak). Bildet viser nedre del av leirskredgropa som ble resultatet av raset.
– Leirskredgroper er
sjeldne i Norge, ikke minst fordi de ofte blir bakkeplanert og dyrket opp etter at leira har tørket opp
og marka stabilisert seg.
– Leirskredgroper skal typifiseres som historisk skredmark (T25), grunntypen historisk silt- og
leirskred (T25–4) dersom skredområdet ikke blir bakkeplanert, inntil suksesjonen mot skogsmark er
fullført.
Eksempler:
– Det siste store leirskredet i Norge fant sted sør for Asak i Sørum (Akh) 10. november 2016 (Bilde
#1). Da raste en delvis oppdyrket ravinedal ut og etterlot seg en leirskredgrop med flere hundre
meters utstrekning. Dette var ikke langt fra stedet der det gitt et kvikkleireskred den 15. april 1768,
som resulterte i at 16 mennesker omkom.
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– Foruten lavlandet rundt Oslofjorden, er områdene rundt Trondheimsfjorden særlig utsatt for
kvikkleireskred. Blant store, kjente leirskred i Norge i historisk tid kan nevnes skredet som gikk 7.
mars 1816 i Tiller sørvest for Trondheim og tok med seg kirken i bygda, flere gårder med 500 daa
jord, møller, sagbruk og bruer. 15 personer og et ukjent antall husdyr havnet i Nidelva og omkom.
– Det største leirskredet i Norge i historisk tid fant sted i Verdal (NTr) 19. mai 1893. Da raste 55
millioner kubikkmeter ut og 116 mennesker omkom. Den største leirskredkatastrofen i det 20.
århundre fant sted i Rissa (Str) 29. april 1978. Da raste 5–6 millioner kubikkmeter leire ut fra et
område på 330 mål og etterlot en skredkant på 1,5 kilometer. Over 20 hus og gårdsbruk ble tatt av
raset og én person omkom. Raset gikk ut i innsjøen Botn og skapte en flodbølge på tre meter.
Praktiske tips:
– Leirskredgroper skal avgrenses langs kanten mot den omkringliggende, stabile marka. Grensa
mellom leirskredgropa og omgivelsene er oftest skarp.
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Torvmarksformer (3TO–XX)
Plassering i beskrivelsessystemet: Til sammen 17 enkeltvariabler på nivå 2 som inngår i
landformgruppa torvmarksformer (3TO) på nivå 1.
Variabellstruktur: De til sammen 17 enkeltvariablene som inngår i 3TO er:
3TO–BA Bakkemyr
3TO–BS Strengblandingsmyr
3TO–BØ Øyblandingsmyr
3TO–DK Djupkilde
3TO–FA Flatmyr
3TO–FL Flommyr
3TO–GS Gjennomstrømningsmyr
3TO–GV Gjenvoksningsmyr
3TO–HA Atlantisk høymyr
3TO–HE Eksentrisk høymyr
3TO–HK Konsentrisk høymyr
3TO–HN Kanthøymyr
3TO–HP Platåhøymyr
3TO–PA Palsmyr
3TO–PO Polygonmyr
3TO–ST Strengmyr
3TO–TE Terrengdekkende myr
Kort forklaring: Det som skal registreres (eller utfigureres) er forekomst av spesifikke
torvmarksformer.
Måleskala: B (binær).
Verdi
Begrep

0
fravær (av en angitt torvmarksform)

1
forekomst (av en angitt torvmarksform)

Definisjoner av de enkelte torvmarksformene:
Enkelt- Betegnelse Definisjon av torvmarksform
variabel
3TO–BA bakkemyr hellende myr (> 3°) med soligen markfukting og minerogen
overflatetorv, med utydelig anordning av tørrere og/eller
bløtere partier(dvs. at en tydelig differensiering av strenger og
flarker mangler)
3TO–BS strengblan- mer eller mindre sterkt hellende myr (med soligen
dingsmyr
markfukting) med tørrere partier (strenger) dominert av
ombrogen overflatetorv og bløtere partier (flarker) dominert
av minerogen overflatetorv; strenger og flarker er orientert på
tvers av myras helningsretning; arealandelen av ombrogen
overflatetorv > 10% av arealet
3TO–BØ øyblanflat myr dominert av minerogen overflatetorv med topogen
dingsmyr
markfukting, men med spredte ’øyer’ av ombrogen
overflatetorv som dekker > 10% av arealet
3TO–DK djupkilde
torvmark med vanntilførsel fra svak kilde, astatisk kilde eller
eustatisk kilde
3TO–FA flatmyr
flat myr med minerogen overflatetorv med topogen
markfukting

Bilder
14

19,20

21

26
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3TO–FL

flommyr

3TO–GS

gjennomstrømningsmyr
3TO–GV gjenvoksningsmyr
3TO–HA atlantisk
høymyr
3TO–HE

eksentrisk
høymyr

3TO–HK

konsentrisk
høymyr

3TO–HN kanthøymyr

3TO–HP

platåhøymyr

3TO–PA

palsmyr

3TO–PO polygonmyr

3TO–ST

strengmyr

3TO–TE

terrengdekkende
myr

myr i flomsonen langs elv eller innsjø, som regelmessig
oversvømmes av (limnogent) flomvann
myr med soligen markfukting og minerogen overflatetorv,
14
med utydelig anordning av tørrere (strenger) og/eller bløtere
(flarker) partier
flat myr med minerogen overflatetorv, som forekommer i
13
tilknytning til gjenvoksende tjern
relativt flat myr med flere svake kupler, myrstrukturer utydelig
10
markert og orientert, grense mot jordvannsmyrpartier og
fastmarka omkring uskarp
asymmetrisk oppbygd hvelvet høymyr med høyeste punkt nær
6
den ene kanten av myra og myrstrukturer (høljer og tuer)
tydelig orientert på tvers av myras helningsretning
symmetrisk oppbygd hvelvet høymyr med konsentrisk
5
anordning av myrstrukturer (høljer og tuer) omkring et
høyeste punkt sentralt på myra
hvelvet høymyr med markert, avlangt, hvelvet parti, utydelig
8,9
markerte og orienterte myrstrukturer og tydelig lagg som
skiller mtra fra fastmarka omkring
hvelvet høymyr med høyeste punkt nær sentrum, men med
1,7
flate sentrale deler uten regelmessig anordning av
myrstrukturer (høljer og tuer)
våt flatmyr med spredte palser, det vil si store
22–24
torvmarkshauger med kjerne av permafrost
våt myr med minerogen overflatetorv, med myrstrukturer som
25
består av polygonformete forhøyninger av frossen torv og is
(oftest 5-kantete, 5–10 m i diameter)
mer eller mindre sterkt hellende myr (med soligen
4,15,16,18
markfukting) og minerogen overflatetorv, i hvert fall enkelte
steder med tørrere og bløtere (flarker) partier tydelig orientert
på tvers av myras helningsretning
myr som følger terrengets former og dekker det meste av
11,12
landoverflata, dannet ved forsumping av marka og dominert
av ombrogen overflatetorv; diffuse overganger mot minerogen
overflatetorv og mot fastmark

Andre definisjoner:
flomvann (= limnogent vann) – vann som tilføres fra bekker, elver eller innsjøer, samlebetegnelse for
innsjøvann og elvevann
grunnvann – alt vann under grunnvannsspeilet
grunnvannsspeil – det høyeste nivået i marka der fritt vann forekommer eller ville forekommet dersom marka hadde hatt tilstrekkelig vide hulrom, det vil si det nivået der marka er mettet med vann
hydromorfologi – brukes (i denne sammenhengen) om torvmarkenes oppbygning og overflateformer
på ulike romlige skalaer, slik disse er bestemt av torvmarkas vanntilgang (landformenhetene som
inngår som enkeltvariabler i 3TO utgjør nest øverste nivå 2 (synsegment) i et størrelseshierarki av
hydromorfologiske landformenheter, som alle er gjenstand for typifisering og begrepsdannelse):
Begrep

myrkompleks

Utstrek- Definisjon av (og forklaring på) hydromorfologisk enhet
ning
(nivå)
1
et geografisk avgrenset, sammenhegende myrområde (som kan bestå
av flere synsegmenter)
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synsegment

2

myrsegment

3

myrstruktur

4

mikrostruktur

5

Myrsamling eller myrelementsamling myrområde med karakteristisk
kombinasjon av myrsegmenter (se Fig. #1, Bilde #1) som fungerer
sammen som en hydrologisk enhet. Landformenhetene i landformgruppa torvmarksformer (3TO) er myrtyper på synsegment-nivået (=
synelement, myrsamling, myrelementsamling)
Myrdel med (relativt) ensartet fordeling av myrstrukturer; f.eks. den
åpne myrflata (Bilde #1–2), den spredt skogbevokste kantskogen (Bilde
#1) og laggen (Bilde #1) den mer eller mindre smale stripa av
jordvannsmyr som skiller et sentralt nedbørmyrparti på en konsentrisk
høymyr fra den tilgrensende fastmarka (= myrelement)
Større samling av mikrostrukturer, f.eks. tuestrenger (= kermis), strenger av høye tuer på nedbørsmyr, som er skarpt adskilt fra de bløte høljene; høljer, dvs. myk- og fastmattedominerte forsenkninger (Bilder #2–
3); vassfylte gjøler på nedbørsmyr (Bilde #2); og fastmatte- eller tuedominerte strenger på jordvannsmyr som alternerer (Bilde #4) med mykmattedominerte flarker (= rimpis) eller vassfylte flarkgjøler (Bilde #4).
Myrstrukturer dannes på ujevne, svakt hellende myroverflater
ved at overskudd av overflatevann tidvis blir stående i forsenkninger
demmet opp av forhøyninger på torvoverflata, umiddelbart nedenfor
forsenkningen. Torvmosenes tilvekst blir normalt hemmet av stående
vann. Over tid vil derfor forsenkningene demmes ytterligere opp og det
stående vannet tendere til å spre seg sidevegs, hvorved myrstrukturene
(strenger, høljer og flarker) blir langstrakte på tvers av myras
helningsretning og danner karakteristiske ‘vaskebrett-liknende’
mønstre. Alternans av disse myrstrukturene kjennetegner strengmyrer.
myrområde karakterisert ved ens avstand til grunnvannsspeilet og torv
av ens fasthet og nedbrytningsgrad; viktige begreper er tue, fastmatte
og mykmatte, som utgjør (samle)trinn lans den lokale komplekse
miljøvariabelen tørrleggingsvarighet (TØ).

jordvann (= geogent vann, minerogent vann, fastmarksvann) – vann som har vært i kontakt med
mineraljord (fastmark), men som ikke tilføres direkte fra innsjøer eller elver
kildevann (= rheogent vann) – oksygenrikt jordvann som mer eller mindre permanent springer fram
fra undergrunnen
markfukting – når øvre marksjikt ofte er gjennomfuktet på grunn av tilførsel av vann
nedbørvann (= ombrogent vann) – regnvann som ikke har vært i kontakt med mineraljord
soligent vann – jordvann med hellende
HovedKode
Torvmarksform
grunnvannsspeil
gruppe
topogent vann – jordvann med tilnærmet
nedbørsmyr3TO–HA
atlantisk høymyr
horisontalt grunnvannsspeil
dominerte

jordvannmyrdominerte

andre
(mosaikkformer)
andre (spesialformer)

3TO–HE
3TO–HK
3TO–HN
3TO–HP
3TO–TE
3TO–BA
3TO–FA
3TO–FL
3TO–GS
3TO–GV
3TO–ST
3TO–BS
3TO–BØ
3TO–PA
3TO–DK
3TO–PO

eksentrisk høymyr
konsentrisk høymyr
kanthøymyr
platåhøymyr
terrengdekkende myr
bakkemyr
flatmyr
flommyr
gjennomstrømningsmyr
gjenvoksningsmyr
strengmyr
strengblandingsmyr
øyblandingsmyr
palsmyr
djupkilde
polygonmyr

Utfyllende forklaring:
– Torvmarksformene kan deles i to
hovedgrupper; de som er dominert av
nedbørsmyr (V3) og de som er dominert av
jordvannsmyr (V1 og V2). I tillegg kommer
mosaikkformer som inneholder
nedbørsvannbetingete og
jordvannsbetingete myrstrukturer i et mer
eller mindre regelmessig mønster, og to
torvmarksformer betinget av spesielle
forhold som vist i tabellen til venstre.
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– Dannelse av myr som landform er en kompleks prosess som er drøftet i en omfattende litteratur
som dels har en
vegetasjonsøkologisk, dels en mer
utpreget geomorfologisk
innfallsvinkel (se omtalen av
torvmarksformer (3TO) i NiN[2]AR3
for oversikt.
– Torvdannelse forutsetter at tre
betingelser er oppfylt: (1) Vanntilgangen må være sterk nok til å
resultere i dominans av torvdannende
vegetasjon, forutsetter sterk og
permanent grunnvannstilførsel. (2)
Tilstrekkelig høy produksjon av
organisk materiale. (3) Lokale
miljøforhold (ofte i kombinasjon med
regionale miljøforhold) som hindrer
nedbrytning av organisk materiale i så
sterk grad at tapet av organisk
materiale på grunn av nedbrytning
over lang tid er lavere enn
produksjonen.
– I et kaldt klima blir betingelse (2)
aldri oppfylt. Torvmark finnes derfor
bare unntaksvis i den mellomalpine
bioklimatiske sonen, i den
mellomarktiske tundrasonen i de
arktiske områdene og i kjøligere
bioklimatiske soner. Ingen steder på
det norske fastlandet er klimaet for
tørt for torvdannelse, men i de mest
kontinentale områdene på det norske
fastlandet (svakt kontinental
bioklimatisk seksjon) er sterk
grunnvannstilførsel en forutsetning
for utvikling av torvmark.
– Nedbøroverskudd (forskjellen
mellom nedbør og fordampning fra
markoverflata) er en viktig faktor for
torvdannelse [jf. betingelse (1)].
Nedbøroverskuddet øker når klimaet
blir fuktigere (mer humid), det vil si
mot mer oseaniske bioklimatiske
seksjoner og kjøligere bioklimatiske
soner. Under ellers like topografiske
forhold fører økt nedbøroverskudd til
at markfuktingen, og dermed
Fig. #1. Typisk profil og anordning av strukturer i tverrsnitt og sett ovenfra tendensen til forsumping og
for noen landformenheter (3TO). Nedbørmyrtorv (ombrogen torv) har lys
torvdannelse, øker.
brun farge, jordvannsmyrtorv (geogen torv; som også tilføres vann som
– Forekomsten av hydromorfologiske
har vært i kontakt med mineraljord) har mørkere brun farge. Vannfylte
myrtyper (torvmarksformer) som
partier er blå, fastmark er lys blå og is er hvit. Figuren er utarbeidet av
domineres av nedbørsmyr (V3) er i
Asbjørn Moen.
stor grad styrt av nedbørklimaet.
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Disse torvmarksformene har derfor en utbredelsesgrense mot kontinentale områder.

1

2

3

4

Bilder #1–4. Illustrasjon av begreper som beskriver myrers
hydromorfologi. Bilde #1. Liten platåhøymyr (3TO–HP) sett fra sentrum (myrflata). På vegen mot fastmarka som omgir
myra passeres en liten kantskogsone og den intenst grønne laggen. Myrflata og kantskogen tilhører nedbørsmyr (V3),
mens laggen er åpen jordvannsmyr (V1) (Ø: Marker: Rødenes). Bilde #2. Myrflate på eksentrisk høymyr (3TO–HE) med
stor høljegjøl (foran) og tuedominert parti (bak, dominert av gule laver og grønn krekling Empetrum nigrum) (No:
Sortland). Bilde #3. Myrflate på nedbørsmyr (V3) med veksling mellom mikrostrukturer; mykmatte dominert av gule
torvmoser (vasstorvmose Sphagnum cuspidatum og dvergtorvmose S. tenellum) med en del naken torv, fastmatter med
dominans av røde torvmoser (mest rødtorvmose Sphagnum rubellum) og tuer dominert av røsslyng Calluna vulgaris og
den brune rusttorvmosen Sphagnum fuscum. Nedre grense for røsslyng i aktivt voksende torv (dominert av torvmoser)
markerer grensa mellom fastmatte og tue (Ø: Marker: Rødenes). Bilde #4. Strengmyr (3TO–BS) med flarkgjøl og
fastmatte-streng (AA: Gjerstad).

Terrengdekkende myr (3TO–
TE) er begrenset til de mest nedbørrike (humide) områdene i Norge, og forekommer særlig i
midtfjordsregionen (2–10 mil fra den ytterste kystlinja, avhengig av topografien) litt opp fra
havnivået (150–500 m), fra Rogaland til Troms. Høymyrtypene er kanthøymyr (3TO–HN) og atlantisk
høymyr (3TO–HA) er også knyttet til oseaniske områder. Platåhøymyr (3TO–HA) finnes i lavlandet og
er på Østlandet først og fremst knyttet til boreonemoral bioklimatisk sone, mens konsentrisk høymyr
(3TO–HK) og eksentrisk høymyr (3TO–HE) først og fremst finnes i sørboreal sone. Konsentrisk høymyr
(3TO–HK) finnes først og fremst på Østlandet, eksentrisk høymyr (3TO–HE) også i Midt-Norge.
Myrstrukturene (tuestrenger og høljer) på høymyrene blir skarpere avsatt og tydeligere orientert på
tvers av myras dreneringsretning med økende høyde over havet, kanskje fordi frostvirkningen (som
spiller en rolle for utviklingen av tuer) blir sterkere. Fig. #1 viser den karakteristiske anordningen av
myrstrukturer på ulike torvmarrksformer.
– De hydromorfologiske myrtypene (torvmarksformene) som domineres av jordvannsmyr
(hovedtyper V1 og V2) er også, men i mindre grad enn høymyrene styrt av nedbørklimaet fordi
tilførselen av jordvann kan kompensere for lav nedbør og/eller varmt klima. Blant
jordvannsdominerte myrtyper finnes derfor gjenvoksningsmyr (3TO–GJ), flatmyr (3TO–FA) og
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5

6

7

Bilder #5–7. Nedbørsmyr-dominerte torvmarksformer. Bilde #5. Aurstadmosen (Nes, Akershus), en av de mest typiske
konsentriske høymyrene (3TO–HK) som er kjent fra Norge. Bilde #6. Rønnåsmyra (Grue, Hedmark); en typisk eksentrisk
høymyr (3TO–HE). Noen gamle torvtak er synlige i sørenden av myra. Det sentrale myrflatepartiet, som har en typisk
fordeling av strenger, høljer og gjøler, er over 1 km2 stort. Laggen som skiller de ombrogene delene av myra fra den
omkringliggende fastmarka er for en stor del grøftet. Bilde #7. Kaldvassmyra (NTr: Verdal), ei platåhøymyr (3TO–HP)
uten tydelig konsentrisk eller eksentrisk anordning av tuestrenger og høljer. Alle ortofoto er fra Norge i bilder.

flommyr (3TO–FL) overalt hvor de lokale forholdene ligger til rette for myrdannelse. Myrdannelse i
hellende terreng krever et stabilt, høyt grunnvannsspeil og er dermed begrenset av klimatisk
humiditet. I lavlandet Østafjells mangler bakkemyr (3TO–BA), til dels også gjennomstrømningsmyr
(3TO–GS), i boreonemoral sone i overgangsseksjonen (OC). Bakkemyrenes maksimale helning og
arealandel innenfor terreng der myrdannelse er mulig øker når klimaet blir mer humid. I klart og
sterkt oseaniske bioklimatiske seksjoner (O2 og O3) forekommer bratte bakkemyrer med helning >
15° helt ned til havets nivå. Mot kjøligere bioklimatiske soner (oppover mot, og over, skoggrensa)
forekommer bratte bakkemyrer også i mindre humid klima. Bakkemyr (3TO–BA) har sin største
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9

8

10

Bilder #8–10. Nedbørsmyr-dominerte torvmarksformer (forts.). Bilde #8–9. Liten kanthøgmyr (3TO–HK) i Tågdalen (MR:
Surnadal); det høyeste punktet er nær fastmarka øverst i bildet (Foto: Asbjørn Moen). Bilde #10. Atlantisk høymyr; typisk
synsegment fra Havmyran (STr: Hitra) med uregelmessig anordning av myrstrukturer. Utsnittet er del av et myrdominert
landskap som er over 50 km2 stort der torvmarker alternerer med nakent berg (T1) og åpen grunnlendt mark (T2).
Ortofoto er fra Norge i bilder.

arealdekning i nordboreal og lavalpin bioklimatisk sone. Strengmyr (3TO–ST) er bakkemyr (3TO–BA)
med alternerende myrstrukturer (bløte flarker som alternerer med tørrere strenger).
Tendensen til streng- og flarkdannelse øker med økende høyde over havet i hvert fall opp til øvre del
av mellomboreal bioklimatisk sone. Nærmere fjellet avtar torvproduksjonen, og dermed også
tendensen til strengdannelse. Strengmyr (3TO–ST) finnes hovedsakelig i svakt oseanisk seksjon (O1)
og overgangsseksjonen (OC) i mellomboreal og nordboreal bioklimatisk sone.
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11

12

Bilder #11–12. Terrengdekkende myr (3TO–TE); synsegmenter som er del av store myrkomplekser henholdsvis (Bilde #11)
Momyra (Str: Åfjoprd) og Måmyra (R: Hjelmeland). Ortofotoene er fra Norge i bilder.

– Mosaikkformene (‘blandingsmyr’) inneholder en regelmessig veksling mellom myrstrukturer som er
betinget av jordvann og myrstrukturer som bare tilføres nedbørvann. Torvmarksformene i
‘mosaikkgruppa’ forutsetter at de tørrere myrstrukturene (på tuenivå: strenger eller palser) er hevet
så mye over de bløtere, jordvannspåvirkete myrstrukturene (på mykmatte- eller fastmattenivå) at
planterøttene ikke når ned i de dypere, jordvannspåvirkete torvlagene. Strengblandingsmyr (3TO–BS)

13

14

Bilder #13–14. Jordvannsmyr-dominerte torvmarksformer fra Solhomfjell-området (AA: Gjerstad). Bilde #13.
Gjenvoksningsmyr (3TO–GV); flatt myrparti omkring lite tjern. Bilde #14. Glenner med smale bakkemyrer (3TO–BA) og
gjennomstrømningsmyrer (3TO–GS) i forsenkninger mellom knauser med veksling mellom tørkeutsatt skogsmark (T4),
nakent berg (T1) og åpen grunnlendt mark (T2). Ortofotoene er fra Norge i bilder.

har en liknende utbredelse som strengmyr, men mer begrenset til kontinentale og høyereliggende
områder. Øyblandingsmyr (3TO–BØ), som skiller seg fra strengblandingsmyr (3TO–BS) ved at
nedbørmyrpartiene mangler klar form og orientering og ikke har distinkt utbredelse.
– Palsmyr (3TO–PA) er en helt spesiell mosaikkform som er vanlig i Finnmark og ellers forekommer
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15
5

16

17
18

Bilder #15–18. Jordvannsmyr-dominerte torvmarksformer fra Solhomfjell-området (AA: Gjerstad, forts.). Bilder #15–17.
Ortofoto (Bilde #15, detalj i #17) og kart (Bilde #16) som viser to-tre synseg-menter i et bakkemyrkompleks; det vestligste
er ei strengmyr (3TO–ST) med helning omkring 3°, med to store flarkgjøler og flere mindre, utydelige (mørke) flarker skilt
av (lysere) strenger. Mot nordvest går strengmyra over i ei bakkemyr med helning omkring 5° (se tettheten av 1 mhøydekurver i Bilde #17), uten tydelig alternering mellom myrstrukturer. Det østligste synsegmentet er ei gjennomstrømningsmyr (3TO–GS) med helning omkring 2°. Bilde #18 viser ei strengmyr med 5 store flark-gjøler adskilt av lave
fastmattedominerte strenger fra samme område. Ortofoto fra Norge i bilder.
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19

20

21

Bilder #19–21. Mosaikkpregete torvmarksformer. Bilde #19–20. Ortofoto av parti fra Færdesmyra (Fi: Sør-Varanger), som
viser strengblandingsmyr (3TO–BS) med stor variasjon i utformingen av streng-flarkmønster. Strengene er mørk grønne,
mykmattedominerte flarker er lys beige, vassfylte gjøler svarte. Bilde #21 viser parti fra øyblandingsmyr med høye,
rundaktige tuer (Fi: Vardø).
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24

22

23

Bilder #22–24. Palsmyr (3TO–PA); bilder fra Færdesmyra (Fi: Sør-Varanger). Bilde #22 viser typisk mosaikk mellom
mykmattedominert jordvannspåvirket parti (lysgrønt) og store, tuedominerte nedbørsmyrpartier, med en stor pals som
rager 3 m over den øvrige myroverflata i bakgrunnen. Bilde #23 viser en stor pals med iskjerne som er i ferd med å smelte
(personen som står foran palsen kan tjene som målestokk); foran til venstre et mykmattedominert jordvannspåvirket
parti (lysgrønt). Bilde #24 viser detalj av smeltende pals med oppsprukket overflate. Palser kan finnes i store,
strengdominerte områder på strengblandingsmyrer (jf. Bilde #19), og overgangen mellom strengblandingsmyr (3TO–BS)
og palsmyr (3TO–PA) er ikke skarp.

25

26

Bilde #25. Polygonmyr (3TO–PO) fra Adventdalen (Svalbard). Bildet viser at torvmarksoverflaten er ’rutet opp’ i 4-6kantete forhøyete polygoner skilt av smale fordypete dreneringssystemer. Foto: Asbjørn Moen. Bilde #26. Djupkilde
(3TO–DK) i kanten av gjennomstrømningsmyr (3TO–GS); kilden skiller seg klart ut fra omgivelsene ved sine svulmende
mosematter og rikelig fritt vann (B: Flå).

spredt andre steder med tørt og kjølig klima. Hver enkelt pals er vanligvis 1–2 m høy, men kan bli så
høy som 5–6 m. På Dovre finnes enkeltforekomster av palser på myrer ned til ca. 1000 m o.h.,
hovedsakelig på grunn av at lite nedbør og streng vinterkulde fremmer palsdannelse. Nå smelter
imidlertid palsene ned på grunn av det varmere klimaet (lokalt sannsynligvis også på grunn av økte
nedbørmengder).
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– De to torvmarksformene som er listet opp som ‘spesialformer’ er betinget av helt spesielle forhold.
Djupkilde (3TO–DK) er kilder der forholdene har ligget til rette for torvdannelse. Polygonmyr (3TO–
PO) er en mellomarktisk type torvmark som bare finnes på Svalbard (blant annet ved Longyearbyen),
der den er meget sjelden. Trolig er den koblet til forekomst av landformenheten iskilepolygon (3FP–
IP).
Eksempler:
Bildene #5–26 illustrerer de ulike torvmarksformene, slik de framtrer på flybilder og fra bakken.
Praktiske tips:
– Flybilder er til stor hjelp ved identifisering av torvmarksformer; de fleste torvmarksformene lar seg
bestemme på grunnlag av fordelingen av myrsegmenter og myrstrukturer.
– Husk at torvmarksformene er hydromorfologiske myrtyper på synsegment-nivået; det vil si
hydrologisk mer eller mindre selvstendige deler av myrkomplekser som kan inneholde flere
torvmarksformer.
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Naturgitte objekter (4)
Totalantall stående dødvedenheter (4DG–0) og totalantall stående
dødvedenheter fordelt på treslagsgruppe og dimensjon (4DG–X–Y)
Plassering i beskrivelsessystemet: Totalantall stående dødvedenheter (4DG–0) er én av 7 variabler
på nivå 2 under nivå 1-variabelen stående død ved
(gadder) (4DG), mens totalantall stående
dødvedenheter fordelt på treslagsgruppe og
dimensjon (4DG–X–Y) utgjør 6 enkeltvariabler på
nivå 2 og 3 under nivå 1-variabelen stående død
ved (gadder) (4DG).
Variabelstruktur: De 6 enkeltvariablene som
inngår i 4DG–X–Y er:
4DG–M–0 Totalantall gadder med middels
dimensjon
4DG–M–B Totalantall bartregadder med middels
dimensjon
4DG–M–L Totalantall lauvtregadder med middels
dimensjon
4DG–S–0 Totalantall gadder med stor dimensjon
4DG–S–B Totalantall bartregadder med stor
dimensjon
4DG–S–L Totalantall lauvtregadder med stor dimensjon
Kort forklaring: Det som skal registreres på en 2-logaritmisk skala er antall stående dødvedenheter,
eventuelt antall stående dødvedenheter av gitt kategori, pr. dekar (1000 m2).
Måleskala: T4 (2-logaritmisk trinndelt skala).
Verdi
Antall

0
0

1
0–1

2
1–2

3
2–4

4
4–8

5
8–16

6
16–32

7
32–64

8
>64

Definisjoner:
bartrær – alle nakenfrøete vedplanter (gran, furu, einer, lerk og en rekke innførte treslag)
dødvedenhet – sammenhengende stykke av ved-livsmedier (med påsittende bark, eller uten bark
dersom denne har løsnet fra veden), eller flere vedstykker som er oppstått fra ett sammenhengende
stykke død ved (det vil si at alle deler av det som har vært ett tre, men som seinere er delt i flere
stykker skal telles som en dødvedenhet), og som har en diameter i brysthøyde > 10 cm
lauvtrær – alle arter som tilfredsstiller definisjonen av tre, inkludert pil og vier (Salix spp.), som ikke
er bartrær
middels dimensjon – diameter i brysthøyde (1,3 m over bakken) mellom 10 og 30 cm
stor dimensjon – diameter i brysthøyde (1,3 m over bakken) > 30 cm
stående dødvedenhet – dødvedenhet som består av stamme eller stammedel (i) som er festet til rota,
(ii) som er minst 1,3 m høy (høystubbe), og (iii) som har en vinkel > 30° med horisontalplanet og (iv)
der verken stamme eller greiner berører bakken.
Utfyllende forklaring:
– Et dødt tre telles som et stående dødvedobjekt når den gjenstående stubben er høyere enn 1,3 m
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– Et dødt tre vil aldri gi opphav til mer enn ett stående dødvedobjekt.
– Pr. definisjon er et dødvedobjekts romlige plassering i senterpunktet for intakt stamme eller
stammebasis.
Eksempel:
Figuren ovenfor til høyre viser ei skisse av tre- og dødvedfordeling i et svensk skogbestand, hentet fra
Hytteborn et al. (1987). Stammesentrum for ulike treslag er angitt med symboler. Svart prikk angir
grantre; ring med rødt kryss angir høystubbe etter grantre. Den kartlagte flata er 20 × 20 m, dvs. 400
m2. Det er 5 dødvedenheter innenfor flata, dvs. 5/0,4 = 12 dødvedenheter pr. da. Variabelen 4DG–0
får derfor verdien 5 i dette tilfellet (4DG–0∙5).
Praktiske tips:
– Husk at 4DG–0 og 4DG–X–Y skal estimeres, ikke telles. Måleskalaen er relativt grov, men fin nok til
at en angivelse 1 trinn fra den korrekte verdien er akseptabelt.
– Velg gjerne ut en mindre del av polygonet med dødvedmengde som er representativ for dette
polygonet, anslå hvor stort det er, tell opp antall stående dødvedenheter i delpolygonet og gjør om
til antall pr. dekar. Vurdér å justere T4-skala-verdien ett hakk opp eller ned når du avslutter
kartleggingen av polygonet (og du har oversikt over variasjonen i inneholdet av stående død ved).
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Totalantall liggende dødvedenheter (4DL–0) og totalantall liggendende
dødvedenheter fordelt på dimensjon, nedbrytningsgrad og eventuelt også
treslagsgruppe (4DL–XY–Z)
Plassering i beskrivelsessystemet: Totalantall liggende dødvedenheter (4DL–0) er én av 7 variabler
på nivå 2 under nivå 1-variabelen liggende død ved (læger) (4DL), mens totalantall liggende
dødvedenheter fordelt på dimensjon (X), nedbrytningsgrad (Y) og eventuelt også treslagsgruppe (Z)
(4DL–XY–Z) utgjør til sammen 12 enkeltvariabler på nivå 3; under nivå 1-variabelen liggende død ved
(læger) (4DL).
Variabelstruktur: De 12 enkeltvariablene som inngår i 4DL–XY–Z fordeles på tre grupper á 4 variabler
(Z = 0 for totalantall læger med gitt X og Y; Z = B
for antall bartrelæger med gitt X og Y; og Z = L for
antall lauvtrelæger med gitt X og Y):
4DL–ML–Z Antall lite nedbrutte læger med
middels dimensjon
4DL–MS–Z Antall sterkt nedbrutte læger med
middels dimensjon
4DL–SL–Z Antall lite nedbrutte læger med stor
dimensjon
4DL–SS–Z Antall sterkt nedbrutte læger med stor
dimensjon
Kort forklaring: Det som skal registreres på en 2logaritmisk skala er antall liggende
dødvedenheter, totalt (4DL–0) eller med gitt
kombinasjon av egenskaper gitt av X og Y pr. dekar
(1000 m2).
Måleskala: T4 (2-logaritmisk trinndelt skala).
Verdi
Antall

0
0

1
0–1

2
1–2

3
2–4

4
4–8

5
8–16

6
16–32

7
32–64

8
>64

Definisjoner:
bartrær – alle nakenfrøete vedplanter (gran, furu, einer, lerk og en rekke innførte treslag)
dødvedenhet – sammenhengende stykke av ved-livsmedier (med påsittende bark, eller uten bark
dersom denne har løsnet fra veden), eller flere stykker som er oppstått fra ett sammenhengende
stykke død ved (det vil si at alle deler av det som har vært ett tre, men som seinere er delt i flere
stykker skal telles som en dødvedenhet), og som har en diameter i brysthøyde > 10 cm
lauvtrær – alle arter som tilfredsstiller definisjonen av tre, inkludert pil og vier (Salix spp.), som ikke
er bartrær
liggende dødvedenhet – dødvedenhet som består av enten (a) et helt tre med (i) stamme som har en
vinkel < 30 ° med horisontalplanet eller (ii) stamme eller greiner som berører bakken; eller (b) en
avbrukket topp med diameter ved bruddstedet > 10 cm [merk at en topp er den øverste delen av et
tre med stammebrekk ovenfor brysthøyde (1,3 m over bakken)
lite nedbrutt ved – trinn 2–4 på sekstrinnsskalaen for vednedbrytningsgrad som benyttes i NiN (i
motsetning til sterkt nedbrutt, som omfatter trinnene 5 og 6). Trinnene 4 og 5 er definert som følger:
Trinn 4 (middels nedbrutt ved) – råte har trengt mer enn 3 cm inn i veden, men veden har fortsatt en hard
kjerne og intakt ytre avgrensing; 50–75 % av opprinnelig vedbiomasse (tørrvekt) er igjen
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Trinn 5 (sterkt nedbrutt ved) – stammen er gjennområtten, ingen harde deler er igjen; vedoverflata er delvis
fragmentert; stokken følger terrengets form og har ofte sunket sammen til et ellipseformet tverrsnitt; 25–50 %
av opprinnelig vedbiomasse (tørrvekt) er igjen

middels dimensjon – diameter i brysthøyde (1,3 m over bakken) mellom 10 og 30 cm
stor dimensjon – diameter i brysthøyde (1,3 m over bakken) > 30 cm
Utfyllende forklaring:
– Et dødt tre telles som ett liggende dødvedobjekt når den gjenstående stubben er lavere enn 1,3 m,
og som to dødvedobjekter (et stående dødvedobjekt for stubben og et liggende dødvedobjekt for
toppen) dersom bruddstedet er mer enn 1,3 m over bakken og toppens diameter ved bruddstedet er
større enn 10 cm.
– Pr. definisjon plasseres et dødvedobjekt i senterpunktet for intakt stamme eller stammebasis eller,
for liggende død ved som er resultatet av rotvelt, i midten av rotveltgrop. I praksis kan liggende
dødvedenheter telles med et hvilket som helst referansepunkt (brysthøydepunktet, stammesentrum
el.l.) bare dette brukes konsekvent.
– Jo mer nedbrutt veden er, desto vanskeligere er det å identifisere verdens opphav (om det er
bartre eller lauvtre og eventuelt hvilken art det er tale om). Dersom liggende død ved skal fordeles på
nedbrytningsgard, dimensjon og treslagsgruppe, vil det være nødvendig med stor grad av
pragmatisme.
– En dødvedenhet opphører pr. definisjon å eksistere når den ikke lenger er synlig som en mer eller
mindre sammenhengende forhøyning på marka, og det er sannsynlig at mindre enn 5 % av den
opprinnelige vedbiomassen er igjen.
Eksempel:
Figuren over viser ei skisse av tre- og dødvedfordeling i et svensk skogsbestand, hentet fra Hytteborn
et al. (1987). Stammesentrum for ulike treslag er angitt med symboler. Svart prikk angir grantre; ring
angir stubbe etter grantre. Røde kryss angir dødvedenheter med brysthøydepunkt plassert innenfor
den kartlagte flata, som er 20 × 20 m, dvs. 400 m2. Det er 12 dødvedenheter innenfor flata, dvs.
12/0,4 = 30 dødvedenheter pr. da. Variabelen 4DL–0 får verdien 6 i dette tilfellet (4DL–0∙6).
Praktiske tips:
– Husk at 4DL–0 skal estimeres, ikke telles. Måleskalaen er relativt grov, men fin nok til at en
angivelse 1 trinn fra den korrekte verdien er akseptabelt.
– Velg gjerne ut en mindre del av polygonet med dødvedmengde som er representativ for dette
polygonet, anslå hvor stort dette delpolygonet er, bestem et ‘tellepunkt’ på hver stokk (f.eks.
stammesentrum eller brysthøydepunkt), tell opp antall dødvedenheter i delpolygonet og gjør om til
antall pr. dekar (pass på at du ikke teller ved som har opphav i samme tre flere ganger). Vurdér å
justere T4-skala-verdien ett hakk opp eller ned når du avslutter kartleggingen av polygonet (og du har
oversikt over variasjonen i inneholdet av liggende død ved).
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Totalantall gamle trær (4TG–0) og gamle trær av gitt treslag (4TG–XXyy)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; under nivå 1-variabelen gammelt tre (4TG). Under
gammelt tre (4TG) finnes én enkeltvariabel for totalantall gamle trær (4TG–0), og flere
enkeltvariabler for antall gamle trær fordelt på enkelttreslag. Enkeltvariabler for hvert enkelt treslag
er 4TG–XXyy, eventuelt 4TG–XX dersom treslaget angis til slekt.
Variabelstruktur: Enkeltvariablene for totalantall gamle trær er:
4TG–0 Totalantall gamle trær
4TG–XXyy Totalantall gamle trær av art XXyy
Kort forklaring: Det som skal registreres på en 2-logaritmisk skala er totalantall gamle trær (4TG–0)
eller totalantall gamle trær av hvert enkelt treslag pr. dekar (1000 m2).
Måleskala: T4 (2-logaritmisk trinndelt skala).
Antall
Verdi

0
0

0–1
1

1–2
2

2–4
3

4–8
4

8–16
5

16–32
6

32–64
7

>64
8

Definisjoner:
gammelt tre – tre med total husholdningsalder over en gitt nedre grense som varierer med treslag
(se tabellen under)
Treslagsgruppe
Bartrær

Edellauvtrær

Boreale lauvtrær

Pil og vier

Treslag, Treslag, navn
kode
PUsy
PIab
TAba
JUco
–
QU
BEpe
ALgl
–
BEpu
POtr
–
–

Furu (Pinus sylvestris)
Gran (Picea abies)
Barlind (Taxus baccata)
Einer (Juniperus communis)
Alle andre bartreslag
Eik (Quercus spp.)
Hengebjørk (Betula pendula)
Svartor (Alnus glutinosa)
Alle andre edellauvtreslag
Bjørk (Betula pubescens)
Osp (Populus tremula)
Alle andre boreale lauvtreslag (inkludert rogn, gråor og
selje)
Alle (unntatt selje)

Total husholdningsalder
200
150
100
100
100
200
125
75
150
125
100
75
75

total husholdningsalder – summen av alder i brysthøyde og husholdningsalder i brysthøyde, det vil si
forventet alder ved høyde 1,3 m, gitt treslag og bonitet
Utfyllende forklaring:
– Alle treslag kan inngå som enkeltvariabler under gamle trær av gitt treslag (4TG–XXyy).
Standardforkortelser XXyy for navn på treslag som bør brukes ved registrering er gitt under
variabelen enkeltartssammensetning for mark- og bunnlevende arter (1AE–MB–XXyy).
– For sikker aldersbestemmelse av trær må man bore treet i brysthøyde og telle årringer. Heller ikke
da er aldersbestemmelse alltid mulig uten bruk av spesielle metoder, siden gamle trær ofte er hule
og årringer kan være vanskelig å telle hos noen treslag.
– Det er en viss sammenheng mellom trestørrelse og alder, men også små trær kan være relativt
gamle dersom voksestedsbetingelsene er ugunstige (f.eks. furutrær på myr eller undertrykte
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Bilde #1. Gamle eiketrær (Ho: Kvam: Berge).

Bilde #2. Gamle almetrær (AA: Åmli: Tovdal: Øvre
Ramse).

grantrær i tett skog). Det er påvist alder opp mot 100 år for undertrykte grantrær med høyde under 4
m.
– Med alderen endrer trærnes egenskaper seg, og sammensetningen av arter som er knyttet til trær
endrer seg i takt med substratendringene. Alder er i seg sjøl en viktig egenskap ved trær fordi gamle
trær representerer lang kontinuitet i livsmedier med begrenset varighet, uavhengig av treets
størrelse. Gamle trær har i gjennomsnitt høyere artsantall enn yngre trær på grunn av at de har
større overflateareal enn yngre trær, at de har samlet arter over et lengre tidsrom og fordi
mangfoldet av spesielle mikrohabitater på trær øker over tid. På gamle trær øker barktykkelsen og
det oppstår barksprekker som blir dypere ettersom treet eldes. Barkens tetthet, pH og
mineralnæringsinnhold øker også vanligvis med økende alder. Mikrohabitater som øker i frekvens
med økende trealder er store greiner, barkløse partier med eksponert ved og forekomst av
skyggefulle hulrom i rothalser.
– Gamle trær forekommer både i skogsmark og i ulike hovedtyper semi-naturlig og sterkt endret
mark.
– Grenseverdiene for gammelt tre (4TG) av gran og furu i MiS på henholdsvis 150 og 200 år er
benyttet. Grenseverdier for andre treslag er tentative, basert på generell kunnskap om de enkelte
treslagenes veksthastighet og normale maksimalalder.
Eksempler:
Bildene #1–2 viser gamle trær i semi-naturlig eng (T32); Bilde #1 viser to meget gamle eiketrær med
typiske strukturer som stor stammediameter, knudrete barkoverflate og store hulrom i stammen.
Bilde #2 viser gamle, styvete almetrær [styvingstre (7JB–HT–ST)].
Praktiske tips:
– Antallet trær skal estimeres, ikke telles. Måleskalaen er relativt grov, men fin nok til at en angivelse
1 trinn fra den korrekte verdien er akseptabelt.
– I polygoner med mange gamle trær kan det være rasjonelt å velge ut en mindre del av polygonet
der forekomsten av gamle trær anses som representativt for polygonet, anslå hvor stort det er, telle
opp antall gamle trær i dette delpolygonet, og regne om antallet i delpolygonet til antall pr. dekar.
Vurdér å justere T4-skala-verdien ett hakk opp eller ned når du avslutter kartleggingen av polygonet,
og du har oversikt over variasjonen i innholdet av gamle trær.
– I praksis er det vanskelig å anslå alderen på trær uten ta boreprøver. Variabelen egner seg derfor
først og fremst for undersøkelser der man har særlige behov for å kjenne trealder. Dersom man
ønsker å kartlegge tettheten av gamle trær i oversiktskartlegging, vil man måtte stole på omtrentlige
aldersanslag basert på trestørrelse og strukturer på trærne som indikerer høy alder. Da kan bruken
av variabelen store trær av gitt treslag (4TS–TS–XXyy) være et bedre alternativ.
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Tre med brannspor (4TL-BS)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; som én av 5 variabler under nivå 1-variabelen tre med
spesielt livsmedium (4TL).
Kort forklaring: Det som skal registreres på en 2-logaritmisk skala er antall trær med brannspor pr.
dekar (1000 m2).
Måleskala: T4 (2-logaritmisk trinndelt skala).
Antall
Verdi

0
0

0–1
1

1–2
2

2–4
3

4–8
4

8–16
5

16–32
6

32–64
7

>64
8

Definisjoner:
brannspor – spor etter skogbrann på hele eller deler av et tre; brannspor kan være brannlyrer
og/eller flekker med svidd bark eller ved
tre med brannspor – tre med tydelig spor etter tidligere skogbrann; omfatter også døde stående eller
liggende trær og stubber
Utfyllende forklaring:
– Tre med brannspor (4TL–BS) forekommer i skogsmark som tidligere har vært utsatt for brann.
Store, gamle
trær har større sjanse for å overleve en brann enn små trær. Med økende trealder øker derfor
sannsynligheten for at et tre har overlevd og har spor etter brann. Treslagene har også ulik evne til å
tåle skogbrann, furu tåler for eksempel skogbrann bedre enn gran.
– Brannlyrer (Bilde #1) er sår i barken der ved er blottlagt. Brannlyrer dannes på lesiden av treet, der
varmen fra skogbrannen er størst. Den døde barken etterlater et lyreformet sår i barken med naken,
brent ved. Ny bark
vokser inn over såret
fra kanten og kan til
slutt mer eller mindre
lukke lyren og dermed
skjule det gamle
brannsporet.
– Tre med brannspor
(4TL–BS) omfatter også
helt eller delvis svidde
trær og stubber (Bilde
#2). Både stående og
liggende trær med
brannspor skal telles
med.
– Brannspor på trær
som åpenbart skyldes
bålbrenning skal ikke
regnes med.
– Utbredelsen av trær
med brannspor, lokalt
eller regionalt,
gjenspeiler forskjeller i
brennbarhet mellom
Bilde #1 (til venstre). Stor furu med lang brannlyre (AA: Gjerstad: Solhomfjell-området).
treslag. Granskog er
Bilde #2. Furugadd med tydelige brannspor (Te: Drangedal: Tørdal: Grytdalen).
mindre brannutsatt
enn furuskog. Lokale
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miljøforhold, blant annet fuktighet og topografi, og regionale miljøforhold, som temperatur og
nedbør, påvirker også brann-hyppigheten (og mengden brannspor).
– Skogbranner kan ha forskjellig forløp og varierer dessuten mye i intensitet. Markbrann eller
løpebrann er branner som utvikler seg og spres i marksjiket, mens kronebranner spres fra krone til
krone. Jord- eller torvbranner er branner som ulmer i organisk jord og humuslag. I enkelte tilfeller
brennes alt organisk materiale vekk ned til nakent berg eller mineraljord.
– Gamle skogbranner kan ha naturlig årsaker, antennes primært ved lynnedslag, eller ha
kulturhistoriske årsaker, som kullbrenning, tjærebrenning, saltkoking og bråtebrenning.
– Tre med brannspor (4TL–BS) er levested for spesialiserte insekter og lavarter.
Eksempel:
Bildene viser furuer med brannspor; ei lang brannlyre i Bilde #1 og ei furustubbe med omfattende
spor etter brann i Bilde #2.
Praktiske tips:
– Antall trær skal estimeres, ikke telles. Måleskalaen er relativt grov, men fin nok til at en angivelse 1
trinn fra den korrekte verdien er akseptabelt.
– Trær med brannspor forekommer ofte spredt i gammel skog. Vær spesielt oppmerksom på mulige
brannspor på trær i tørr furuskog.
– Vurdér å justere T4-skala-verdien ett hakk opp eller ned når du avslutter kartleggingen av et
polygon, og du har oversikt over polygonets variasjon i innholdet av trær med brannspor.
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Hengelavstre (4TL-HE)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; under nivå 1 Tre med spesielt livsmedium (4TL); én av 5
variabler på nivå 2 under 4TL.
Kort forklaring: Det som skal registreres er antall hengelavtrær pr. dekar (1000 m2) på en 2logaritmisk skala.
Måleskala: T4 (2-logaritmisk trinndelt skala).
Antall
Verdi

0
0

0–1
1

1–2
2

2–4
3

4–8
4

8–16
5

16–32
6

32–64
7

>64
8

Definisjoner:
hengelav – hengelav er hengende lavarter i slektene brunskjegg Bryoria og strylav Usnea, samt
gubbeskjegg Alectora sarmentosa, mjuktjafs Evernia divaricata og trådragg Ramalina thrausta
hengelavstre – tre der det kan plasseres minst én rute på 1 m2 loddrett inntil treet, som betraktet fra
siden har minst 10 individer eller grupper av hengelav som er lengre enn 10 cm
Utfyllende forklaring:
– Et tre telles som ett hengelavstre uavhengig av alder og størrelse på treet.
– Det må være minst 10 individer eller individgrupper av hengelav som er lengre enn 10 cm innenfor
den kvadratmeteren på treet som er rikest på hengelav. Antallet telles innenfor en rute på 1 m2 som
tenkes plassert loddrett inn mot treet, vurdert på avstand.
– Hengelavtrær inneholder et høyere mangfold av lav enn trær uten hengelav. Hengelavstrær er
levested for en rekke invertebrater, særlig edderkoppdyr og insekter.
Eksempel:
Bildet viser et hengelavstre i en granskog med oseanisk klima
i Sør-Trøndelag. På dette treet er det på det meste labgt over
10 hengelav innenfor den rikeste kvadratmeteren.
Praktiske tips:
– Antallet hengelavstrær skal estimeres, ikke telles.
Måleskalaen er relativt grov, men fin nok til at en angivelse 1
trinn fra den korrekte verdien er akseptabelt. Arealet på 1 m2
der antall hengelav skal estimeres skal anslås, ikke måles
opp. Visualiser et areal på 1 m2 og plasser det loddrett inntil
treet og vurdér om antall hengelav som er lengre enn 10 cm
overskrider 10.
– Det kan være rasjonelt å velge ut en mindre del av
polygonet der forekomsten av hengelavstrær anses som
representativt for polygonet, anslå hvor stort det er, telle
opp antall hengelavstrær i dette delpolygonet, og regne om
antallet i delpolygonet til antall pr. dekar. Vurdér å justere
T4-skala-verdien ett hakk opp eller ned når du avslutter
kartleggingen av polygonet, og du har oversikt over
variasjonen i innholdet av hengelavstrær.
– Det kan være vanskelig å avgjøre hva som er et
hengelavsindivid når flere lavindvider vokser tett
sammefiltret. I slike tilfeller er det antallet grupper av
hengelav som skal overstige 10 innenfor 1 m2.

Bilde #1. Hengelavstre i en granskog med
oseanisk klima i Sør-Trøndelag. På dette
treet er det på det meste langt over 10
hengelav innenfor én kvadratmeter.
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Hult lauvtre (4TL-HL)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; som én av 5 variabler under nivå 1-variabelen tre med
spesielt livsmedium (4TL).
Kort forklaring: Det som skal registreres på en 2-logaritmisk skala er antall hule lauvtrær pr. dekar
(1000 m2).
Måleskala: T4 (2-logaritmisk trinndelt skala).
Antall
Verdi

0
0

0–1
1

1–2
2

2–4
3

4–8
4

8–16
5

16–32
6

32–64
7

>64
8

Definisjoner:
hult lauvtre – tre med diameter i brysthøyde > 30 cm, som inneholder minst ett hulrom i ved som
definert nedenfor
hulrom (hulhet) i tre – større hulrom i ved oppstått ved at deler av kjerneveden er totalt nedbrutt av
råtesopp slik at det har oppstått et hulrom i stammen med indre diameter > 5 cm og som i bunnen
har et minst 5 cm tykt lag av tremold som består av løse vedrester som er helt eller delvis nedbrutt
av sopp, eventuelt også spist eller på annen måte bearbeidet av invertebrater.
Utfyllende forklaring:
– Ikke alle hulrom som oppstår i ved tilfredsstiller definisjonen over. Typiske eksempler på hulrom

Bilde #1 (til venstre). Stor eik med hulrom med lang åpning (AA: Åmli: Simontona). Bilde #2 (i midten). Stor rogn med dypt
hulrom med stor, åpen ansamling av vedrester (Op: Gjøvik: Biri). Bilde #3. Stor osp med to hakkespetthull, det nederste
tilsynelatende opprinnelig et råtehull etter grein. Hvorvidt disse hullene tilfredsstiller definisjonen av ‘hulrom i tre’ er uvisst
og avhenger av størrelse og eventuell forekomst av tremold inni hulrommene (Øf: Rakkestad).

som ikke tilfredsstiller definisjonen er råtehull, dvs. avbarkede flekker på trestammer eller hull etter
festepunktet for en tidligere grein hvor råte har åpnet vedoverflata og der råten strekker seg litt inn i
veden. Slike råtehull har ofte bare utstrekning horisontalt og ingen eller minimal ansamling av
tremold i bunnen og tilfredsstiller derfor ikke definisjonen av hult lauvtre (4TL–HL). Hakkespetthull
kvalifiserer heller ikke automatisk til typifisering som hult lauvtre (4HL–TL); definisjonen av ‘hulrom i
ved’ forutsetter at hulrommet har oppstått ved nedbrytning av kjerneved og at det har tremold i
bunnen.
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– Det er behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom artssammensetningen som er knyttet
til hulrom i trær og hulrommets egenskaper, f.eks. hvilken betydning tjukkelsen på tremoldlaget har.
Definisjonen av ‘hulhet i ved’ bør revurderes og eventuelt justeres i lys av slik kunnskap.
– Tremold kan ha ulike farger og varierende konsistens; rødfarget oppråtnet trevirke benevnes gjerne
rødmold.
– Et tre telles som et hult lauvtre uavhengig av alder og størrelse på treet, men sjansen for hulrom
øker jo større og eldre treet blir.
– Trær som inngår i den utvalgte naturtypen ‘hule eiker’ skal ha en diameter på minst 63 cm. Trær
som skal kvalifisere for å telles som hule lauvtrær skal ha en diameter (i brysthøyde) på minst 30 cm,
et indre hulrom med diameter større enn åpningens diameter (som må overskride 5 cm).
Eksempel:
Bilde #1 viser en hul eik. Slike gamle, hule eiker har gjerne rødmold i bunnen av hulrommet. Bilde #2
viser en stor rogn med et åpent hulrom som har eksponerte vedrester i bunnen. Bilde #3 viser ei osp
med hull som ikke er mulig å avgjøre om tilfredsstiller definisjonen av hult lauvtre uten nærmere
undersøkelser av hulrommets egenskaper.
Praktiske tips:
– Diameter i brysthøyde 30 cm tilsvarer en omkrets på 95 cm.
– Diameter i brysthøyde måles 1,3 m over midlere bakkenivå (‘normalt stubbeavskjær’). I hellende
terreng benyttes bakkenivået på siden av treet til beregning av brysthøyden.
– Antall trær skal estimeres, ikke telles. Måleskalaen er relativt grov, men fin nok til at en angivelse 1
trinn fra den korrekte verdien er akseptabelt. Vær oppmerksom på at trær kan være hule selv om
synlige hull på overflaten er små. Hullene kan også sitte høyt oppe på stammen.
– Hule lauvtrær opptrer oftest fåtallig i skog, men finnes også i andre naturtyper [f.eks. på store trær
i semi-naturlig eng (T32)].
– Vurdér å justere T4-skala-verdien ett hakk opp eller ned når du avslutter kartleggingen av
polygonet, og du har oversikt over polygonets variasjon i innholdet av hule lautrær.
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Rikbarkstre (4TL-RB)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; som én av 5 variabler under nivå 1-variabelen tre med
spesielt livsmedium (4TL).
Kort forklaring: Det som skal registreres på en 2-logaritmisk skala er antall rikbarkstrær pr. dekar
(1000 m2).
Måleskala: T4 (2-logaritmisk trinndelt skala).
Antall
Verdi

0
0

0–1
1

1–2
2

2–4
3

4–8
4

8–16
5

16–32
6

32–64
7

>64
8

Definisjoner:
rikbarkstre – tre av spisslønn, osp, ask, alm eller lind med diameter i brysthøyde > 20 cm
rik bark – bark med pH som vanligvis er høyere enn 5
Utfyllende forklaring:
– De ulike treslagene har ulik pH i barken. Spisslønn har høyest pH, men også ask, alm, osp og lind
har generelt høy bark-pH. Furu, gran og bjørk er typiske fattigbarkstrær, mens rogn, selje, eik, svartor
og gråor står i en mellomstilling.
– Barkens pH avhenger i tillegg til treslag av alder og størrelse på treet og dessuten av de lokale
miljøforholdene på voksestedet. Det er derfor ingen entydig sammenheng mellom treslag og barkpH. I NiN 2.1 benyttes en definisjon av rikbarkstre som er basert på treslag alene, som støtter seg på
omfattende pH-målinger utført av G. Einar du Rietz i Sverige på 1930- og 1940-tallet. Basert på disse
målingene defineres spisslønn, osp, ask, alm og lind
som rikbarkstrær. Årsaken til at bare trær med
diameter i brysthøyde over 20 cm inkluderes i
rikbarkstre (4TL–RB) er at artsrikdommen av
epifytter og invertebrater øker med treets alder.
– Edelløvtrærnes utbredelse i Norge er
hovedsakelig begrenset til boreonemoral og
sørboreal sone, og edellauvtrær forekommer
primært i lågurt- og kalklågurtskog, unntaksvis i
svak lågurtskog. Rikbarkstreslaget osp hører til
boreale lauvtrær og har en videre utbredelse. Osp
forekommer også i kalkfattig skog.
Eksempel:
Bildet viser et styvingstre (7JB–HT–ST) av med
epifyttisk lav- og mosevegetasjon.
Praktiske tips:
– Antall trær skal estimeres, ikke telles.
Måleskalaen er relativt grov, men fin nok til at en
angivelse 1 trinn fra den korrekte verdien er
akseptabelt.
– Forekomsten av rikbarkstrær kan være svært høy i
kalkrik skog sør i landet. Vurdér å justere T4-skalaverdien ett hakk opp eller ned når du avslutter
kartleggingen av polygonet, og du har oversikt over Bilde #1. Alm som er styvet for lang tid tilbake, med
polygonets variasjon i innholdet av rikbarkstrær.
rikelig epifyttvegetasjon av lav og moser. Alm er
eksempel på et rikbarkstre.
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– Rikbarkstrær forekommer også i andre naturtyper enn skog, som semi-naturlig eng og ulike typer
sterkt endret mark.

Tre med sprekkebark (4TL-SB)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; som én av 5 variabler under nivå 1-variabelen tre med
spesielt livsmedium (4TL).
Kort forklaring: Det som skal registreres på en 2-logaritmisk skala er antall trær med sprekkebark pr.
dekar (1000 m2).
Måleskala: T4 (2-logaritmisk trinndelt skala).
Antall
Verdi

0
0

0–1
1

1–2
2

2–4
3

4–8
4

8–16
5

16–32
6

32–64
7

>64
8

Definisjoner:
kvalifisert sprekk i bark – sprekk i barken med dybde minst 4 cm i en lengde av minst 10 cm
sprekkebark – et område på overflaten av et tre som har minst 8 kvalifiserte barksprekker pr. m2
tre med sprekkebark – tre der minst 25 % av de nederste 2 m av stammen er dekt av sprekkebark
Utfyllende forklaring:
Trærnes barkstruktur endres med alderen. Barkens tykkelse øker etter hvert, og da øker også sjansen
for at barken sprekker opp. Sprekkebark kan forekomme hos de fleste treslagene, men er vanligst
hos eik (Bilde #1) og furu. Disse treslagene har den groveste barkstrukturen vi normalt finner blant
skogstrærne våre, og kan få barksprekker som er over 10 cm dype. Andre arter som kan utvikle
sprekkebark er alm, ask, bjørk (Bilde #2), osp, selje og gran.
– Noen lav- og sopparter har barksprekker som levested.
– Definisjonen av sprekkebark, kanskje særlig kravet om ‘dybde på 4 cm i en lengde av minst 10 cm’,
bør revurderes når det foreligger mer kunnskap om artssammensetningens relasjon til barkens
egenskaper.

90

Eksempel:
Bildene viser sprekkebark på eik og bjørk.
Praktiske tips:
– Antall trær skal estimeres, ikke telles. Måleskalaen er relativt grov, men fin nok til at en angivelse 1
trinn fra den korrekte verdien er akseptabelt.
– Trær med sprekkebark forekommer oftest spredt i gammel skog. Vurdér å justere T4-skala-verdien
ett hakk opp eller ned når du avslutter kartleggingen av polygonet, og du har oversikt over
variasjonen i polygonets innhold av trær med sprekkebark.
– Trær med sprekkebark forekommer også i andre naturtyper enn skog, som semi-naturlig eng (T32)
og ulike typer sterkt endret mark.

Bilde #1 (til venstre). Eik med sprekkebark. Bilde #2. Bjørk med sprekkebark (Ro: Strand)
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Store trær av gitt treslag (4TS–XXyy–TS)
Plassering i beskrivelsessystemet: Enkeltvariabler på nivå 3; under nivå 2-variabelen totalantall store
trær av gitt treslag (4TS–XXyy), som er én av 3 variabler på nivå 2 under nivå 1-variabelen
trestørrelse (4TL).
Kort forklaring: Det som skal registreres på en 2-logaritmisk skala er antall trær av gitt treslag pr.
dekar (1000 m2).
Måleskala: T4 (2-logaritmisk trinndelt skala).
Antall
Verdi

0
0

0–1
1

1–2
2

2–4
3

4–8
4

8–16
5

16–32
6

32–64
7

>64
8

Definisjoner:
stort tre – tre med diameter i brysthøyde over en viss nedre grense som varierer mellom treslag (og
er gitt av tabellen under)
Kode

Treslag

PIab
PUsy
TAba
JUco
–
AL, ALgl, ALin
–
POtr
BE, BEpe, BEpu
SOau
SAca
–

gran (Picea abies)
furu (Pinus sylvestris)
barlind (Taxus baccata)
einer (Juniperus communis)
alle andre bartreslag
or (Alnus spp.)
alle andre edellauvtreslag
osp (Populus tremula)
bjørk (Betula spp.)
rogn (Sorbus aucuparia)
selje (Salix caprea)
alle andre boreale lauvtreslag og pil og vier

Diameter (cm)
> 40
> 40
> 20
> 10
> 40
> 30
> 40
> 40
> 40
> 30
> 30
> 20

Utfyllende forklaring:
– Koden for treslag er sammensatt av de to første bokstavene i latinsk slektsnavn og artsnavn (med
de tilpasningene som er nødvendig for at artskodene skal bli unike), der forkortelsen for latinsk
slektsnavn skrives med store bokstaver (gran Picea abies forkortes for eksempel PIab mens furu Pinus
sylvestris forkortes PUsy).
– Trærnes egenskaper endres ettersom de vokser og blir store og gamle, og sammensetningen av
arter som er knyttet til trær endrer seg i takt med substratendringene. Store trær har i gjennomsnitt
høyere artsantall enn små trær fordi de har et større overflateareal enn mindre trær, fordi de har
samlet arter over et lengre tidsrom og fordi mangfoldet av spesielle mikrohabitater på trær øker over
tid. Eksempler på slike spesielle mikrohabitater på trærne er sprekkebark, hulrom, skyggefulle
rothalser og eksponert ved. Sjansen for at flere arter eller sjeldne arter etablerer seg øker derfor når
alderen og størrelsen på trærne øker.
Eksempel:
Bildene #1 og 2 viser henholdsvis ei stor eik i skog og ei stor ask i veikant.
Praktiske tips:
– Antall trær skal estimeres, ikke telles. Måleskalaen er relativt grov, men fin nok til at en angivelse 1
trinn fra den korrekte verdien er akseptabelt.
– I polygoner med rikelig forekomst av store trær kan det være enklere å velge et mindre areal som
er representativt for polygonet, anslå hvor stort det er, telle opp antall store trær i delpolygonet og
regne om til antall trær pr. dekar.
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Bilde #1. Stor eik i skogsmark. Bilde #2. Stor alm i vegkant.

– Vurdér å justere T4-skala-verdien ett hakk opp eller ned når du avslutter kartleggingen av
polygonet, og du har oversikt over polygonets variasjon i innholdet av store trær.
– Store trær forekommer også i andre naturtyper enn skog, som f.eks. semi-naturlig eng (T32) og
ulike typer sterkt endret mark, som parker, åkerholmer, og veikanter.
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Menneskeskapte objekter (5)
Arealbruksvariabler (5AB–XX–YY)
Plassering i beskrivelsessystemet: Til sammen 43 enkeltvariabler på nivå 3, fordelt på fire
sammensatte variabler på nivå 2 innenfor nivå 1-variabelen arealbruksvariabler (5AR).
Variabelstruktur: De 43 enkeltvariablene som fordeler seg på fire sammensatte variabler er:
5AB–DO Driftsområder
5AB–DO–FY Fyllplass
5AB–DO–GR Grustak
5AB–DO–GU Gruve
5AB–DO–IO Industriområde
5AB–DO–LT Leirtak
5AB–DO–SB Steinbrudd
5AB–DO–ST Steintipp
5AB–DO–TT Torvtak
5AB–DO–TØ Tømmervelte
5AB–DO–XD Annet driftsområde
5AB–FO Fritidsområder
5AB–FO–AL Alpinbakke
5AB–FO–CA Campingplass
5AB–FO–GO Golfbane
5AB–FO–LE Lekeplass
5AB–FO–RA Rasteplass
5AB–FO–SB Skytebane
5AB–FO–SF Skytefelt
5AB–FO–SI Sports/idrettsplass
5AB–FO–XF Annet fritidsområde
5AB–KO Kulturområder
5AB–KO–BY Bymessig bebyggelse
5AB–KO–DM Dyrket mark
5AB–KO–FH Frukthage
5AB–KO–GP Gravplass
5AB–KO–GÅ Gårdstun
5AB–KO–HY Hyttefelt
5AB–KO–LO Landbruksområde
5AB–KO–PA Park
5AB–KO–SE Setervoll
5AB–KO–TE Tettbebyggelse
5AB–KO–XB Annet bebygd område/kulturområde
5AB–TO Transportområder
5AB–TO–FP Flyplassområde
5AB–TO–JB Jernbane, trikk (skinnegående transportmiddel)
5AB–TO–KG Antenne
5AB–TO–KL Kraftlinje
5AB–TO–RG Rørgate
5AB–TO–SM Sti, merket
5AB–TO–SX Sti, annen
5AB–TO–TS Stasjonsområde for kollektivtransport
5AB–TO–VE Europaveg (E)
5AB–TO–VF Fylkesveg (F)
5AB–TO–VG Gang- og sykkelveg (G)
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5AB–TO–VK Kommunal veg (K)
5AB–TO–VP Privat veg (P)
5AB–TO–VR Riksveg (R)
5AB–TO–VS Skogsbilveg (S)
Kort forklaring: Det som skal registreres er forekomst av ulike kategorier av arealbruk.
Måleskala: B (binær).
Verdi
Begrep

0
fravær av en angitt kategori arealbruk

1
forekomst av en angitt kategori arealbruk

Utfyllende forklaring:
– Kategoriseringen av arealer etter bruk følger SOSI-standarden for AREALBRUK, som benyttes i
offentlige kartverk og kartdatabaser. Begrepene er stort sett oppfattet som selvforklarende og det
finnes spesifikke definisjoner bare for et fåtall av dem (standarden inneholder presiseringer ‘når man
finner det nødvendig’).
– Kategoriseringen av arealbruk tilfredsstiller ikke NiNs krav om fullstendighet og klare definisjoner
av alle begreper; mange av kategoriene er vage og vil oppfattes som overlappende samtidig som
mange typer arealbruk mangler i lista. Eksempler på uklart avgrensete kategorier er bymessig
bebyggelse (5AB–KO–BY) og tettbebyggelse (5AB–KO–TE), og dyrket mark (5AB–KO–DM), gårdstun
(5AB–KO–GÅ), landbruksområde (5AB–KO–LO), setervoll (5AB–KO–SE) og frukthage (5AB–KO–FH).
– I NiN skal variablene oppfattes slik at mer generelle variabler bare skal benyttes om arealbruk som
ikke passer med definisjonen av en spesifikk kategori som utgjør en delmengde av den generelle
kategorien. Tettbebyggelse (5AB–KO–TE) skal derfor bare benyttes om arealbruk som ikke ikke faller
inn under definisjonen av bymessig bebyggelse (5AB–KO–BY), og landbruksområde (5AB–KO–LO) skal
bare benyttes om områder som ikke faller inn under definisjonen av dyrket mark (5AB–KO–DM),
gårdstun (5AB–KO–GÅ), setervoll (5AB–KO–SE) eller frukthage (5AB–KO–FH).
– Blant kategorier av arealbruk som med fordel kunne, men som ikke er inkludert i lista som egne
kategorier fordi de dekker store arealer, kan nærings- og handelsområder under driftsområder (5AB–
DO) nevnes.
– SOSI-standarden for AREALBRUK vil bli benyttet i NiN inntil en ny og mer presis kategorisering
eventuelt blir utarbeidet, i tråd med prinsippet om at NiN i størst mulig grad skal gjenbruke vedtatte
standarder på fagområder utenfor naturvitenskap.
– Én av de 43 enkeltvariablene, kraftlinje (5AB–TO–KL), inngår ikke i SOSI-standarden, men er lagt til i
NiN versjon 2 for å fange opp en kategori av arealbruk som har betydning for artsmangfold og
vurdering av verdi.
Praktiske tips:
– Enkeltvariablene i 5AB åpner for å kunne beskrive arealbruk som kan ha betydning for hvordan et
område bør forvaltes, som bestillere av NiN-kartlegging oppfordres til å velge fra etter grundig
vurdering av informasjonsbehovet.
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Bygningstyper [5BY–XX(–YY)]
Plassering i beskrivelsessystemet: Til sammen 23 enkeltvariabler, dels på nivå 2 og dels på nivå 3
(under sammensatte variabler på nivå 2) innenfor nivå 1-variabelen bygningstyper (5BY).
Variabelstruktur: De 23 enkeltvariablene (sammensatte variabler som ikke skal benyttes som
registreringsvariabler er understreket) er:
5BY–BO Bolig
5BY–BO–EN Enebolig og tomannsbolig (inkl. rekkehus, garasje, uthus og annen boligbygning)
5BY–BO–HY Hytte (sommerhuis, fritidsbygg)
5BY–BO–KS Koie, seterhus etc. (bygning knyttet til utmarksnæring; fiske, jakt etc.)
5BY–BO–SB Stort boligbygg (blokk etc.)
5BY–BO–VÅ Våningshus (på landbrukseiendom)
5BY–FB Fengsels- og beredskapsbygning (inkl. forsvarsbygning)
5BY–HE Helsebygning (sykehus, sykehjem, primærhelsebygning)
5BY–HR Hotell- og restaurantbygning (tilrettelagt for salg av serverings- og overnattingstjenester)
5BY–IL Industri-, lager- og primærnæringsbygning
5BY–IL–EF Energiforsyningsbygning
5BY–IL–FL Fiskeri- og landbruksbygning
5BY–IL–IL Industri- og lagerbygning
5BY–IL–VM Vindmølle
5BY–KF Kontor- og forretningsbygning
5BY–KB Kultur- og forskningsbygning
5BY–KB–IB Idrettsbygning
5BY–KB–KU Kulturhus
5BY–KN–RB Bygg tilrettelagt for religiøse aktiviteter
5BY–KB–SU Skole-, barnehage-, høgskole-, universitets-, museums- eller biblioteksbygning
5BY—SK Samferdsels- og kommunikasjonsbygning
5BY–SK–AN Antenne
5BY–SK–EB Ekspedisjonsbygning, terminalbygning eller bygning for veg- og trafikktilsyn
(tilrettelagt for menneskers bruk av samferdselstjenester)
5BY–SK–FY Fyrlykt
5BY–SK–GH Garasje- og hangarbygning (tilrettelagt for oppbevaring av kollektive
transportmidler)
5BY–YT–SK Telekommunikasjonsbygning (mottaksstasjon for telesignaler, nettverksmaster
etc.)
5BY–XB Andre bygninger (som ikke lar seg tilordne en av de andre kategoriene)
Kort forklaring: Det som skal registreres er antall bygninger av ulike slag.
Måleskala: T1 (antallet bygninger av den gitte typen, angitt på diskret skala (heltallsskala)
Utfyllende forklaring:
– Kategoriseringen av bygninger følger langt på veg SOSI-standarden for BYGNINGSTYPE, som
benyttes i offentlige kartverk og kartdatabaser, med forenklinger. Men mens SOSI-standarden har tre
nivåer (bygningshovedgruppe, bygningsgruppe og bygningsundergruppe), benyttes stort sett bare de
to øverste nivåene som enkeltvariabler i NiN (noen unntak er gjort for å skille bygg knyttet til
landbruk og utmarksnæring samt hytter fra andre bygg).
– Begrepene er stort sett oppfattet som selvforklarende, men det finnes spesifikke definisjoner for
noen av dem (standarden inneholder presiseringer ‘når man finner det nødvendig’).
– Hver enkelt bygning skal typifiseres, også dersom bygningene tilhører samme byggeprosjekt. Består
et byggeprosjekt av flere bygninger, blir altså (i offentlige registre) hver enkelt bygning tilordnet en
egen kode for bygningstype.
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– Bygninger som brukes til, eller er bygget for, flere formål (f.eks. en kombinert bolig-, kontor-, og
garasjebygning) skal tilordnes den kategorien som gjenspeiler hovedanvendelsesområdet.
– Alle bygninger skal (i prinsippet) være kategorisert etter SOSI-standarden i matrikkelen ved Statens
kartverk. Dersom det er behov for å beskrive bygningstype som egenskap ved arealenheter som ledd
i NiN-basert kartlegging eller registrering, bør derfor opplysninger om bygningstype hentes fra
matrikkelen gjennom oppslag i offentlige registre og kartdatabaser.
– SOSI-standarden for BYGNINGSTYPE vil bli lagt til grunn for å registrere bygningstype i NiN inntil en
ny og mer presis kategorisering eventuelt blir utarbeidet, i tråd med prinsippet om at NiN i størst
mulig grad skal gjenbruke vedtatte standarder på fagområder utenfor naturvitenskap.
Praktiske tips:
– Enkeltvariablene i 5BY åpner for å kunne registrere ulike bygningstyper når dette anses ha
betydning for hvordan et område bør forvaltes. Bestillere av NiN-kartlegging oppfordres til å velge fra
lista over de 23 enkeltvariablene etter grundig vurdering av informasjonsbehovet.
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Jordbruksrelaterte kulturminner (5KU–AR–XX og 5KU–BY)
Plassering i beskrivelsessystemet: Til sammen 6 enkeltvariabler, én på nivå 2 [(historisk) bygning
(5KU–BY) og fem utvalgte enkeltvariabler (fra ei liste på totalt 54 enkeltvariabler) på nivå 3 under
nivå 2-variabelen arkeologisk minne (5KU–AR). Alle disse tilhører den sammensatte nivå 1-variabelen
kulturminner (5KU).
Variabelstruktur: De 6 enkeltvariablene (sammensatte variabler som ikke skal benyttes som
registreringsvariabler er understreket) er:
5KU–AR Arkeologisk minne
5KU–AR–HT Hustuft
5KU–AR–RU Ruin (bygningsrest)
5KU–AR–RY Rydningsrøys
5KU–AR–SG Steingard/steingjerde
5KU–AR–VA Vanningsanlegg
5KU–BY (Historisk) bygning
Kort forklaring: Det som skal registreres er forekomst av ulike kategorier av kulturminner.
Måleskala: B (binær).
Verdi
Begrep

0
1
fravær av en angitt kulturminnekategori forekomst av en angitt kulturminnekategori

Definisjoner:
hustuft – grunnmur el.l etter bygning; rester av vegger og tak mangler
kulturminne – fysisk observerbart objekt eller annet observerbart spor etter tidligere menneskelig
aktivitet
ruin – rest etter bygning som også inneholder deler av vegger og /eller tak
rydningsrøys – steinhaug med rund eller avlang form og utstrekning større enn 1 m i alle retninger,
som er resultatet av rydning av jordbruksmark
steingard/steingjerde – linje av stein som er stablet i lengde over 10 m, som resultat av rydning av
jordbruksmark
(historisk) vanningsanlegg – system av grøfter og/eller renner som uten mekanisk spredning sørget
for ekstra tilførsel av vann til jordbruksmark
Utfyllende forklaring:
– Kategoriseringen av kulturminner følger i store trekk inndelingen i Riksantikvarens register for
kulturminner, ‘Askeladden’.
– Enkeltvariabelen (historisk) bygning (5KU–BY) adresserer gamle bygninger, som i Norge ble gjort
gjenstand for kartlegging i perioden 1975–1995. Resultatene av denne kartleggingen er lagret i et
eget landsdekkende register, SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg). I
Finnmark ble stående bygninger bygd før 1945 registrert, mens det i resten av landet ble registrert
bygninger bygd før 1900. I alt inneholder SEFRAK-registeret ca. 515.000 enheter. Bygningene som er
registrert I SEFRAK er kategorisert ytterligere, men denne kategoriseringen er ikke ansett som
relevant for NiN.
– Kategoriseringen av kulturminner tilfredsstiller ikke NiNs krav om fullstendighet og klare
definisjoner av alle begreper; mange av kategoriene er vage og klart overlappende, f.eks. hustuft
(5KU–AR–HT) og tuft (5AR–AR–TU). Begge disse er implementert i den fulle lista over arkeologiske
minner i NiN 2, men det anbefales bare å velge én blant overlappende enheter i ett og samme
kartleggingsprosjekt.
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1

2

3

4

5

6

Bilder #1–6. Jordbruksrelaterte kulturminner. Bilde #1 viser hustuft (5KU–AR–HT) etter våningshus på nedlagt gård, på
tidspunktet bildet ble tatt (i 2007) mer eller mindre skjult i ungskog (Ø: Sarpsborg: Skjeberg). Bilde #2 viser ruin (5KU–AR–
RU) etter våningshus på den for lengst nedlagte husmannsplassen Nåli i fjellsiden over Nærøydalen (Ho: Voss: Vinje). Bilder
#3–4 viser store rydningsrøyser (5KU–AR–RY), henholdsvis i restaurert jordbrukslandskap preget av tradisjonell bruk, med
styvingstrær (7JB–HT–ST) på Grinde (SF: Leikanger) og i liten slåtteeng [semi-naturlig eng (T32)] fra Svartdal (Te: Seljord:
Flatdal) som er omgitt av skogsmark og nå i sein gjenvekstsuksesjonsfase (7RA–SJ∙4). Bilder #5–6 viser steingjerder (5KU–
AR–SG), henholdsvis på Vestlandet (Grinde) og på Sørlandet (AA: Grimstad: Eide) i ca. 50 år gammel blandingsskog av eik
og gran som sannsynligvis representerer jordbruksmark (av uklar type) i sein gjenvekstsuksesjonsfase (7RA–SJ∙4).

– Begrepene som betegner kulturminnekategoriene er stort sett oppfattet som selvforklarende, og
det finnes derfor ikke klare definisjoner av dem. Definisjonene som benyttes i NiN, er derfor våre
egne.
– Rydningsrøyser (5KU–AR–RY) og steingarder (5KU–AR–SG) er karakteristiske innslag i
jordbrukslandskap preget av tradisjonell bruk. Disse kulturminnene er først og fremst knyttet til mark
som har vært gjenstand for slått, fordi effektiv utnyttelse til slått forutsetter slett markoverflate [se
beskrivelsen av uLKM slåttemarkspreg (0SP).
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– Vanningsanlegg finnes først og fremst i de mest nedbørfattige områdene i Norge, og var særlig
utbredt i Øvre Gudbrandsdalen og Ottadalen der de kunne være omfattende. Nå er de fleste spor
etter slke vanningsanlegfg i ferd med å forsvinne.
Eksempler:
Eksempler på hustuft (5KU–AR–HT), ruin (5KU–AR–RU), rydningsrøys (5KU–AR–RY) og steingjerde
(5KU–AR–SG) er vist i bildene #1–6.
Praktiske tips:
– Enkeltvariablene i 5KU åpner for å kunne registrere forekomst av kulturminner når dette anses ha
betydning for hvordan et område bør forvaltes. Bestillere av NiN-kartlegging oppfordres til å velge fra
lista over de 6 enkeltvariablene (og eventuelt inkludere andre blant de til sammen 59 variablene som
utgjør nivå 1-variabelen 5KU etter grundig vurdering av informasjonsbehovet.
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Annen løs gjenstand (5XG-XX)
Plassering i beskrivelsessystemet: Annen løs gjenstand (5XG) er plassert på nivå 1; som én av 4
menneskeskapte objektgrupper.
Variabelstruktur: De to enkeltvariablene som adresserer ‘andre løse gjenstander’, er:
5XG–SM Små, løse gjenstander
5XG–ST Store, løse gjenstander
Kort forklaring: Det som skal registreres er andelen (tenkte) småruter á 10 × 10 m (100 m2) som
inneholder forekomst(er) av ‘andre løse gjenstander’. For polygoner med areal < 3,2 da skal
rutestørrelsen 2 × 2 m (4 m2) benyttes.
Måleskala: A4b (frekvensen av småruter med forekomst av annen løs gjenstand)).
Verdi

0

1

2

Arealandel

0

0 – 1/16

1/16-1/2

3
>1/2

Definisjoner:
annen løs gjenstand – løs gjenstander som ikke fanges opp av de tre andre menneskeskapte
objektgruppene; arealbruk (5AB), bygningstyper (5BY) og kulturminner (5KU)
liten løs gjenstand – negativt karakterisert i forhold til stor løs gjenstand
løs gjenstand – ikke fastmontert, oftest sammensatt livsmedium-objekt som helt eller for en stor del
består av sterkt modifiserte eller syntetiske livsmedier og som ikke kategoriseres som kulturspor eller
bygning. For å tilhøre menneskeskapte objekter som kilde til variasjon, må gjenstanden(e) klart være
’fremmedelement(er)’ i natursystemet der den eller de forekommer (det vil si at den ikke naturlig
hører hjemme der), den/de må være plassert der på grunn av menneskeaktivitet og ha en forventet
varighet på stedet på 25 år (gitt at den ikke fjernes som følge av menneskers aktivitet).
stor løs gjenstand – løse gjenstander med en største utstrekning på 2 meter eller mer og/eller en
masse på over 50 kg
Utfyllende forklaring:
– Variabelen registreres som forekomstfrekvens av objekter som tilfredsstiller definisjonen av
‘annen løs gjenstand’ i reelle eller tenkte småruter á 10 × 10 m (100 m2). For polygoner med areal <
3,2 da skal rutestørrelsen 2 × 2 m (4 m2) benyttes. Registreringsmetodikken er den samme som for
ferdsel med tunge kjøretøy (7TK) og er forklart i større detalj i beskrivelsen av den variabelen.
– For å bli registrert, må objektene ha en forventet varighet på stedet på minst 25 år. Det er ingen
nedre størrelsesgrense.
– ‘Andre løse gjenstander’ omfatter oftest utrangerte gjenstander som er ‘hensatt’, med hensikt eller
utilsiktet. Forekomster av løse, fremmede gjenstander har ikke først og fremst interesse på grunn av
effekter på det biologiske mangfoldet, men som grunnlag for verdisetting av områder.
– Objekter som blir plassert på steder der det blir ryddet systematisk (f.eks. engangsgriller i byparker)
skal ikke regnes som ‘annen løs gjenstand’.
Eksempler:
– Typiske eksempler på store, løse gjenstander (5XG–ST) er hensatte bilvrak, båtvrak og
husholdsningsmaskiner (kjøleskap, konfyrer etc.)
– Typiske eksempler på små, løse gjenstander (5XG–SM) er plastposer (med eller uten innhold),
plastflasker, og ilanddrevet plasttau, plastkanner og plasttønner langs strender.
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Bilder #1-2. Annen løs gjenstand. Bilde #1 (til venstre). Søppel i vegkant som eksempler på små, løse gjenstander (5XG–SM).
(Fi: Kautokeino). Bilde #2. Hensatte husholdnings- og landbruksmaskiner i åkerkant ned mot liten elv, som eksempel på store,
løse gjenstander (5XG–ST). Gjenstandene er i ferd med å skjules blant trær og busker fordi åkerkanten gror igjen som følge
av opphør av beite (Ø: Rakkestad: Degernes).

Praktiske tips:

Regional variasjon (6)
Bioklimatiske seksjoner (6SE)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 1, som én av 6 enkeltvariabler.
Kort forklaring: Det som skal vurderes er plasseringen av polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, til én av de seks bioklimatiske seksjonene som
forekommer i området NiN skal dekke.
Måleskala: O7 (kontinuerlig gradient som er delt inn i seks trinn).
Verdi Betegnelse
1
sterkt oseanisk
seksjon (O3)
2
klart oseanisk seksjon
(O2)
3
svakt oseanisk seksjon
(O1)
4

overgangsseksjon (OC)

5

svakt kontinental
seksjon (C1)
klart kontinental
seksjon (C2)

6

Beskrivelse
finnes langs kysten av Sør-Norge fra Vest-Agder til Lofoten
(Nordland)
finnes i et belte langs kysten fra åstraktene i indre Østfold og
Skrim (Buskerud) til Hasvik (Finnmark)
finnes i et breit belte innenfor kysten, i innlandet i
høyereliggende strøk, fra Hedmarksvidda (Hedmark) til Nordkapp
(Finnmark); flekkvis til stede på Svalbard
omfatter det meste av lavlandet Østafjells, indre fjordstrøk på
Vestlandet og indre dalstrøk i Nordland, Troms og Finnmark;
finnes mange steder på Svalbard
finnes i indre dalstrøk på Østlandet og på Finnmarksvidda;
dominerer i sentrale strøk på Spitsbergen
finnes bare i sentrale indre deler av Wijdefjorden på Spitsbergen
(Elvebakk & Nilsen 2002) (se også NiN[1] Artikkel 25)
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Utfyllende forklaring:

Fig. #1. Bioklimatiske seksjoner på det norske fastlandet og Svalbard (fra artsdatabanken.no).

Variabelen bioklimatiske seksjoner (6SE) uttrykker variasjon i vanntilgang på regional skala, som
først og fremst kommer til uttrykk som variasjon i humiditet (klimatisk fuktighet). Humiditeten øker
når nedbøren øker og når temperaturen avtar. Humid klima finnes i kystnære områder der fuktig
havluft presses opp og avkjøles i møtet med høye fjell. Havet har imidlertid også en modererende
effekt på temperaturklimaet. Kjølige somre og milde vintre, det vil si liten temperaturamplitude
gjennom året (oseanisk klima), er derfor typisk for kystnære områder, mens innlandet typisk har et
tørt (kontinentalt) klima med varme somre og kalde vintre. Den regionale komplekse miljøvariabelen
bioklimatiske seksjoner (6SE) fanger opp både humiditet og oseanitet (Fig. #1).
– Trinninndelingen i seks trinn kalt seksjoner (sju på global basis) følger tradisjonen etter Ahti et al.
(1968) for seksjonsinndeling av det norske fastlandet, med de tilpasninger som er gjort i den norske
vegetasjonsseksjons-inndelingen, først av Dahl et al. (1986) og seinere av Moen (1998). Av de seks
seksjonene, finnes én (klart kontinental seksjon C2) bare på Svalbard.
– Bakkestuen et al. (2008) operasjonaliserte variasjonen som ligger til grunn for denne regionale
gradienten som en trinnløs seksjonsgradient ved PCA-ordinasjonsanalyse av over 50 klimatiske og
andre variabler. Seinere (ca. 2015) er analysene repetert med et oppdatert datasett. Resultatet er et
kartdatasett som identifiserer tilhørighet til bioklimatisk seksjon på grunnlag av geografisk plassering.

Praktiske tips:
Bioklimatiske seksjoner (6SE) er tilgjengelig som datasett fra artsdatabanken.no og registreres ikke i
felt.
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Bioklimatiske soner (6SO og 6SX)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 1, som to av 6 enkeltvariabler.
Kort forklaring: Det som skal vurderes er plasseringen av polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, først til ett av de to geografiske områdene som
adresseres med separate variabler (boreale/alpine områder, som beskrives ved hjelp av 6SO; og
arktiske områder, som beskriver ved hjelp av 6SX) til én av de sju respektivt fem bioklimatiske sonene
som 6SO og 6SX er delt inn i.
Måleskalaer: O7/O5 (kontinuerlige gradienter som er delt inn i sju respektivt fem trinn, for 6SO og
6SX).
Verdi Betegnelse
6SO∙1 boreonemoral sone
(BN)
6SO∙2 sørboreal sone (SB)
6SO∙3 mellomboreal sone
(MB)
6SO∙4 nordboreal sone (NB)
6SO∙5 lavalpin sone (LA)
6SO∙6 mellomalpin sone
(MA)
6SO∙7 høgalpin sone (HA)
6SX∙1 arktisk kratttundrasone (ASHTZ)
6SX∙2 sørarktisk tundrasone
(SATZ)
6SX∙3
6SX∙4
6SX∙5

mellomarktisk
tundrasone (MATZ)
nordarktisk
tundrasone (NATZ)
nordarktisk
polarørkensone
(APDZ)

Beskrivelse/kommentar
overgangen mellom den nemorale lauvskogsregionen og den
boreale barskogsregionen
de boreale sonene er dels soner langs en gradient fra sør til nord,
dels høydebelter
de boreale sonene er dels soner langs en gradient fra sør til nord,
dels høydebelter
de boreale sonene er dels soner langs en gradient fra sør til nord,
dels høydebelter
de alpine sonene er høydebelter
de alpine sonene er høydebelter
de alpine sonene er høydebelter
finnes i Norge bare langs nordkysten av Finnmark
finnes i Norge langs den arktiske delen av kysten av Finnmark og
der kun som høgdebelteutforming over den arktiske kratttundrasonen
finnes på lokalklimatisk gunstige steder på Spitsbergen (først og
fremst innerst i fjordene)
finnes i lavlandet på Svalbard
finnes i nordlige og høyereliggende strøk på Svalbard

Utfyllende forklaring:
– Variablene bioklimatiske soner (6SO) og bioklimatiske soner i Arktis (6SX) uttrykker variasjon i
varmetilgang på regional skala, som først og fremst kommer til uttrykk som variasjon i energitilførsel
i løpet av en vekstsesong eller et år, uttrykt for eksempel som varmesummen, sommertemperaturen,
årsmiddeltemperaturen og vekstsesongens lengde.
– Avgrensningen av det arktiske området på det norske fastlandet er vist i Fig. #1.
– Arters utbredelsesmønstre i Norge (inkludert de arktiske områdene) bestemmes i stor grad av
deres evne til å utnytte henholdsvis lang vekstsesong og høye sommertemperaturer. Arter med
relativt bedre evne til å utnytte høye temperaturer har et mer sørøstlig utbredelsestyngdepunkt (i de
sommervarme områdene på Sørøstlandet) enn arter med relativt bedre evne til å utnytte en lang
vekstsesong (som har et mer sørlig utbredelsestyngdepunkt og finnes i et bredt belte langs kysten).
Det er lang tradisjon for å bruke begrepet ’sone’ om trinn langs en kompleks bioklimatisk sonegradient som uttrykker variasjon både langs en sør-nordakse og langs en lavt-til-høyt over havetakse.
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Fig. #1. Grensa mellom boreale og alpine områder på den ene siden og arktiske områder på det norske fastlandet på
den andre siden, det vil si mellom områder der henholdsvis de regionale komplekse miljøvariablene bioklimatiske soner
(6SO) og bioklimatiske soner i Arktis (6SX) skal benyttes ved beskrivelse av regional naturvariasjon. Kartet er utarbeidet
for NiN av Arve Elvebakk.

– Trinninndelingen i sju trinn (Fig. #2) kalt soner i det boreale/arktiske området (flere på global basis)
følger tradisjonen etter Ahti et al. (1968) for soneinndeling av det norske fastlandet (unntatt de
arktiske delene av Finnmark), med de tilpasninger som er gjort i den norske vegetasjonsseksjonsinndelingen, først av Dahl et al. (1986) og Moen (1998), seinere av Bakkestuen et al. (2008).

Fig. #2–3. Bioklimatiske soner på det norske fastlandet og Svalbard (fra artsdatabanken.no).
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– Trinninndelingen i fem trinn i det arktiske området (Fig. #3) følger Circumpolar Arctic Vegetation
Map, et internasjonalt samarbeidsprosjekt som i 2003 munnet ut i et sirkumpolart arktisk
vegetasjonskart (Anonym 2003) med fem bioklimatiske soner fra sør til nord innenfor Arktis (se også
Elvebakk 1999, 2005, Elvebakk et al. 1999).
– Bakkestuen et al. (2008) operasjonaliserte variasjonen som ligger til grunn for denne regionale
gradienten som en trinnløs sonegradient ved PCA-ordinasjonsanalyse av over 50 klimatiske og andre
variabler. Seinere (ca. 2015) er analysene repetert med et oppdatert datasett. Resultatet er et
kartdatasett som identifiserer tilhørighet til bioklimatisk sone på grunnlag av geografisk plassering.
– Årsaken til at den bioklimatiske, temperaturrelaterte variasjonen (sonevariasjonen) er fordelt på to
regionale kompleksvariabler når de underliggende betingende enkeltvariablene langt på veg er de
samme, er (1) at kompleksgradientens innhold av enkeltvariabler divergerer mellom områdene sør
og nord for den polare skoggrensa (blant annet med hensyn til lysforholdene), og (2) at det har
etablert seg ulike tradisjoner for trinndeling av bioklimatisk sonevariasjon i det boreale/alpine og det
arktiske området.
– Bakkestuen et al. (2008) viser at det, klimatisk sett, ikke er grunnlag for å skille ut de sørligste
områdene i Norge som en egen nemoral sone.
Praktiske tips:
Bioklimatiske soner (6SO og 6SX) er tilgjengelig som datasett fra artsdatabanken.no og registreres
ikke i felt.
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Tilstandsvariabler (7)
Fremmedartsinnslag (7FA)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 1, som én av 16 tilstandsvariabler (de fleste sammensatte).
Kort forklaring: Det som skal registreres er hvor stor andel av artssammensetningen i en
naturtypefigur som utgjøres av fremmede arter, med ingen fremmedarter og en artssammensetning
som utelukkende består av bare fremmedarter som referanse.
Måleskala: R7 (referanseskala med 7 trinn).
Verdi
1
2
3

4

5

6

7

Forklaring
Nulltrinn (ingen effekt) – referansesituasjon uten innslag av fremmedarter
Svak effekt – artssammensetningen inneholder én eller to fremmedarter med lav
mengde
Nokså svak effekt – artssammensetningen inneholder flere enn to arter og/eller minst én
dominerende fremmedart, men ulikheten med nulltrinnets karakteristiske
artssammensetning er mye mindre (< 1/7 av) enn ulikheten med ekstremtrinnet
Middels sterk effekt – stor ulikhet i artssammensetning både med nulltrinnet og med
ekstremtrinnet, men klart størst likhet med nulltrinnet (ulikhet 1/7 – 2/3 av ulikheten
med ekstremtrinnet)
Nokså sterk effekt – ulikhet i artssammensetning omtrent like stor med nulltrinnet og
med ekstremtrinnet (ulikheten med ett ekstremtrinn > 2/3 av ulikheten med det andre
ekstremtrinnet)
Sterk effekt – stor ulikhet i artssammensetning både med nulltrinnet og med
ekstremtrinnet, men klart størst likhet med ekstremtrinnet (ulikhet 1/7 – 2/3 av
ulikheten med nulltrinnet)
Ekstremtrinn (gjennomgripende effekt) – referansesituasjon der artssammensetningen
ikke eller nesten ikke inneholder arter som kjennetegner nulltrinnet (ulikheten med
ekstremtrinnet < 1/7 av ulikheten med nulltrinnet)

Definisjoner:
fremmedart – art, underart eller lavere taxon som har fått menneskets hjelp til å spre seg utenfor sitt
naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial
Utfyllende forklaring:
– Definisjonen av ’fremmed art’ i NiN følger Norsk svarteliste 2012 som benytter en definisjon som i
sin tur tar utgangspunkt i IUCN-definisjonen av alien species.
– Definisjonen av ’fremmed art’ er upresis, blant annet fordi den ikke sier noe om hvor lenge en art
må ha vært etablert i Norge før den anses som del av den ‘naturlige’ artssammensetningen. I Norsk
svarteliste 2012 brukes derfor begrepet ‘stedegen art’, som omfatter arter som hadde, eller antas å
ha, etablert seg i Norge med reproduserende bestander før år 1800, til å avgjøre om en art skal
betraktes som fremmed i Norge eller ikke. Denne definisjonen av ‘stedegen art’ svarer omtrent til
begrepene ’heimleg art’ og ’neofytt’ som etter definisjonene omfatter arter som har etablert seg i
Norge etter 1750 (jf. Lids flora). Tidsskillet omkring år 1800 ble valgt fordi det først er fra begynnelsen
av 1800-tallet at det finnes et datamateriale av innsamlinger og observasjoner som gjør vurdering av
stedegenhet mulig.
– I Norsk svarteliste 2012 presiseres definisjonen av ‘fremmed art’ til seks nærmere spesifiserte
grupper av arter: (1) arter bevisst satt ut i norsk natur; (2) arter rømt fra fangenskap og oppdrett eller
forvillet fra dyrking og næringsrettet virksomhet; (3) arter kommet som blindpassasjer under
transport/forflytting av mennesker, dyr, planter og varer; (4) arter som har kommet til Norge ved
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egen spredning fra ville bestander i naboland der opprinnelse skyldes (1), (2) eller (3); (5) arter med
uspesifisert antropogen opprinnelse der kunnskapen om spredningsmåte er mangelfull; og (6)
enkelte dørstokkarter, dvs. arter som foreløpig ikke har etablert seg i Norge, men som forekommer

Bilder #1–2. To fremmede karplantearter som har fått stor spredning i Norge de siste årene, først og fremst langs veger.
Bilde #1 (til venstre). Avblomstret hagelupin Lupinus polyphyllus i tett bestand i vegskråning (NTr: Grong: Harran). Bilde #2.
Bjønnkjeks-art, sannsynligvis tromsøpalme Heracleum persicum, som dominerende art i oppdyrket varig eng (T45) i tidlig
gjenvekstsuksesjonsfase (7TA–SJ∙3)(No: Hadsel).

nær Norges grenser og som har potensial for å spre seg til og etablere seg i norsk natur.
– Publikasjonen ‘Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012’ inneholder ei liste (Vedlegg 1)
over 2320 arter som anses for fremmete arter i Norge. Av disse er 1797 (77,5 %) karplanter, 256
(11,0 %) insekter og 79 (3,4 %) sopp. Ingen annen enkeltartsgruppe omfatter flere enn 60 arter (2,5 %
av det totale antallet av arter på lista).
– I den norske karplantefloraen er omtrent like mange arter vurdert som ’fremmede’ og som
’stedegne’.
Eksempel:
Se Vedlegg 1 i ‘Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012’ for eksempler på
fremmedarter. Bildene #1 og #2 viser hagelupin Lupinus polyphyllus og tromsøpalme Heracleum
persicum, to fremmede karplanterarter som har fått stor spredning, først og fremst langs vegkanter,
de seneste tiårene. Lupin ble i en periode aktivt sådd ut i vegkanter over store deler av landet; en
praksis som nå har opphørt fullstendig.
Praktiske tips:
– Det er i prinsippet mulig å bruke artslister [med angivelse av mengde etter NiN-metodikk; se
variablene 1AE–MB–XX(XX)yy(yy)] til å beregne ulikheten i artssammensetning mellom en
naturtypefigur og referansetilstandene. Dette er imidlertid tidkrevende og vanskelig, fordi slike
beregninger krever generaliserte datasett (se NiN 2 Artikkel 1, kapittel B2). Det anbefales derfor å
bruke definisjonene av trinnene på R7-måleskalaen som rettesnor for å angi trinn på grunnlag av en
skjønnsmessig vurdering av de fremmedartsobservasjonene som blir gjort under kartleggingen.

108

Grøfting: grøftingsintensitet og endringsgjeld (7GR–GI og 7GR–EG)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; under nivå 1-variabelen grøfting (7GR).
Kort forklaring: Variabelen grøftingsintensitet (7GR–GI) brukes til å angi hvor store endringer et
grøftingsinngrep forventes å ha forårsaket når en ny dynamisk likevekt mellom artssammensetningen
og miljøforholdene på stedet er gjenopprettet, og hvor store endringer i artssammensetningen som
følge av inngrepet som fortsatt ikke har funnet sted [endringsgjeld (7GR–EG)].
Variabeltype og måleskalaer: De to enkeltvariablene grøftingsintensitet (7GR–GI) og endringsgjeld
(7GR–EG) er ordnete faktorvariabler som angis på henholdsvis fem- og firetrinnskalaer (O5 for 7GR–
GI og O4 for 7GR–EG).
Verdi
Forskjell i artssammensetning
(Økologiske avstandsenheter; ØAE)

7GR–GI
7GR–EG

1
< 0,5
intakt
< 0,5
likevekt

2

3

4

5

0,5–1

1–2

> 2*

> 3**

0,5–1

1–2

>2

* grøftingen har medført eller forventes å medføre en endring til til hovedtypen grøftet torvmark (V12), men
ikke overgang til et fastmarkssystem [sterkt endret tidligere våtmarkssystem (T36-1)]
** grøftingen har medført eller forventes å medføre endring til et fastmarkssystem [sterkt endret tidligere
våtmarkssystem (T36-1)]

Definisjoner:
endringsgjeld – forventet framtidig endring i artssammensetning som følge av ubalanse mellom
aktuell artssammensetning og rådende miljøforhold (inntreffer umiddelbart når miljøforholdene
endres gjennom et inngrep; ‘innløses’ gjennom en gradvis suksesjon som ender i en dynamisk
likevekt mellom artssammensetning og miljø
grøfting – alle fysiske tiltak for drenering av våtmarkssystemer; omfatter både synlige og skjulte
grøftingsinngrep (også grøfter som er gravd ned i bakken)
Utfyllende forklaring:
– Variabelen grøfting (7GR) omfatter effekten av tiltak for drenering av våtmarkssystemer, mens
variabelen vassdragsregulering (7VR) er en parallell variabel til 7GR som adresserer effekten av
vannstands- og vannføringsendringer.
– Både 7GR og 7VR skal, i utgangspunktet, angis samlet for hver enkelt hydrologisk enhet, det vil si
for hver torvmarksform (3TO) og for hver lengre sammenhengende elvestrekning med nokså
enhetlige egenskaper, hele innsjøer etc. Endringsgjeld (7GR–EG) kan dessuten, dersom det er
ønskelig (og blir spesifisert i instruksen for et kartleggingsprosjekt), angis for mindre
observasjonsenheter (grunntypefigurer, kartleggingsenheter).
– Grøfting (7GR) innebærer at normal (median) avstand fra markoverflata ned til grunnvannsspeilet
øker (dvs. at grunnvannsnivået senkes). Da øker tørrleggingsvarigheten, det vil si varigheten av et
grunnvannsnivå som minst ligger et bestemt antall cm under markoverflata. I NiN fanges dette opp
som variasjon langs LKM tørrleggingsvarighet (TV), som er en av de aller viktigste LKM’ene for
forklaring av variasjon i artssammensetning i våtmarkssystemer. TV fortsetter inn i
fastmarkssystemer som en gradient i vannmetning (VM).
– Enhver større grunnvannsstandssenking medfører en endringsgjeld (7GR–EG). Undersøkelser har
vist at artsutskiftingen pr. cm endring i normal avstand til grunnvannsspeilet øker når myra blir
våtere, og er ca. 3 ganger så høy i mykmatter som i tuer. De bløteste partiene på ei myr er derfor de
som er mest følsomme for endringer i vanntilgangen, og samtidig de som har størst potensiale for
endringer i artssammensetningen. Det er altså i de bløteste partiene på myra at endringsgjelden er
størst. Variablene 7GR–GI og 7GR–EG skal derfor alltid angis for de bløteste partiene på myra.
– Variabelen 7GR–GI skal angi forventet omfang av endring i artssammensetning (langs TV og VM)
som vil ha funnet sted fra grøftingsinngrepet ble foretatt til det igjen er oppnådd en dynamisk
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likevekt mellom artssammensetning og miljøforhold, det vil si når artssammensetningen har tilpasset
seg de nye miljøforholdene. Vurderingen skal baseres på forutsetningen om at ikke ytterligere
inngrep finner sted.
– Variabelen endringsgjeld (7GR–EG) skal angi hvor stor del av forventet omfang av endring i
artssammensetning (langs TV og VM) som fortsatt gjenstår (jf. definisjonen av endringsgjeld). Figuren
under illustrerer dette for en tenkt kartleggingssituasjon , der kartleggeren beskriver dagens
situasjon og vurderer plassering langs TV og VM før inngrepet og etter at likevekten mellom
artssammensetning og miljøforhold er gjenopprettet.

stor tørrleggingsvarighet (høyt TVtrinn

kort tørrleggingsvarighet (lavt TVtrinn)

TV∙k
VM∙+

TV∙c
før
inngrepet

dagens
situasjon

vannmettet
fastmark
(VM∙b)

VM∙b
TV∙+

veldrenert
fastmark
(VM∙0)

VM∙0

forventet endepunkt
for suksesjonen

endringsgjeld (7GR–EG)
grøftingsintensitet (7GR–GI)

– Trinnene på måleskalaene for 7GR–EG og 7GR–GI er definert på grunnlag av endring i
artssammensetning, målt i økologiske avstandsenheter (ØAE). 1 ØAE tilsvarer ca. 25 % endring i
artssammensetning, dvs. en utskifting av ca. en fjerdedel av artssammensetningen. 1 ØAE tilsvarer
dermed også en endring fra ett hovedtypetilpasset trinn langs TV til neste hovedtypetilpassete TVtrinn, dvs. fra én grunntypeserie langs TV til den neste. Trinndefinisjonene for 7GR–GI og 7GR–EG
skal dermed tolkes slik:
: Verdi 2 (0,5–1,0 ØAE): Observerbar effekt; innenfor variasjonsbredden i én og samme grunntype
: Verdi 3 (1,0–2,0 ØAE): Betydelig effekt; innenfor variasjonsbredden av ‘nabogrunntyper’ i én og
samme hovedtype
: Verdi 4 for 7GR–GI (> 2,0 ØAE): Vesentlig effekt, slik at resultatet blir en annen hovedtype, dvs. i
følgende tilfeller: (i) Endringen i de bløteste partiene av en åpen jordvannsmyr (V1) eller en
nedbørsmyr (V3) endrer seg to hovedtypetilpassete trinn langs tørrleggingsvarighet (TV) slik at
resultatet blir en grøftet våtmark (V12). Det skjer (a) ved endring fra mykmatte (TV∙1) til øvre
fastmatte (TV∙3), (b) ved endring fra nedre fastmatte (TV∙2) til nedre tuenivå (TV∙4) eller ved endring
fra øvre fastmatte (TV∙3) til øvre tuenivå (TV∙5). (ii) Endring fra tuedominert åpen jordvannsmyr (V1)
eller nedbørsmyr (V3) til en tresatt myr uten vesentlige andre endringer i artssammensetningen (dvs.
at torvproduserende tuevegetasjon opprettholdes). En myr som blir tresatt på grunn av grøfting skal
også typifiseres som grøftet våtmark (V12).
: Verdi 5 for 7GR–GI (> 2 ØAE): Gjennomgripende effekt, slik at våtmarkssystemet forventes å gi
opphav til et fastmarkssystem. Det skjer enten (i) ved direkte overgang fra tuedominert
myrskogsmark (V2) til sterkt endret tidligere våtmarkssystem (T36–3) eller (ii) fra åpen jordvannsmyr
(V1) og nedbørsmyr (V3) via grøftet våtmark (V12) til sterkt endret tidligere våtmarkssystem (T36–3).
Over tid vil utviklingen kunne fortsette til et fungerende skogmarksøkosystem (T4) uten spor av
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tidligere grøfting, men hvorvidt endepunktet for suksesjonen er T36 eller T4 påvirker ikke hvilken
verdi som skal angis for 7GR-GI.
: Verdi 4 for 7GR–EG (> 2 ØAE) omfatter alle tilfeller der det forventes en framtidig vesentlig effekt på
artssammensetningen (som for verdi 4 for 7GR–GI) og/eller overgang til en annen hovedtype eller
hovedtypegruppe.
– Vanlig forekommende overganger av våtmarkshovedtyper og -grunntyper til andre naturtyper som
følge av grøftingsinngrep, og hvilken verdi for 7GR–GI disse gir opphav til, er oppsummert i figuren
nedenfor:
FRA
7GR–GI

V1
eller
V3
TIL
V2
(og V8)
V12
T36 el T4

TV-1
2
3

TV-1
TV-2
TV-3
TV-4
TV-5
TV-1
TV-2

4
5

TV-2
2
3

4
5

V1 eller V3
TV-3
TV-4

2
3

4
5

V2 (og V8)
TV-1
TV-2

TV-5

2
3

2

4
5

4
5

2
3

2

5

5

De oransje feltene indikerer at endring til disse TV-trinnene pr. definisjon innebærer en overgang til
V12. De grønne feltene indikerer at V2 (og V8) som er så sterkt grøftet at det antatte endepunktet for
suksesjonen er fastmark, vil gjennomgå en fase som V12. Denne fasen varer til systemet ikke lenger
kan typifiseres som våtmarkssystem. Dersom systemet da fortsatt ikke har fått en
artssammensetning (og funksjon) som et fastmarksskogsmarkssystem (T4), skal det inntil så
eventuelt skjer typifiseres som T36. Hvorvidt endepunktet for suksesjonen er T36 eller T4 påvirker
altså ikke hvilken verdi som skal angis for 7GR-EG.
– Forventete framtidige overganger mellom våtmarkshovedtyper og -grunntyper og endepunkter for
suksesjoner etter grøftingsinngrep, og hvilken verdi for 7GR–EG som skal registreres i hvert enkelt
tilfelle er oppsummert i figuren nedenfor:
FRA
7GR–EF

V1
eller
V3
TIL

V2
(og V8)
V12
T36
T4

TV-1
TV-2
TV-3
TV-4
TV-5
TV-1
TV-2

TV-1
1–2
2–3
3

TV-2
1–2
2–3
3

V1 eller V3
TV-3
TV-4

1–2
2–3
3

1–2
2–3

TV-5

V2 (og V8)
TV-1
TV-2

4
4
2–4

4
4
2–4

4
4
2–4

T36

1–2
4
2–4

1–2
2–4

1–2
1–2
2–3

4
4
2–4

V12

4
4
2–4

4
2–4

1–2
4
2–4

De oransje feltene indikerer at endring til disse TV-trinnene skal utløse verdien 3 dersom
endringsgjelda anslås til mindre enn 2 ØAE, og verdien 4 dersom den anslås til > 2 ØAE, som
innebærer en overgang til V12. Angivelsen av ‘1–2’ indikerer at dersom endringsgjelda anslås til
mindre enn 0,5 ØAE skal verdien 1 brukes, ellers skal verdien 2 brukes. Tilsvarende indikerer ‘2–3’ at
dersom endringsgjelda anslås til mindre enn 1 ØAE skal verdien 2 brukes, ellers skal verdien 3 brukes.
Angivelsen av ‘2–4’ for overganger mellom T36 og T4 indikerer at omfanget av artsutskiftingen fra
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observasjonstidspunktet
til det antatte endepunktet for suksesjonen
må vurderes i hvert
enkelt tilfelle. Alle verdier
mellom 2 (observerbar
artsutskifting) til 4
(vesentlig artsutskifting)
er mulig.
Eksempel:
Bildet viser en myrskogsmark (V2) med
mykmatter i de bløteste
partiene (V2-3; TV∙d) som
er gjennomgripende
grøftet (7GR–GI∙5) og i
suksesjon mot en tresatt
fastmark. På
observasjonstidspunktet
har partiene på begge
sider av den djupe grøfta
utviklet seg til
fastmarkssystemer. Arter
som karakteriserer
våtmarkssystemer har
med få unntak
forsvunnet, men
artssammensetningen
inneholder fortsatt få
arter som er typisk for
fastmarksskogsmark (T4).
Bilde #1. Gjennomgripende grøftet (7GR–GI∙5) myrskogsmark (V2) i Østmarka (Akh:
Stor tresjiktstetthet kan
Enebakk: Delisetra), som over tid vil utvikle seg til en fastmarksskogsmark (T4). På
være en medvirkende
tidspunktet bildet ble tatt, hadde områdene på begge sider av grøfta fått
årsak til dette. Det
fastmarkskarakter, men uten å inneholde mer enn noen få typiske fastmarksskogsarter.
forventes at
Endringsgjelda ble anslått til et sted mellom 1 og 2 ØAE, dvs. verdi 3 for 7GR–EG.
artssammensetningen i
løpet av den neste 100årsperioden vil få sterkere innslag av skogsmarksarter som følge av at trebestandet eldes, trær
vindfelles og tresjiktet åpner seg. Den antatte endringsgjelda anslås til et sted mellom 1 og 2 ØAE,
dvs. verdien 7GR–EG∙3.
Et annet eksempel er ei konsentrisk høgmyr (3TO–HK) som inneholder et stort, sentralt
nedbørsmyrflateparti (V3, MF-2) med variasjon fra mykmatte (TV-1) til høye tuer (TV-5) på myrflata.
La oss tenke oss at denne myra blir gjennomgrøftet og at dreneringsprosessen på
kartleggingstidspunktet har nådd et punkt der mattevegetasjonen er erstattet av naken (erodert)
torv og trær er i ferd med å etablere seg på den tidligere åpne myrflata. Tuevegetasjonen er
imidlertid fortsatt relativt intakt, og det ser ut som om myra vil forbli et torvproduserende system.
Hele myrflata skal da (på observasjonstidspunktet) typifiseres som grøftet torvmark (V12) og 7GR–GI
skal ha verdien 4. Dersom det fortsatt ser ut til å pågå en fortetting av tresjiktet som antas å medføre
observerbare endringer i artssammensetningen, skal endringsgjeld-variabelen 7GR–EG ha verdien 2,
hvis ikke skal den ha verdien 1. Dersom inngrepet vurderes som så gjennomgripende at myra over tid
vil utvikle seg til fastmark, skal imidlertid verdiene endres til 7GR–GI∙5 og 7GR–EG∙4.
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Dersom bare myras tresatte lagg (myras bløte randsone mot fastmarka), som tilhører myr- og
sumpskogsmark (V2) med TV-1 blir grøftet, vil vi typisk få stor variasjon i grøftingseffekt mellom de
ulike myrdelene. Mens effekten på myrflata kan være minimal (7GR–GI∙1), vil effekten på laggen
kunne variere fra en uttørkingseffekt som resulterer i at det som tidligere var matter får tuepreg
(7GR–GI∙3), eller at laggen tørrlegges helt og blir et fastmarkssystem (7GR–GR∙5). Hvilken fase i
suksesjonen observasjonen finner sted bestemmer hvilken verdi for endringsgjeld som skal
registreres i hvert av disse tilfellene.
Praktiske tips:
– Husk at både grøftingsintensitet (7GR–GI) og endringsgjeld (7GR–EG) skal vurderes for de bløteste
partiet innenfor vurderingsområdet.
– Angivelse av 7GR–GR og 7GR–EG gjøres på grunnlag av naturtypetilhørighet for de bløsteste
partiene på tre ulike tidspunkter: (i) umiddelbart før grøftingsinngrepet; (ii) på
observasjonstidspunktet; og (iii) når en dynamisk likevekt mellom artssammensetningen og de nye
miljøforholdene har innstilt seg.
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Aktuell bruksintensitet (7JB–BA)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2, som én av 12 variabler under variabelen jord-bruk (7JB) på
nivå 1.
Kort forklaring: Det som skal vurderes er hvilket grunnleggende hevdpreg videreføring av dagens
bruksregime på sikt vil føre til (når en tenkt dynamisk likevektssituasjon er nådd).
Måleskala: O8 (ordnet faktorvariabel med 8 trinn, som svarer til referansetrinninndelingen I – VIII for
LKM (grunnleggende) hevdintensitet (HI).
Verdi Betegnelse

1
2
3

4
5

6

7
8

Beskrivelse (hevdpreg gitt at det aktuelle bruksregimet
opprettholdes inntil en tenkt dynamisk likevekt mellom bruk og
grunnleggende miljøegenskaper har innstilt seg)
ikke i bruk
→naturlig mark uten hevdpreg
tydelig beitepreget
→naturlig mark med tydelig spor etter beiting, men som normalt
ikke ryddes; beiteskog i skogsmark
svært ekstensiv bruk
→semi-naturlig mark som relativt regelmessig ryddes, i hvert fall
delvis, og som bærer preg av lang tids beiting, slått og/eller
brenning, men med moderat intensitet
ekstensiv bruk
→semi-naturlig mark uten spor etter gjødsling, som bærer preg
av lang tids beiting, slått og/eller brenning
ekstensiv bruk med
→semi-naturlig mark med spor etter gjødsling, men som likevel
svakt preg av gjødsling har et sterkt innslag av arter med liten eller moderat toleranse
overfor gjødsling
litt intensiv bruk
→sterkt endret mark som kan ha spor etter pløying, som oftest
blir regelmessig gjødslet, som kan være tilsådd med
jordbruksvekster, og som kan være sprøytet
temmelig intensiv
→sterkt endret mark som er ryddet, pløyd og tilrettelagt for
bruk
maskinell høsting
svært intensiv bruk
→sterkt endret, fulldyrket mark

Definisjoner:
aktuell bruk – nåtidig utnyttelse (eller mangel på utnyttelse) av en arealenhet til jordbruksformål;
aktuelt bruksregime karakteriserer arealenhetens tilstand på observasjonstidspunktet
grunnleggende hevd – de samlete påvirkninger i forbindelse med utnyttelse til jordbruksformål som
har formet en arealenhet (det vil si som har gitt marka sine grunnleggende egenskaper)
Utfyllende forklaring:
– Jordbruksmark som fortsatt er i bruk (7JB–BA∙2+) kan benyttes på ulike måter (f.eks. til slått
og/eller beite) og med ulik intensitet gjennom ett og samme år, eller mellom år. Angivelsen av trinn
langs 7JB–BA skal uttrykke en ‘gjennomsnittlig bruksintensitet’ over en periode på 2–5 år hvis ikke
observasjoner gir grunnlag for en annen vurdering av hvilket grunnleggende hevdpreg framskriving
av dagens bruksregime på sikt vil føre til.
– Den lokale komplekse miljøvariabelen hevdintensitet (HI) og tilstandsvariabelen aktuell
bruksintensitet (7JB–BA) skiller seg fundamentalt fra hverandre ved å adressere hevd/bruk i ulike
tidsperspektiver: mens HI har et tilbakeskuende, historisk perspektiv, har 7JB–BA et perspektiv som
tar utgangspunkt i dagens situasjon, men som peker langt framover i tid.
– Aktuell bruksintensitet (7JB–BA) er, liksom hevdintensitet (HI) en svært kompleks variabel, som
omfatter elementer av dyrkingsintensitet (graden av tilrettelegging for høsting ved rydding, planering
og pløying), dyrkingsmetode (tilsåing eller naturlig frøsetting) og driftsmetode (gjødsling, sprøyting
og manuell eller maskinell høsting). De ulike elementene i det aktuelle bruksregimet henger
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imidlertid nøye sammen og kan derfor, uten større vanskeligheter enn for hevdregimet, plasseres

1

3

2

4

Bilder #1–4. Sterkt endret jordbruksmark [åker (T44) og oppdyrket varig eng (T45)]: variasjon i aktuell bruksintensitet (7JB–
BA). Bilde #1 viser nedlagt og fraflyttet småbruk (Fi: Nesseby). Bruken av innmarka nedenfor småbruket har for lengst
opphørt (7JB–BA∙1) og den er på observasjonstidspunktet totalt dominert av hundekjeks Anthriscus sylvestris som
sannsynligvis kom inn i tidlig gjenvekstsuksesjonsfase (7RA–SJ∙3). Det er vanskelig uten historisk informasjon å avgjøre om
opphavet er åker (T44) eller pløyd oppdyrket varig eng (T45) som ble benyttet til grasproduksjon. Bilde #2 viser tidvis
gjødslet beitemark [oppdyrket varig eng (T45) med litt intensivt hevdpreg (HI∙VI)] i leirravine (3ER–RL). Beitemarka er i aktiv
bruk og har en aktuell bruksintensitet som svarer omtrent til 7JB–BA∙3. Fordi beitetrykket er lavere enn hevdintensiteten, er
området i gjenvoksing med gråor og bjørk (Akh: Nannestad). Bilde #3 viser beitemark [oppdyrket varig eng (T45) med litt
intensivt hevdpreg (HI∙VI)] dominert av gulaks Anthoxanthum odoratum som er i bruk som sauebeite med lavt beitetrykk
(Ho: Fedje). Bruksintensiteten er høy nok til å forhindre gjengroing med busker og trær (7JB–BA∙4), men dersom ikke
gjødslingen gjenopptas, vil enga gradvis få et semi-naturlig preg. Bilde #4 viser beitemark [oppdyrket varig eng (T45) med
litt intensivt hevdpreg (HI∙VI)] som gjødsles og beites med moderat beitetrykk (7JB-BA∙6). I denne enga (fra R: Strand) er
beitetrykket betydelig og gjødsling pågår fortsatt. Bruksintensiteten er derfor lik hevdintensiteten og sterk nok til å holde
beitemarka åpen.

langs én bruksintensitetsgradient.
– Når aktuell bruksintensitet (7JB–BA) er lik grunnleggende hevdintensitet (HI), opprettholdes
arealenhetens grunnleggende egenskaper som jordbruksmark (og dermed hevdintensiteten) over tid.
Fordi intensivert bruk endrer arealenes grunnleggende egenskaper, kan ikke aktuell bruksintensitet
(7JB–BA) være mer intensiv enn den grunnleggende hevdintensiteten over flere år uten at også
hevdintensiteten (HI-trinnet) påvirkes. Lang tids redusert bruk (i forhold til den bruken som la
grunnlaget for arealenhetens hevdpreg) medfører også at det grunnleggende hevdpreget endres,
men endringen i retning av et mer ekstensivt preg går mye langsommere.
– Variabelen aktuell bruksintensitet (7JB–BA) skal i utgangspunktet angis for et helt naturtypepolygon
(hvis ikke den prosjektspesifikke kartleggingsinstruksen sier at den skal angis for delpolygoner).
Eksempler:
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Bildeserien viser sterkt endret jordbruksmark fra fire ulike steder i Norge som er preget av litt eller
temmelig intensiv hevd (HI∙fgh eller, uttrykt på referanseskalaen, HI-VI,VII), men som skiller seg med
hensyn til aktuell bruksintensitet fra jordbruksmark ikke i bruk (7JB–BA∙1) til en bruk som
overensstemmer med det grunnleggende hevdpreget (7JB–BA∙6).
Praktiske tips:
– Jordbruksmark som skal vurderes med hensyn til aktuell bruksintensitet (7JB–BA) bør om mulig
kartlegges i vekstsesongen.
– Fordi bruken av ett og samme jordbruksareal kan variere innen og mellom år, kan det være
vanskelig ved observasjon på ett tidspunkt å fastslå bruksintensiteten. I slike tilfeller bør det primært
søkes etter tegn på at bruksintensiteten avviker fra det grunnleggende hevdpreget. Dersom slike
tegn mangler, settes 7JB–BA lik HI.
– Grunneiere og andre som bor på eller ved gården der kartleggingen skal foregå, kan ofte gi
nøyaktige og derfor svært verdifulle opplysninger om bruk (og hevd).
– Spor etter bruk (plogfurer, husdyrmøkk, forekomst av nitrofile arter, mangel på nitrogenfølsomme
arter etc.) må aktivt ettersøkes i felt og, før polygonet lukkes, settes sammen til et mest mulig
helhetlig bilde av hevd- og bruksintensitet.
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Beitetrykk (7JB–BT)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2, som én av 12 variabler under variabelen jord-bruk (7JB) på
nivå 1.
Kort forklaring: Det som skal vurderes er intensiteten av beiting som forstyrrelsesfaktor, dvs. i
hvilken grad beiting av husdyr medfører tap av biomasse.
Måleskala: O6 (ordnet faktorvariabel med 6 trinn) som definert i følgende tabell:
Verdi
1
2
3

Betegnelse
ingen beitespor
lavt beitetrykk
moderat beitetrykk

4

nokså høyt beitetrykk

5

høyt beitetrykk

6

overbeitet

Beskrivelse
ingen spor etter beiting
spor etter beiting på prefererte arter
omfattende spor etter beiting på prefererte arter, spor også på
ikke-prefererte arter
beitepreget vegetasjon, med en artssammensetning som
hovedsakelig består av beitebegunstigete arter
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.
vegetasjonen er fullstendig nedbeitet og nedtråkket, sterkt preget
av dyregjødsling; vegetasjonsfri mark opptrer i store flekker
og/eller dominerer

Definisjoner:
beiting – forstyrrelsesprosess der husdyr fjerner biomasse ved å ete gras, urter og andre planter
beitetrykk – beitingens intensitet, det vil si det samlete omfanget av påvirkningene på marka fra
beiting [forstyrrelsens omfang; først og fremst vurdert på grunnlag av tre ’dimensjoner’: grad
(severity), frekvens (recurrence) og romlig utstrekning (spatial extent)]
Utfyllende forklaring:
– Beiting innebærer (minst) fem ulike prosesser; selve avbeitingen, tråkk, jordkomprimering på grunn
av tråkk, delvis ’sirkulering’ samt omfordeling av næringsstoffer i beitemarka ved deponering av
gjødsel- og urinflekker, og beitedyras spredning av planter og dyr. Med økende beitetrykk øker
intensiteten av alle disse prosessene. Til tross for mangfoldet av prosesser som beitingen medfører,
er beitetrykk svært vanskelig å tallfeste på en observatøruavhengig måte. Det er mange grunner til
dette, f.eks. at det er stor variasjon i blomstring og biomasseproduksjon mellom år og at dyras adferd
ikke fullt ut er forutsigbar. Synlige spor etter disse prosessene, først og fremst etter avbeitingen, skal
legges til grunn for å angi beitetrykk (7JB–BT).
– Med ‘prefererte arter’ menes arter som favoriseres av beitedyra, på grunn av størrelse, saftighet,
god smak el.l. Mange grasarter hører til blant beiteprefererte arter, f.eks. engkvein Agrostis capillaris,
gulaks Anthoxanthum spp. og rapp-arter Poa spp., og dessuten mange urter, f.eks. rødkløver
Trifolium pratense og mange orkidéer.
– Beiting påvirker artssammensetningen sterkt. Arter kan favoriseres av beite (framfor slått og/eller
brenning) av flere grunner; (i) ved at deres vekst er tilpasset avbeitingen ved at de tåler gjentatt
avbeiting og/eller evne til rask regenerering (dette gjelder mange grasarter); (ii) på grunn av innhold
av giftige stoffer (f,eks. soleier Ranunculus spp.); (iii) fordi de har en smak som beitedyra oppfatter
som vond (f.eks. skogsvinerot Stachys sylvestris); (iv) ved å ha torner eller pigger (vegtistel Cirsium
vulgare og nyperose Rosa spp.); (v) ved å ha høyt silikatinnhold i bladene (f.eks. sølvbunke
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Deschampsia cespitosa); (vi) ved å ha stor toleranse overfor høy nitrogentilgang; nitrogenelskende
arter favoriseres av gjødsling med urin og møkk fra beitedyra (eks. stornesle Urtica dioica); og (vii)

1

2

3

4

Bilder #1–4 illustrerer variasjonen i beitetrykk i sterkt endret jordbruksmark [oppdyrket varig eng (T45)] med lite til temmelig
intensivt hevdpreg (HI∙fgh; referansetrinn VI–VII), preget av beiting (SP∙0). Bilde #1 viser pløyd mark [sannsynligvis en
tidligere åker (T44)] som kanskje i en tidsperiode, kanskje noen tiår, er brukt til grasproduksjon og/eller som innmarksbeite
[oppdyrket varig eng (T45)]. På fotograferingstidspunktet er enga i brakkleggingsfasen (7RA-SJ∙2) og uten beitespor (7JB–
BT∙1)(No: Brønnøy: Hatten). Bilde #2 viser gjødslet, men upløyd oppdyrket varig eng (T45) med moderat beitetrykk (7JBBT∙3). Et tydelig tegn på aktiv bruk (7JB-BA∙6) er forekomst av vrakete arter som stornesle Urtica dioica og revebjelle
Digitalis purpurea (R: Strand). Bilde #3 viser bratt, gjødslet men upløyd innmarksbeite (SF: Aurland; Undredal) som beites av
geiter (7JB-BD-GE). Geiter vraker få arter og enga er beitet så kort at beitetrykket må karakteriseres som nokså høyt (7JBBT∙4). Bilde #4 viser overbeitet innhegning for hest (7JB-BT∙6), nesten uten vegetasjon igjen på marka. Trær og busker har
tydelige spor etter gnag (Akh: Eidsvoll: Feiring).

ved å favoriseres av tråkkforstyrrelse; gjelder arter med kort livslengde (ettårige arter) og andre
konkurransesvake arter som f.eks. tunrapp Poa annua og paddesiv Juncus bufonius som trenger
forstyrret mark for å re-etableres.
– I beitepreget eng (HF∙0) er ekstremtrinnene langs beitetrykk (7JB–BT∙1,5 og 6) relativt lette å
kjenne igjen, også utenfor beitesesongen, på fysiske kjennetegn ved marka. Trinn 1 gjenkjennes lett
på at store mengder dødt plantemateriale dekker marka, mens trinnene 5 og 6 kjennetegnes av
betydelig tråkkslitasje; på trinn 5 flekkvis mens trinn 6 omfatter mer eller mindre fullstendig nedslitt
mark. De øvrige trinnene kjennetegnes ved et mer eller mindre kontinuerlig vegetasjonsdekke,
gjerne en tett grasdominert matte (Bilder #2,3). For å skille disse trinnene, må egenskaper ved
vegetasjonen ses i sammenheng med beitedyras adferd og preferanser.

Eksempler:
Bildeserien viser variasjon i beitetrykk i sterkt endret jordbruksmark fra fire ulike steder i Norge; fra
brakklagt eng (7RA-SJ∙2; 7JB-BA∙1) uten spor etter beiting (7JB–BT∙1; Bilde #1) til overbeitet
hesteinnhegning som mer eller mindre fullstending mangler markvegetasjon (7JB–BT∙6; Bilde #4).
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Praktiske tips:
– Beitetrykket bestemmes sikrest midt i beitesesongen når vegetasjonen er i god vekst og beitedyra
har hatt mulighet for å velge mellom ulike beiteplanter.
– For å kunne angi beitetrykk (7JB–BT) er det en forutsetning at det først skilles mellom beitemark og
slåttemark, dvs. variasjon langs LKM slåttemarkspreg (SP). Forskjellen mellom disse hevdformene er
beskrevet og utdypet i omtalen av denne LKM’en. Slåttemark i aktiv bruk til slått kan beites vår
og/eller høst, og dermed ha et beitetrykk større enn trinn 7JB–BT∙1. Dersom beitetrykket ikke setter
synlige spor på vegetasjonen på observasjonstidspunktet skal ‘ingen beitepor’ (7JB–BT∙1) registreres.
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Gjødsling (7JB–GJ)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2, som én av 12 variabler under variabelen jord-bruk (7JB) på
nivå 1.
Kort forklaring: Det som skal vurderes er gjødslingseffekten, dvs. i hvilken grad tilførte
plantenæringsstoffer preger artssammensetningen.
Måleskala: O5 (ordnet faktorvariabel med 5 trinn) som definert i følgende tabell:
Verdi Betegnelse
1
ingen gjødsling
2
svært lett gjødsling

3

lett gjødsling

4

middels intensiv
gjødsling

5

intensiv gjødsling

Beskrivelse
uten spor etter gjødsling
svært sporadisk, manuell, selektiv gjødsling med kunstgjødsel
(eller husdyrgjødsel) i fast form, uten klare (observerbare) utslag
på artssammensetningen
manuell selektiv gjødsling med kunstgjødsel eller husdyrgjødsel i
fast form, som kan ha vedvart en del år, men som ikke er
tilstrekkelig til å slå ut nitrogenfølsomme arter som er typisk for
semi-naturlig mark
systematisk, gjerne årlig gjødsling med kunstgjødsel eller
husdyrgjødsel i fast form, med intensitet (konsentrasjon og
mengde) som klart gjenspeiles i artssammensetningen, som har
et betydelig innslag av nitrofile arter på bekostning av
nitrogenfølsomme arter
systematisk, årlig gjødsling med bløtgjødsel (urin og faste
ekskrementer som er lagret sammen) og/eller gylle
(husdyrgjødsel blandet ut med vann), med intensitet
(konsentrasjon og mengde) som klart gjenspeiles i
artssammensetningen, som domineres av nitrofile arter på
bekostning av nitrogenfølsomme arter

Definisjoner:
gjødsel – ekstra mineralnæringsstoffer som tilføres jorda for å øke planteproduksjonen
gjødsling – tilførsel av gjødsel
kunstgjødsel – fabrikkprodusert mineralgjødsel, f.eks. fullgjødsel
naturgjødsel – gjødsel fra planter og dyr, f.eks. dyremøkk, alger og kompostert matavfall
Utfyllende forklaring:
– Gjødsling (7JB–GJ) omfatter effekter av all tilført gjødsel, såvel naturgjødsel som kunstgjødsel.
– Gjødsel kan være uorganisk mineralgjødsel (naturlig, for eksempel granulert kalk, eller
kunstgjødsel) eller organisk gjødsel [først og fremst (husdyr)møkk, som brukes til gjødsling i fast form
(mer eller mindre omdannet kompost) eller spres i form av gylle (fortynnet til flytende væske)].
– Gjødsel inneholder først og fremst makronæringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K),
men naturgjødsel (og kunstgjødsel) kan også inneholde sekundærnæringsstoffene kalsium (Ca),
svovel (S) og magnesium (Mg) og sporstoffer som bor (B), kobber (Cu), jern (Fe), molybden (Mo),
selen (Se) og sink (Zn).
– Gjødsling skjer enten via jorda (opptak gjennom plantenes røtter) eller ved påsprøyting for opptak
gjennom plantenes blader.
– Fullgjødsel, som er den vanligst benyttete typen kunstgjødsel, inneholder først og fremst
makronæringsstoffene, derav den ofte benyttete betegnelsen NPK-gjødsel. I tillegg inneholder den
mindre mengder av Mg, S og B.
– Effekten av gjødsling på artssammensetningen avhenger av en rekke lokale (f.eks. vannmetning) og
regionale (f.eks. nedbør) miljøvariabler samt, ikke minst, av hvor ofte det gjødsles, hvor mye gjødsel
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som blir tilført, type gjødsel, gjødselens kjemiske sammensetning og hvordan gjødslingen blir utført.
– Variabelen gjødsling (7JB–GJ) adresserer effekten av eventuell gjødsel som tilføres i tillegg til
gjødselen fra husdyr som ikke
tilleggsfôres. Urin og møkk fra
husdyr på beite omfattes er altså
ikke å anse som gjødsling.
Eksempler:
Bildene viser oppdyrket varig
eng (T45) preget av intensiv
gjødsling (7JB–GJ, trinn 4 og 5).
På mindre sterkt intensivt
gjødslete arealer kan det være
vanskelig ut fra
artssammensetningen alene å
avgjøre om gjødsel har blitt
tilført.
Praktiske tips:
– Gjødsling foretas typisk én eller
et fåtall ganger i løpet av
vekstsesongen (eller noen
ganger på snøen for å fremme
jevn fordeling på det gjødslete
arealet). Dersom ikke mengden
tilført gjødsel er spesielt høy, vil
vanligvis gjødselen i seg sjøl
sette få synlige spor i
vegetasjonen bortsett fra
effektene på
artssammensetningen.
– Presis angivelse av variabelen
gjødsling (7JB–GJ) er oftest bare
mulig i ekstremtilfellene (7JB–GJ,
trinn 1 og 5), mens det er det
langsiktige preget av gjødsling på
artssammensetningen, slik det
kommer til uttrykk i balansen
mellom nitrogenfølsomme og
nitrogenelskende og/eller
nitrogentolerante arter som må
legges til grunn for tilordning til
trinnene 2–4.
– Grunneiere og andre som bor
på eller ved gården der det skal
kartlegges, kan ofte gi svært
nøyaktige og derfor verdifulle
opplysninger om bruk, inkludert
gjødsling.

Bilde #1 (øverst). Oppdyrket varig eng (T45) på Jæren (R: Hå: Varhaug) som
etter gjødsling med gylle (7JB–GJ∙5) har fått svært intensivt hevdpreg (HI∙j).
Enga domineres av krypsoleie Ranunculus repens og innsådde grasarter. Bilde
#2. Fiskehjell på Røst (No: Røst), som tradisjonelt har vært benyttet som
beitemark på grunn av middels intensiv gjødslingseffekt (7JB–GJ∙4) fra
avrenning fra fisk som er hengt til tørk og rikelig forekomst av fiskeavfall
(fiskehoder etc.) som faller ned eller blir kastet på bakken. Marka, som er
dominert av høymol Rumex longifolium og vassarve Stellaria media, typifiseres
som oppdyrket varig eng (T45) med svært intensivt hevdpreg (HI∙j).
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Høsting av tresjiktet (7JB–HT–XX)
Plassering i beskrivelsessystemet: To enkeltvariabler på nivå 3 som inngår i nivå 2-variabelen høsting
av tresjiktet (7JB–HT) som i sin tur er en av 12 variabler under jord-bruk (7JB) på nivå 1.
Variabellstruktur: De to enkeltvariablene som inngår i 7JB–HT er:
7JB–HT–SL Stubbelauving
7JB–HT–ST (Lauving av) styvingstrær
Kort forklaring: Det som skal registreres er antall trær eller kratt med tydelige spor etter høsting av
greiner.
Måleskala: T4 (2-logaritmisk trinndelt skala).
Antall
Verdi

0
0

0–1
1

1–2
2

2–4
3

4–8
4

8–16
5

16–32
6

32–64
7

>64
8

Definisjoner:
Enkeltvariabel Betegnelse
Definisjon av enkeltobjekt
7JB–HT–SL
stubbelauving avgrenset samling av stammer og/eller greiner som går ut fra en og
samme basis, gjerne med stor diameter og med synlige spor etter
tidligere høsting i form av rester etter avkuttete skudd
7JB–HT–ST
styvingstre
større, ofte stort lauvtre som har blitt formet ved tilbakeskjæring av
greiner for lauving med bestemte intervaller
lauving – historisk høsting av ca. 5 år gamle kvister med lauv til fôr
navskog – tresatt mark, vanligvis dominert av styvingstrær av ett eller flere edellauvtreslag
skuddskog – tresatt mark med ungt lauvtreoppslag (fortrinnsvis av selje, gråor og hassel) som med
jevne mellomrom ble brukt til lauving eller som emnevirke ved avhogging av unge, rette skudd ved
basis
snelskog – lokalt vestnorsk navn på område med skuddskog fortrinnsvis av gråor som ble lauvet
styving – forming av styvingstrær (høstingstrær) ved kutting av greiner på stammen til lauving
Utfyllende forklaring:
– Høsting av tresjiktet i form av lauving eller sanking av trevirke til andre formål [f.eks. hasselkvister
til tønnebånd, bjørkekvister til å binde kjerv (samling av lauvkvister) og bark til garving] var utbredt
over store deler av landet fram til begynnelsen av 1900-tallet. Mange steder fikk denne aktiviteten et
oppsving under 2. verdenskrig. Særlig utbredt var lauving i et breit belte langs kysten fra Telemark til
Sogn. På Vestlandet var lauving en del av ordinær jordbruksdrift fram til på 1960-tallet.
– Større bestand av styvingstrær finnes gjerne i bratte lier, gjerne over rasmarker, der jordsmonnet
er steinete og tynt og det ikke fantes mulighet for oppdyrking. Lauving ble ofte foretatt langt fra
gårdene.
– Med unntak for styvingstrær som er restaurert og som nå skjøttes musealt, er gjenværende
styvingstrær nå oftest i en fase der de har utviklet ny hovedstamme og der tydelige spor etter styving
kan ses i nedre del, bl.a. i form av tjukk stamme. Ved opphør av lauving utvikler stubbelauvet kratt
seg ofte til en tett krattskog, i hvert fall i en overgangsfase.
– Høsting av tresjiktet ble utført på et stort mangfold av måter, med ulike redskaper.
– De fleste lauvtreslag ble lauvet.
– Høstingsskog, som er ‘utvalgt naturtype’, brukes som samlebegrep for tresatt mark med rikelig
forekomst av trær med spor etter høsting.
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Bilde #1–2. Bildene viser styvingstrær av ask på Grinde i Leikanger (SF). Bilde #1 (til venstre) viser gammelt styvingstre som
ikke har vært lauvet på flere tiår, mens bilde #2 viser rekke av skjøttete styvingstrær langs steingard (5KU–AR–SG).

– Stubbelauving ble foretatt på ungt lauvkratt der stammene ble kuttet av ved basis. Treslagene som
oftest ble stubbelauvet er hassel, gråor og bjørk.
Eksempler:
Typiske eksempler på styvingstrær i bruk til lauving er vist i Bilde #2 og etter opphør av bruk i Bilde
#1. Bilde #3 viser tidligere stubbelauvet hassel som nå har utviklet seg til store hasselkratt.
Praktiske tips:
– Styvingstrær beholder en
karakteristisk form så lenge de er i
live. Nedre del av stammen er tjukk
og mange slankere stammer går ut
fra omtrent samme punkt på toppen
av denne tjukke nedre delen av
stammen. Over tid vil ofte én av disse
stammene overta som ny
hovedstamme.
– Stubbelauvete trær utvikler over tid
et kraftig rotsystem. Etter hvert vil
det skyte enkeltskudd fra en stor
diameter (over 1 m er ikke uvanlig).
En slik ‘snelskog’ kan beholde sin
karakteristiske struktur med spredte
kratt adskilt av åpninger lenge etter
at bruken har opphørt (se bilde #3).
Bilde #3 viser åpen skogsmark med parkpreg, dominert av tidligere
– Med trening kan både styvingstrær stubbelauvet hassel og eik (Te: Kragerø: Skåtøy: Jomfruland).
og stubbelauvete trær lett
identifiseres mange tiår etter at bruken opphørte.
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Kystlyngheias utviklingsfaser (7JB–KU–XX)
Plassering i beskrivelsessystemet: Fire enkeltvariabler på nivå 3 som inngår i nivå 2-variabelen
kystlyngheias utviklingsfaser (7JB–KU) som i sin tur er en av 12 variabler under jord-bruk (7JB) på
nivå 1.
Variabelstruktur: De fire enkeltvariablene som inngår i 7JB–KU er:
7JB–KU–PI Pionérfase
7JB–KU–BY Byggefase
7JB–KU–MO Moden fase
7JB–KU–DE Degenereringsfase
Kort forklaring: Det som skal registreres er arealandelen innenfor et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område med kystlynghei, her kalt ‘observasjonsenheten’, i hver av de fire utviklingsfasene
av kystlynghei.
Måleskala: A5 (andelsvariabel med 5 trinn og avkryssingsterskel 1/8, det vil si arealandeler under 1/8
ikke skal registreres som forekomst).
Verdi
Arealandel

0
0 – 1/8

1
1/8 – 1/4

2
1/4 – 1/2

3
1/2 – 3/4

4
3/4 – 1

Definisjoner:
Enkeltvariabel Betegnelse
7JB–KU–PI
pionérfase
7JB–KU–BY

byggefase

7JB–KU–MO

moden fase

7JB–KU–DE

degenereringsfase

Definisjon av enkeltobjekt
første stadium etter lyngbrenning; begynnende regenerering av lyng;
sterkt innslag av pionérmoser (varighet inntil ca. 5 år)
fase der en artssammensetning typisk for kystlynghei re-etableres;
(røss)lyngen er i aktiv vekst med rikelig blomstring; pionérmoser avtar i
mengde og/eller har gått ut; avslutningen av byggefasen inntreffer når
lyng (og øvrig vegetasjon) har nådd full dekning (ca. 3–12 år etter siste
lyngbrenning)
fase der lyngens veksthastighet avtar, mengden av sideskudd øker og
det er begynnende tegn til at sentrum av lyngklonene åpner seg (ca.
10–25 år etter siste lyngbrenning); tradisjonell lyngheiskjøtsel
innebærer avsviing tidlig i denne fasen
fase der lyngen har fått tjukke, lange greiner og sentrum av mange av
lyngklonene har åpnet seg; feltsjiktsdekningen avtar (20 år eller lengre
tid siden siste lyngbrenning), samt gjenvekstsuksesjonstrinn preget av
framskreden degenerering av lyng

Utfyllende forklaring:
– Tradisjonell bruk av kystlynghei innebar avsvinning (lyngbrenning) på et tidspunkt der røsslyng
Calluna vulgaris (evt. andre lyngarter som krekling Empetrum nigrum og klokkelyng Erica tetralix)
nådde maksimal veksthastighet og fôrverdien begynte å avta, dvs. moden fase (7JB–KU–MO).
Avsviing starter et forutsigbart suksesjonsforløp der kystlyngheia først gjennomgår en pionérfase
(7JB–KU–PI), deretter en byggefase (7JB–KU–BY) og så på ny kommer i moden fase (7JB–KU–MO).
– Degenereringsfase (7JB–KU–DE) inntreffer når kystlyngheia ikke lenger er i aktiv bruk, og utgjør
kystlyngheias brakkleggingsfase (7RA–SJ∙2) og tidlige gjenvekstsuksesjonsfase (7RA–SJ∙3). Når
kystlyngheia har fått et dominerende busk- og/eller tresjikt (og kommet inn i sein
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gjenvekstsuksesjonsfase; 7RA–SJ∙4), er ikke lenger kystlyngheias utviklingfaser (7JB–KU) relevant for å
beskrive tilstanden.

1

2

4
3

Bilder #1–4 illustrerer de fire fasene i kystlyngheias utvikling etter avsviing, som inngår som enkeltvariabler i 7JB–KU. Bilde
#1 viser høyereliggende kystlynghei i sein pionérfase (7JB–KU–PI) ca. 3 år etter siste lyngbrenning (R: Lund). Bilde #2 viser
tett røsslyngbestand i byggefase (7JB–KU–BY) i rik blomstring ca. 3 år etter lyngbrening (R: Bokn). Bilde #3 viser
uteganggarsau i kystlynghei (T34) i moden fase (7JB–KU–MO) med spredte innslag av einstape Pteridium aquilinum og einer
(Ho: Lindås: Lygra). Bilde #4 viser kystlynghei (T34) i degenerasjonsfase (7JB–KU–DE) , med gammel, til dels døende røsslyng.
Denne kystlyngheia er i brakkleggingsfasen (7RA–SJ∙2) (Ho: Fedje).
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– Fordi et kystlyngheilandskap i tradisjonell bruk inneholder pionér-, bygge- og moden fase i veksling
innenfor det som normalt skal kartlegges som ett polygon, er kystlyngheias utviklingsfaser (7JB–KU)
utformet som en sammensatt variabel der arealandelen av hver fase angis separat, som
enkeltvariabler.
Eksempler:
Bildeseriene illustrerer kystlyngheias fire utviklingsfaser etter avsviing, i oversiktsbilder (Bilder #1–4)
og på nært hold (Bilder #5–6).
Praktiske tips:
– Pionérfase (7JB–KU–PI; Bilde #1) kjennetegnes oftest ved rikelig forekomst av brente greiner av
røsslyng, eventuelt også brente einerstammer og -greiner dersom heia var i gjengroing før den ble
restaurert eller bruken gjenopptatt. Pionérfasen mangler oftest store moser og lav, som ikke tåler
brenning. Små pionérmoser som f.eks. vegnikke Pohlia nutans, ugrasvegmose Ceratodon purpureus
og pestbråtemose Funaria hygrometrica finnes derimot ofte.
– Byggefase (7JB–KU–BY; Bilder #2, #5) kjennetegnes ved at lyngen har tynne greiner og er i aktiv
vekst, ofte riktblomstrende. Kystlynghei (T34) i byggefasen kan ha betydelig innslag av gras, f.eks.
gulaks Anthoxanthum odoratum, mens pionérmoser, større moser og lav oftest mangler.
– I moden fase (7JB–KU–MO; Bilder #3, #6) har lyngen kraftige greiner og det er tegn til at veksten
stagnerer. Et bunnsjikt av store moser og/eller lav er ofte i ferd med å etablere seg.
– Typiske tegn på at kystlynghei (T34) i degeneringsfase (7JB–KU–DE) er lange røsslyngskudd med

5

6

Bildene #5 og 6 viser nærbilder av henholdsvis byggefase (7JB–KU–BY) og moden fase (7JB–KY–MO) i kystlyngheias utvikling
etter avsviing (Ho: Lindås: Lygra).

tjukke greiner, i store kloner som åpner seg i midten. Greinmassen er nå større enn bladmassen.
Samtidig opptrer klare tegn på begynnende gjenvekstsuksesjon (7RA–SJ–∙2-3): invasjon av einer,
gjerne også einstape Pteridium aquilinum.
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Overbeskatning (7OB)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 1, som én av 16 sammensatte variabler eller enkeltvariabler
som adresserer tilstandsvariasjon.
Kort forklaring: Det som skal vurderes er graden av ubalanse i økosystemet som følge av
overbeskatning av nøkkelarter, tallfestet som anslått endring i artssammensetningen sammenlikned
men en ‘nulltilstand’ uten tegn på overbeskatning.
Måleskala: – [trinndelt tilstandsgradient, der arealmessig dominerende trinn (av 4) i en polygon skal
angis]
Verdi Betegnelse
1
ingen sikre tegn på
overbeskatning

2

observerbar
overbeskatning

3

betydelig
overbeskatning

¤

stor overbeskatning

Beskrivelse
det finnes ikke sikre indikasjoner på at overbeskatning influerer
artssammensetning og/eller økosystemfunksjon; forskjellen i
artssammensetning mellom det aktuelle tidspunktet og en
nullsituasjon uten overbeskatning er ikke observerbar (< 0,5 ØAE)
det finnes nokså sikre indikasjoner på overbeskatning; forskjellen
i artssammensetning mellom det aktuelle tidspunktet og en
nullsituasjon uten overbeskatning er observerbar, men ikke
betydelig (0,5–1 ØAE)
det finnes sikre indikasjoner på overbeskatning; forskjellen i
artssammensetning mellom det aktuelle tidspunktet og en
nullsituasjon uten overbeskatning er betydelig, men ikke
vesentlig (1–2 ØAE)
veldokumentert overbeskatning; forskjellen i artssammensetning
mellom det aktuelle tidspunktet og en nullsituasjon uten
overbeskatning er vesentlig (> 2 ØAE)

Definisjoner:
nullsituasjon – referansesituasjonen for beskrivelse av variasjon langs en kompleks miljøgradient som
uttrykker en påvirkning som varierer i intensitet; omfatter intervallet av intensiteter der påvirkningen
ikke har observerbar effekt på artssammensetningen i noe natursystem
overbeskatning – høsting av bestander av nøkkelarter i et omfang som for lengre tid (minst 6 år)
reduserer denne arten eller disse artenes populasjoner og influerer på artssammensetning og/eller
økosystemfunksjon
økologisk avstandsenhet (ØAE) – den økologiske avstanden som svarer til en forskjell i
artssammensetningen mellom to systemer som sammenliknes, hver representert med en
generalisert artsliste, på 0,25 PD-enheter, det vil si at nær en fjerdedel av artssammensetningen er
skiftet ut
Utfyllende forklaring:
– Variabelen overbeskatning (7OB) skal i utgangspunktet angis for en hel naturtypepolygon,
utfigurert for en naturtype, kartleggingsenhet eller egenskap.
– Variabelverdien skal være et anslag for graden av likhet mellom artssammensetningen i polygonet
på observasjonstidspunktet og en tenkt nullsituasjon (på det aktuelle stedet).
– Naturlig dynamikk kan gjøre det vanskelig å påvise at en populasjon er overbeskattet, og enda
vanskeligere å påvise effekter på andre deler av økosystemet. Det finnes ofte ingen sikre metoder for
tallfesting av mer komplekse effekter av overbeskatning.
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Eksempler:
I terrestrisk naturkartleggingssammenheng er 7OB relevant
først og fremst for å beskrive
effekter av reinbeiting (og
høsting av lav) på fjell-lavhei
(T3–3,6,9) og lav- og lyngskog
(T4–9-16); se Bilder #1–2.

Bilder #1–2 overbeskatning i bjørkedominert lyngskog (T4–9). Bilde #1 viser en
tidligere lavdominert åpning i skogen, med fragmentert lavdekke. Bilde #2 viser
detalj av bunnsjiktet, med labfragmenter og lite vital mose (Fi: Kautokeino).

Praktiske tips:
– Det er bare i teorien at det er
mulig å plassere en naturtype–
figur relativt nøyaktig langs 7OB
ved å sammenlikne artslistedata
for polygonet på observasjonstidspunktet med ei artsliste for
referansesituasjonen.
– For overbeskatning gjennom
reinbeite skal plassering til OBtrinn skal dermed ta utgangspunkt i en antakelse om et
relativt kontinuerlig lav- og/eller
mosedekke i bunnsjiktet
(avhengig av plassering langs
LKM UF).
– Et fragmentert lavdekke uten
at det er grunn til å anta at
andre arter har kommet inn
(f.eks. at moser eller skorpelav
har kolonisert naken jord) gir
grunnlag for trinn 2, mens
innslag av nye arter i tillegg til
fragmentert lavdekke gir
grunnlag for trinn 3. Trinn 4 vil
normalt ikke være aktuelt for
overbeskatning som følge av
reinbeting.
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Rask suksesjon i boreal hei (7RA–BH)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2, som én av 5 enkeltvariabler under variabelen rask
suksesjon (7RA) på nivå 1.
Kort forklaring: Det som skal vurderes er plasseringen av polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, av boreal hei (T31) langs en
gjengroingssuksesjonsgradient som ender i skogsmark.
Måleskala: R4b [referanseskala med fire trinn, med intakt boreal hei (T31) og tilsvarende skogsmark
(T4) som referanser].
Verdi Betegnelse
1
intakt boreal hei

2

3

¤

Beskrivelse
tidligere tresatt mark som er avskoget og deretter holdt åpen
gjennom rydding, beiting og/eller andre tiltak; uten ekstensivt
hevdpreg (dvs. med HI∙a eller lavere)
tidlig suksesjonsfase
boreal hei i begynnende forfall og gjengroing, med
artssammensetning mer lik intakt boreal hei enn
ettersuksesjonstilstanden av fastmarksskogsmark
sein suksesjonsfase
boreal hei i forfall og sterk gjengroing, med artssammensetning
mer lik ettersuksesjonstilstanden av fastmarksskogsmark enn
intakt boreal hei; skogsmarkskjennetegn som forekomst av sopp
som har mykorrhiza med trær, forekomst av død ved etc. ofte til
stede
ettersuksesjonstilstand artssammensetning og økologiske prosesser typisk for
(ekstremtrinn)
fastmarksskogsmark er etablert, og endringstakten er ikke lenger
vesentlig raskere og/eller har klarere ’retning’ i sammenliknbar
skogsmark

Definisjoner:
boreal hei (T31) – åpne hei- og på kalkrik grunn svakt engpregete, først og fremst
dvergbuskdominerte natursystemer uten et dominerende tresjikt, formet gjennom avskoging av
fastmarksskogsmark (T4) og opprettholdt som åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og
eventuelt også sommerbeite med moderat beitetrykk
ettersuksesjonstilstand – økosystemtilstand etter en suksesjon; det vil når artssammensetningen
indikerer tilhørighet til et system på naturlig mark, endringstakten ikke lenger er vesentlig raskere
og/eller har klarere ’retning’ enn i dette, og prosessene som karakteriserer naturlig mark er
gjenopprettet
rask suksesjon – suksesjon som forventes ikke å nå ettersuksesjonstilstanden i løpet av (100–)200 år
suksesjon – mer eller mindre lovmessig endring i artssammensetning, eventuelt også miljøforhold,
over tid (innløsning av en endringsgjeld som er utløst av en forstyrrelsesbegivenhet)
Utfyllende forklaring:
– Variabelen rask suksesjon i boreal hei (7RA–BH) skal i utgangspunktet angis for et helt
naturtypepolygon (hvis ikke den prosjektspesifikke kartleggingsinstruksen sier at den skal brukes til
oppdeling i delpolygoner).
– Variabelverdien skal være et anslag for graden av likhet mellom artssammensetningen i polygonet
på observasjonstidspunktet og hver av de to referansesituasjonene; (i) intakt boreal hei (T31) som
har vært avskoget lenge nok til å ha mistet skogsmarkskjennetegn som f.eks. forekomst av sopparter
med obligat mykorrhiza med trær, skyggekrevende arter etc., og (ii) ettersuksesjonstilstanden av
skogsmark (T4) uten beitepreg (HI∙0).
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– Det er ikke er omfanget av gjenvekst med busker og trær alene som skal vurderes, men endringer i
den totale artssammensetningen. Endringen i forekomstfrekvens og mengde av vedvekster utgjør
likevel (sammen med endringer i soppartssammensetningen) en vesentlig del av artsutskiftingen
gjennom suksesjonsforløpet i boreal hei (T31). Dødvedmangde kan brukes som en indikasjon på
mangfoldet av vedtilknyttete arter. Innslaget av gjenveksttrær og busker kan også beskrives ved hjelp
av variablene dekning av gjenveksttrær (1AG–A–G) og busksjiktsdekning (1AG–B).
– Bare områder som er avskoget på grunn av menneskers aktivitet skal typifiseres som boreal hei
(T31). Det betyr at skogbrannfelter, omfattende vindfall eller fjellhei (dvs. områder over den faktiske
skoggrensa) som koloniseres av trær som følge av endret klima, ikke skal typifiseres som T31 men
som fjellhei, leside og tundra (T3) inntil kravet til å typifiseres som skogsmark (T4) er tilfredsstilt (se
også ‘praktiske tips’).
Eksempler:
Bildeserien illustrerer de tre stadiene i suksesjonen fra boreal hei (T31) til fastmarksskogsmark (T4)
med bilder tatt ulike steder i Sør-Norge. Mens den intakte boreale heia (7RA–BH∙1; Bilde #1) er et

1

3

2

4

Bilder #1–4 illustrerer de fire trinnene i gjenvekstsuksesjonen i boreal hei (T31). Bilde #1 viser den flate dalbunnen ved
Bergseng i Folldal (He: Folldal), ca. 830 m o.h., som er fylt av intakt boreal hei (7RA–BH∙1). Bilde #2 viser seterlandskapet ved
Nistingen i Vågå (Op: Vågå), ca. 900 m o.h., som hovedsakelig inneholder boreal hei (T31) med mye einer og spredte granog bjørketrær, og er i tidlig suksesjonsfase (7RA–BH∙2). Bilde #3 viser boreal hei i sein suksesjonsfase (7RA–BH∙3) med mer
spredt einer og tettere bjørkebestand ved Øvre Heimdalsvann i Jotunheimen, ca. 1150 m o.h. (Op: Øystre Slidre). Bilde #4
viser en typisk blåbærbjørkeskog (T4-1) fra Strand i Ryfylke 150 m o.h som ikke klare tegn på at den tidligere har vært åpen
mark, f.eks. mangler einer helt.

åpent, semi-naturlig system som typisk er karakterisert ved dominans av lyngarter og/eller einer,
kommer større trær og busker inn og øker i mengde gjennom suksesjonen (7RA–BH∙2–3; Bilder #2–3)
fram mot endepunktet som er en fastmarksskogsmark (T4) uten klare spor etter tidligere å ha vært
åpen mark (Bilde #4). Ettersom planteartssammensetningen ofte ikke endrer seg vesentlig gjennom
suksesjonen fra intakt boreal hei (T31, 7RA–BH∙5) til ettersuksesjonstilstanden av fastmarks-
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skogsmark (T4), skal den pragmatiske regelen om at polygonet anses å ha nådd ettersuksesjonstilstanden når tresjiktet når hogstklasse 5 (7SB–NS∙5) anvendes dersom ikke spesielle trekk ved
artssammensetningen taler imot det.

Praktiske tips:
– Det er bare i teorien at det er mulig å plassere en naturtypefigur relativt nøyaktig langs 7RA–BH ved
å sammenlikne artslistedata for polygonet på observasjonstidspunktet med artslistedata for
referansesituasjonene, fordi artssammensetningen av karplanter, moser og lav ofte endrer seg lite
fra den åpne boreale heia til en fjellbjørkeskog med liten tresjiktsdekning (1AG–A–0∙4-5).
– Gjenvekstsuksesjonen kan ha ulike forløp avhengig blant annet av hvilke naturtyper et polygon
grenser til og avstanden til nærmeste populasjoner av potensielle gjengroingsarter.
– Boreal hei (T31) blir mange steder fortsatt, eller har inntil nylig blitt, holdt åpen av utmarksbeite
(T31 med tydelig beitepreg, HI∙a). Beitepregete utforminger av T31 gror saktere igjen, eller kan bli
holdt varig åpne, gjennom beiting. Uansett om den boreale heia er beitepreget eller ikke, er det en
skogsmark uten beitepreg (HI∙0) som skal benyttes som referanse for ettersuksesjonstilstanden.
– I praksis er det ofte vanskelig å trekke ei linje mellom et avskogingsområde (en boreal hei; T31) som
gror igjen og en fjellhei (T3) som endres til en skogsmark (T4) på grunn av skoggrenseheving. I teorien
skal denne linja trekkes der den faktiske skoggrensa (= empirisk skoggrense) gikk før
skoggrensehevingene skjøt fart for omkring 100 år siden. I praksis trekkes linja mellom de
øverste/nordligste skogstrebestandene som i dag er i hogstklasse 5 (7SB–NS∙5). For å utgjøre et
skogsbestand må en skogstrepopulasjon tilfredsstille spesifikke kravene til trehøyde, tretetthet og
arealutstrekning som definisjonen av tresatt areal krever.
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Rask gjenvekstsuksesjon i semi-naturlig og sterkt endret jordbruksmark
inkludert våteng (7RA–SJ)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2, som én av 5 enkeltvariabler under nivå 1-variabelen rask
suksesjon (7RA).
Kort forklaring: Det som skal vurderes er plasseringen av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område for jordbruksmark, her kalt ‘observasjonsenheten’, langs en
gjengroingssuksesjonsgradient fra jordbruksmark som er i bruk til en ettersuksesjonstilstand av en
hovedtype av et naturlig system (oftest skogsmark).
Måleskala: R5b (referanseskala med fem trinn, med intakt jordbruksmark i bruk og
ettersuksesjonstilstanden som referanser).
Verdi Betegnelse
1
jordbruksmark i bruk
(nulltrinn)
2

3

4

¤

Beskrivelse
semi-naturlig eng, strandeng, kystlynghei, våteng, åker eller
oppdyrket varig eng som brukes på en måte som opprettholder
ekstensivt eller intensivt hevdpreg (HI∙b–j)
brakkleggingsfase
jordbruksmark i gjengroing mot en ettersuksesjonstilstand av
naturlig mark; artssammensetningen er vesentlig mer lik arealer i
aktiv bruk enn ettersuksesjonstilstanden
tidlig gjenvekstjordbruksmark i gjengroing mot en ettersuksesjonstilstand av
suksesjonfase
naturlig mark; artssammensetningen er fortsatt mer lik arealer i
aktiv bruk enn ettersuksesjonstilstanden
sein gjenvekstjordbruksmark i gjengroing mot en ettersuksesjonstilstand av
suksesjonsfase
naturlig mark; artssammensetningen er mer lik ettersuksesjonstilstanden enn arealer i aktiv bruk
ettersuksesjonstilstand tidligere jordbruksmark med en artssammensetning som ikke kan
(ekstremtrinn)
skilles fra sammenliknbare natursystemer på naturlig mark;
systemet har nådd en endringstakt som ikke lenger er vesentlig
raskere og/eller har klarere ’retning’ enn disse natursystemene

Definisjoner:
jordbruksmark – mark preget av hevd med sikte på jordbruksproduksjon
suksesjon – mer eller mindre lovmessig endring i artssammensetning, eventuelt også miljøforhold,
over tid (innløsning av en endringsgjeld som er utløst av en forstyrrelsesbegivenhet)
rask suksesjon – suksesjon som forventes ikke å nå ettersuksesjonstilstanden i løpet av (100–)200 år
ettersuksesjonstilstand – økosystemtilstand etter en suksesjon; det vil når artssammensetningen
indikerer tilhørighet til et system på naturlig mark, endringstakten ikke lenger er vesentlig raskere
og/eller har klarere ’retning’ enn i dette, og prosessene som karakteriserer naturlig mark er
gjenopprettet
Utfyllende forklaring:
– Variabelen rask gjenvekstsuksesjon i semi-naturlig og sterkt endret jordbruksmark inkludert våteng
(7RA–SJ) skal i utgangspunktet angis for et helt naturtypepolygon (hvis ikke den prosjektspesifikke
kartleggingsinstruksen sier at den skal brukes til oppdeling i delpolygoner).
– Variabelverdien skal være et anslag for graden av likhet mellom artssammensetningen i polygonet
på observasjonstidspunktet og hver av de to referansesituasjonene; (i) intakt jordbruksmark og (ii)
ettersuksesjonstilstanden. For begge referansesituasjonene skal naturforholdene slik de antas å ha
vært eller bli på stedet legges til grunn, dvs. med samme kalkinnhold (KA), uttørkingsfare (UF) og grad
av kildevannspåvirkning (KI) etc. som ved observasjonstidspunktet. For nulltrinnet skal en
bruksintensitet (7JB–BA) lik polygonets grunnleggende hevdintensitet (HI) legges til grunn for
vurderingene. Det skal videre legges til grunn at ettersuksesjonstilstanden under skoggrensa er en
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fastmarksskogsmark (T4) og over skoggrensa en fjellhei, leside og tundra (T3), i begge tilfeller uten
beitepreg (HI∙0).
– Merk at det ikke er graden av gjenvekst med busker og trær som skal vurderes, men endringer i den
totale artssammensetningen. Innslaget av gjenveksttrær og busker kan beskrives ved dekning av
gjenveksttrær (1AG–A–G) og busksjiktsdekning (1AG–B).
– Forekomst av arter som typisk kommer inn tidlig i gjenvekstsuksjonen, men som antas å ha gått
sterkt tilbake eller å ha forsvunnet helt når ettersuksesjonstilstanden er nådd, er relevant for å skille
trinnene 1 og 2 (jf. trinndefinisjonene), men ikke for å skille de andre trinnene. Plassering til trinnene
2–5 skal gjøres på grunnlag av det relative innholdet av arter typisk for intakt jordbruksmark og arter
typisk for den antatte ettersuksesjonstilstanden av sammenliknbar naturlig mark.
– Gjenvekstsuksesjonen på semi-naturlig mark skiller seg fra raske suksesjoner på sterkt endret mark
ved at semi-naturlige økosystemer er helhetlige og derfor ofte svært motstandsdyktige mot
gjengroing. Semi-naturlige engsystemer kan derfor ha en svært lang brakkleggingsfase (7RA–SJ∙2)
etter at bruken opphører, før større endringer i engfloraen inntreffer.
– De hovedtypene som inngår i ‘semi-naturlig og sterkt endret jordbruksmark inkludert våteng’ er:
semi-naturlig eng (T32), semi-naturlig strandeng (T33), kystlynghei (T34), oppdyrket mark med seminaturlig engpreg (T41), åker (T44) og oppdyrket varig eng (T45).
Eksempler:
Bildeserien illustrerer gjenvekstsuksesjonen på svært kalkrik tørreng (T32-20) i innlandet i Sør-Norge.
Bilde #1 viser en typisk intakt slåtteeng (7RA–SJ∙1) med helt slett markoverflate. Bilde #2 viser en
typisk utforming av samme naturtype i brakkleggingsfasen (7RA–SJ∙2) med stor dekning av typiske
gjenvekstsuksesjonsarter (f.eks. einer) og begynnende oppslag av trær (små bjørketrær kan ses bak i

2

1

3

4

5

Bilder #1–5 viser de fem trinnene i gjenvekstsuksesjon i sørvendt, svært kalkrik tørreng (T32-20) i Nordherad (Op: Vågå); se
teksten for nærmere forklaring.
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bildet). Trinn 7RA–SJ∙2 varer fram til innslaget av skogsmarksarter er betydelig eller engfloraen er i
sterk tilbakegang. Trinnet 7RA-SJ∙3 kan være tresatt som på Bilde #3 med et feltsjikt av gras og urter,
men også med et betydelig innslag av skogsmarksarter. Trinn 7RA–SJ∙4 (Bilde #4) har typisk en
undervegetasjon med spredte engarter, men klar overvekt av skogsarter. Dersom gjengroingsmarka
får et svært tett tresjikt blir undervegetasjonen tilsvarende artsfattig med lite både av jordbruksmarksarter og skogsarter. Slike situasjoner, der engfloraen er borte uten at en skogsflora er etablert,
skal også gis verdien 4 for 7RA–SJ. Det samme gjelder andre tilfeller der engarter forekommer så
sparsomt at en jordbruksmark sannsynligvis ikke kan restaureres bare ved å gjenoppta bruken.
Som en pragmatisk løsning til bruk i tilfeller der arter typisk for nulltilstanden (jordbruksmark) mer
eller mindre mangler og det også er sparsomt med skogsarter, skal polygonet anses å ha nådd
ettersuksesjonstilstanden når tresjiktet er i hogstklasse 5 (7SB–NS∙5). Dette kriteriet skal overstyres
av kriteriene som er basert på sammenlikning av artssammensetningen med referansetilstandene
når disse kan benyttes. Det vil f.eks. si at en gammel normalskog (7SB–NS∙5) med betydelig innslag av
urter typisk for semi-naturlig eng skal typifiseres som semi-naturlig eng (T32) i sein
gjenvekstsuksesjonsfase (7SB–NS∙4) dersom det er overveiende sannsynlig (på grunnlag av historiske
kilder, flybilder, ensaldret tresjikt og andre egenskaper) at skogen representerer et suksesjonstrinn
fra T32 til T4. På Vestlandet og i Trøndelag og også enkelte steder på Østlandet (Bilde #6) finnes
gråorskoger som er i ferd med å gå inn i gammelskogsfasen (7SB–NS∙5), men uten at
tresjiktssuksesjonene er fullført (klimakstreslag på slik mark er ofte gran i Trøndelag) og/eller uten at
jordbruksmarksartene har blitt borte. Slike skoger tilhører T32 eller T45 inntil artssammensetningen,
også i tresjiktet, igjen er typisk for skogsmark. Sølvbunke Deschampsia cespitosa et et typisk
eksempel på en art som kan holde stand lenge i slik skog, også etter at beitingen helt har opphørt.
Praktiske tips:
– Det er (i prinsippet) mulig å plassere
en naturtypefigur langs 7RA–SJ ganske
nøyaktig ved å sammenlikne
artslistedata for polygonet på
observasjonstidspunktet med
artslistedata for referansesituasjonene.
I praksis er imidlertid dette svært
problematisk fordi en slik innplassering
forutsetter kunnskap om ulikheten
mellom replikater for at de beregnete
ulikhetsverdiene skal kunne
‘korrigeres’ (angivelse av ‘egentlig’
grad av ulikhet forutsetter at tilfeldig
variasjon i disse spesifikke artslistene er
tatt hensyn til). Sammenlikning mellom
artslister kan imidlertid, uten
forbehold, benyttes til å fastslå hvilket
av de to referansesituasjonene det
aktuelle systemet på
observasjonstidspunktet er mest likt og
dermed være til hjelp for å skille
mellom 7JB–SJ-trinnene 3 og 4.
– Sammenlikningen mellom dagens
artssammensetning og den forventete
artssammensetningen ved
referansesituasjonene må ta hensyn til
at forskjellen i artssammensetning
Bilde #6. Semi-naturlig beitemark i leirravine (3ER–RL), dominert av
mellom de to referansesituasjonene
gråor og i seint gjenvekstsuksesjonstrinn (7RA–SJ∙4) (B: Lier: Sjåstad).
øker når polygonets hevdintensitet
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øker; ikke beitepreget skog (HI∙0) er jo på samme tid ettersuksesjonstilstand og endepunktet for
hevdintensitetsgradienten. En semi-naturlig mark med svært ekstensivt hevdpreg (HI∙b) deler
anslagsvis halve artssammensetningen (økologisk avstand = 2 ØAE) med den ikke beitepregete
skogsmarka, mens en jordbruksmark må være sterkt endret (HI∙fghij) for helt eller delvis å mangle
felles arter med skogsmarka (økologisk avstand > 4 ØAE). Det skal derfor mindre endringer i
artssammensetning til for å oppnå et høyere trinn langs 7RA–SJ når hevdintensiteten er lav enn når
den er høy. Når hevdintensiteten er lav (f.eks. HI∙b) og marka er tresatt, skjer gjenvekstsuksesjonen
vanligvis ved at skogsmarksarter som allerede er til stede øker i mengde mens typiske arter for seminaturlig mark går tilbake. Når hevdintensiteten er sterkere (HI∙d–e og høyere) og marka åpen skjer
gjenveksten ved at arter typisk for intakt jordbruksmark først erstattes av arter typisk for
gjenvekstsuksesjoner og dernest ved at disse gradvis erstattes av skogsarter. Det er mengdeforholdet
mellom innholdet av arter typisk for jordbruksmark og arter typisk for skogsmark som skal
sammenliknes når 7RA–SJ angis; innholdet av arter som kommer inn og forventes å forsvinne mot
slutten av gjenvekstsuksesjonen skal ikke tas i betraktning.
– Tresatt semi-naturlig mark og semi-naturlig mark som ikke er overflateryddet har et naturlig, større
innslag av skogsarter (mange typiske ‘kantarter’ hører til blant disse) enn åpen, overflateryddet mark.
Dette må tas hensyn til når 7RA–SJ vurderes.
– Gjenvekstsuksesjonen kan ha mange ulike forløp, avhengig blant annet av hvilke naturtyper et
polygon grenser til og avstanden til nærmeste populasjoner av potensielle gjengroingsarter.
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Rask gjenvekstsuksesjon i semi-naturlig myr (7RA–SM)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2, som én av 5 enkeltvariabler under variabelen rask
suksesjon (7RA) på nivå 1.
Kort forklaring: Det som skal vurderes er plasseringen av polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, av myr som har eller har hatt hevdpreg, langs en
gjengroingssuksesjonsgradient som ender i naturlige våtmarkssystemer [åpen jordvannsmyr (V1)
eller myr- og sumpskogsmark (V2)] uten hevdpreg (HI∙0).
Måleskala: R3b [referanseskala med tre trinn, med intakt semi-naturlig myr (V9) og tilsvarende myr
på naturlig mark uten hevdpreg (HI∙0) som referanser].
Verdi Betegnelse
1
intakt semi-naturlig
myr
2
suksesjonsfase

¤

Beskrivelse
semi-naturlig myr med beite- eller slåttepreg som brukes på en
måte som opprettholder det ekstensive hevdpreget (HI∙b–e)
semi-naturlig myr preget av forfall; tidligere slåttemyr med med
tuet overflate, tidligere beitemyr uten tråkkspor og lokale flekker
preget av husdyrgjødsling; oftest i begynnende tilgroing med
kratt og krattskog
ettersuksesjonstilstand artssammensetning og fysiognomi uten klare indikasjoner på
(ekstremtrinn)
tidligere hevd som slåtte- eller beitemyr

Definisjoner:
suksesjon – mer eller mindre lovmessig endring i artssammensetning, eventuelt også miljøforhold,
over tid (innløsning av en endringsgjeld som er utløst av en forstyrrelsesbegivenhet)
rask suksesjon – suksesjon som forventes ikke å nå ettersuksesjonstilstanden i løpet av (100–)200 år
ettersuksesjonstilstand – økosystemtilstand etter en suksesjon; det vil når artssammensetningen
indikerer tilhørighet til et system på naturlig mark, endringstakten ikke lenger er vesentlig raskere
og/eller har klarere ’retning’ enn i dette, og prosessene som karakteriserer naturlig mark er
gjenopprettet
Utfyllende forklaring:
– Variabelen rask gjenvekstsuksesjon i semi-natrurlig myr (7RA–SM) skal i utgangspunktet angis for et
helt naturtypepolygon (hvis ikke den prosjektspesifikke kartleggingsinstruksen sier at den skal brukes
til oppdeling i delpolygoner).
– Myrslått som ledd i tradisjonell jordbruksdrift opphørte for 50–100 år siden, og intakt semi-naturlig
myr (V9) med slåttemarkspreg (SP∙a) finnes i dag bare som ‘museal natur’.
– Myr inngår fortsatt i utmarksbeiter. Beitet myr må ha et klart semi-naturlig preg (HI∙b eller
sterkere) for å typifiseres som semi-naturlig myr (V9). Kriteriet for å skille HI∙b (svært ekstensivt
hevdpreg) fra HI∙a (tydelig beitepreget) er at marka (om nødvendig) ryddes regelmessig for trær og
busker, og bærer preg av beiting ved tråkkspor, gjødselflekker el.l. Myr kan altså ha ‘tydelige spor
etter beiting’ og likevel skulle typifiseres som V1 eller V2, med HI∙a.
– Liksom semi-naturlig eng (T32) kan semi-naturlig myr (V9) være åpen eller tresatt.
– Ei myr som skal fungere som semi-naturlig mark til slått eller beite kan ikke være for bløt;
mykmatter (TV∙cd) tåler verken tråkkslitasje fra dyr eller fra mennesker over tid. Åpen semi-naturlig
myr (V9) er derfor typisk så tørr at den etter opphør av bruk gror til med busker og/eller trær. Men
som for de andre enkeltvariablene under rask suksesjon (7RA), er det ikke tilvoksningen med busker
og trær alene som skal vurderes, men endringer i den totale artssammensetningen: Variabelverdien
for tilstandsvariabler (som 7RA) som angis på referanseskala skal, i utgangspunktet, angi graden av
likhet mellom artssammensetningen i polygonet på observasjonstidspunktet og hver av de to
referansesituasjonene. For 7RA–SM er referansesituasjonene (i) intakt semi-naturlig myr (V9), det vil
si myr med intakt semi-naturlig preg enten av husdyrbeiting eller slått, og (ii) en
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ettersuksesjonstilstand av åpen jordvannsmyr (V1) eller myr- og sumpskogsmark (V2) uten preg av
hevd. I motsetning til semi-naturlige enger, på fastmark (T32) og i våtmark [semi-naturlig våteng
(V10)], er det imidlertid små forskjeller i artssammensetning mellom semi-naturlig myr og tilsvarende
naturlige myrsystemer (V1 og V2). Typifisering og angivelse av gjenvekstsuksesjonstrinn skal derfor
baseres på en samlet vurdering av alle relevante, observerbare egenskaper. Tabellen nedefor
oppsummerer de viktigste kjennetegnete på intakt semi-naturlig myr (V9). Innslaget av gjenveksttrær
og busker kan i tillegg beskrives separat ved hjelp av variablene dekning av gjenveksttrær (1AG–A–G)
og busksjiktsdekning (1AG–B).
Egenskap

Semi-naturlig myr (V9)
med beitepreg (SP∙0)
med slåttepreg (SP∙a)

kulturspor

sperregjerde (5KU–AR–SP)

utløe (5BY–IL–FL), ruin etter utløe
(5KU–AR–RU); stakkstenger (ikke
variabel i NiN v. 2.1)

plassering langs LKM
kalkinnhold (KA)

KA∙b–i

KA∙(d–)e–h [myr må ha en viss
produksjon for at slått skulle være
verd strevet]
TV∙f–g(–h) [midtre fastmattenivå]

tørrleggingsvarighet (TV)
myrflatepreg (MF)

overflatejevnhet

tre- og busksjikt

feltsjikt

bunnsjikt

TV∙(d–)e–i(–j) [først og fremst
fastmatter; tuer tråkkes i stykker]
MF∙c–e [beitetolererende arter har
oftest preferanser for myrkant]
husdyrtråkk ødelegger tuer (TV∙ijk) og
bidrar derfor til utjevning av myras
naturlige mikrotopografi-variasjon
(tue–mykmatte); samtidig lager dyra
djupe spor i bløtere deler av myra
som kan vare i mange år; nær
saltsteiner og fôringsplasser kan
tråkkslitasjen være så sterk at
overflate-strukturen i myra ødelegges
med naken torv og/eller vassfylte
gjøler som resultat
kan finnes, men ofte ryddet

varierende, flekkvis utviklet; ofte
fragmentert av tråkk; ved sterk
beiting med sterkt redusert
artsrikdom, men økt mengde av
konkurransesvake og/eller
beitetolerante arter som f.eks.
duskull Eriophorum angustifolium,
skogsiv Juncus alpinoarticulatus,
sølvbunke Deschampsia cespitosa og
nitrofile, forstyrrelsestolerante arter
som f.eks. krypsoleie Ranunculus
repens og ugrasarter som tunrapp
Poa annua
ofte dårligere utviklet enn i myr uten
hevdpreg, fragmentert av tråkk

MF∙c–e [arter som begunstiges av
slått har oftest preferanser for
myrkant eller fastmark]
svært jevn; effektiv utnyttelse av myr
til slått forutsetter at tuene fjernes;
ei slåttemyroverflate består derfor av
store, sammenhengende, slette
fastmattearealer

mangler eller med spredte, gjerne
større trær som har blitt spart (jf.
Bilde #1)
grasdominert, ofte med urteinnslag,
med jevn fordeling av arter; typisk
dominert av store starr- og grasarter
som trådstarr Carex lasiocarpa og
flaskestarr C. rostrata

klart mindre dekning enn i myr uten
hevdpreg, hemmet av den tette grasog halvgrasdominerte vegetasjonen

– Gjenvekstsuksesjonens forløp avhenger av den semi-naturlige myras plassering langs viktige LKM,
først og fremst dens plassering langs TV-gradienten, samt om den ble brukt til beiting eller slått.
Ettersuksesjonstilstanden skal anses være nådd (og myra typifiseres som V1 eller V2) når følgende
kriterier er oppfylt:
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1

2

3

4

5

6

Bilder #1–6 illustrerer de tre trinnene i gjenvekstsuksesjon i semi-naturlig myr (V9) med slåttepreg (SP∙b). Bildene #1 og #2
viser de to antatt beste eksemplene på intakte slåttemyrer (7RA–SM∙1) i Norge; Sølendet (STr: Røros: Brekken) og Slåttmyra
(Akh: Nittedal). Legg merke til de store, slette, fastmattedominerte flatene med stor grasproduksjon. Bildet fra Sølendet
(Bilde #1) viser at slåttemyr kan ha et ‘parkaktig preg’. Bildene #3 og #4 (fra Slåttmyra) er fra et myrparti i suksesjonsfasen
(7RA–SM∙2). Her har det sannsynligvis blitt slått tidligere (for minst 60 år siden), men nå er overflata sterkt tuet (Bilde #4
viser taglstarr-tue Carex appropinquata). Vegetasjonen er fortsatt åpen, men en suksesjon mot økende innslag av busker
og/eller lave trær pågår sannsynligvis. Bilder #5–6 viser randpartier mot fastmark på Slåttmyra, med mer eller mindre tett
krattskog av vekstbegrensete gran-, furu- og bjørketrær. Det er sannsynlig ar disse partiene tidigere var åpne og ble slått,
men observa-sjoner gjennom over 20 år (T.Ø. Olsen, pers. obs.) indikerer at myra nå har nådd et stadium der tre- og
busksjiktstettheten ikke lenger øker. Disse myrpartiene utgjør ettersuksesjonstilstanden etter suksesjonen fra semi-naturlig
myr (7RA–SM∙¤) og skal typifiseres som myr- og sumpskogsmark (V2).
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Egenskap
kulturspor
mikrotopografi

tre- og busksjikt
feltsjikt

bunnsjikt

Semi-naturlig myr (V9)
med beitepreg (SP∙0)
med slåttepreg (SP∙a)
kan fortsatt finnes
som forventet på en myr med
som forventet på en myr med
aktuell plassering langs viktige
aktuell plassering langs viktige
LKM
LKM; store tuer av tuedannende
gras og halvgras som f.eks.
taglstarr Carex appropinquata,
stolpestarr C. nigra ssp. juncella,
blåtopp Molinia cerulea kan
forekomme, men kan være et
tegn på et seint
suksesjonsstadium etter tidligere
bruk som slåttemyr
kan finnes og tilsynelatende ikke i ekspansjon
som forventet på en myr med
som forventet på en myr med
aktuell plassering langs viktige
aktuell plassering langs viktige
LKM, nitrofile og forstyrrelsesLKM
tolerante arter mangler eller
sparsomt til stede
som forventet på en myr med aktuell plassering langs viktige LKM

– Vurderingen av hvorvidt en myr skal typifiseres som semi-naturlig myr (V9) i gjengroing (7RA–SM∙2)
eller som myr på naturlig mark (og uavhengig av om den er resultatet av en gjengroingssuksesjon i
tidligere V9 eller ikke), skal baseres på vurdering av følgende: (i) Hvorvidt overflatestrukturen er som
forventet på en myr på naturmark med aktuell plassering langs viktige LKM. (ii) Hvorvidt det fortsatt
pågår suksesjoner i busk- og tresjiktet eller det kan antas å være i en dynamisk likevekt. (iii) Hvorvidt
det finnes tydelige spor etter hevd i artssammensetningen.
– Ettersom artssammensetningen ofte ikke endrer seg vesentlig gjennom suksesjonen fra intakt
(7RA–SM∙1) semi-naturlig myr (V9) til ettersuksesjonstilstanden av myr på naturlig mark, i hvert fall
ikke dersom den semi-naturlige myra har slåttepreg (SP∙a), kan den pragmatiske regelen om at
polygonet anses å ha nådd ettersuksesjonstilstanden når tresjiktet når hogstklasse 5 (7SB–NS∙5)
anvendes dersom ikke spesielle trekk ved artssammensetningen taler imot det. Semi-naturlig myr
(V9) mister imidlertid vanligvis sitt semi-naturlige preg langt tidligere enn dette.
Eksempler:
Bildeserien illustrerer de tre stadiene i suksesjonen fra semi-naturlig myr (V9) med slåttepreg (SP∙a)
til myr- og sumpskogsmark (V2). Legg spesielt merke til slåttemyrlandskapets ‘parkaktige preg’
(Bilder #1–2) med slett, plenliknende overflatestruktur.
Praktiske tips:
– Forskjellen i artssammensetning mellom semi-naturlig myr (V9) og myr på naturlig mark (V1 og V2)
er mye mindre enn mellom semi-naturlig eng (T32) og ettersuksesjonstilstanden av
fastmarksskogsmark (T4). Den semi-naturlige myra mister også raskere sine karakteristiske trekk.
Myr skal, som all annen natur, typifiseres på grunnlag av egenskaper som er observerbare i dag.
Dersom det ikke finnes klare, synlige indikasjoner på at det aktuelle naturtypepolygonet er ei seminaturlig myr under gjengroing, skal det typifiseres som V1 eller V2. Det gjelder også dersom det
finnes kulturspor som indikerer at myra tidligere sannsynligvis har hatt et semi-naturlig preg.
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Tilplanting/såing som foryngelsestiltak i skog (7SB–FT–TS)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 3, som en av tre enkeltvariabler under den flerdimensjonale
nivå 2-variabelen foryngelsestiltak (7SB-FT) som sorterer under nivå 1-variabelen skog-bruk (7SB).
Kort forklaring: Det som skal registreres er arealandelen av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, som har vært gjenstand for tilplanting og/eller
såing etter hogst.
Måleskala: A6 (andelsvariabel med 6 trinn).
Verdi
Arealandel

0
0 – 1/16

1
1/16 – 1/8

2
1/8 – 1/4

3
1/4 –1/2

4
1/2 –3/4

Definisjoner:
tilplanting – utplanting av
forhåndsspirt plantemateriale som
hovedforyngelsestiltak i skog
Utfyllende forklaring:
– Data fra den årlige resultatkontrollen
av foryngelsesarealet på skogsmark i
Norge 2013 (Granhus et al. 2014) viser
at markberedning (7SB–FT–MA) ble
utført på 16,2 % av arealet. Planting
(7SB–FT–TS) ble utført på 60,0 % av
arealet, mens såing ble utført på bare
0,3 % av arealet. Kombinasjonen av
markberedning og tilplanting ble utført
på 8,6 % av foryngelsesarealet, mens
såing alltid ble utført etter
markberedning.
Eksempel:
Bildet viser et typisk treplasseringsmønster ved tilplanting av tidligere
åkermark; resultatet er ofte en
plantasjeskog (T38).
raktiske tips:
– Såing kan være vanskelig
observerbart, mens tilplanting ofte
resulterer i ensaldrete individer som
står i regelmessig mønster.

Bilde #1. Rekker av plantete grantrær på tidligere åker; nå
planlatsjeskog (T38) (Ø: Aremark).

5
3/4 – 1
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Uspesifisert åpen foryngelseshogst (7SB–HI–ÅP–0)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 4, som ‘samlevariabel’ for alle kategorier av åpen
foryngelseshogst (7SB–HI–ÅP) som er én av fem kategorier av hogst på nivå 3 under den
flerdimensjonale nivå 2-variabelen hogstinngrep (7SB-HI) som sorterer under nivå 1-variabelen skogbruk (7SB).
Kort forklaring: Det som skal registreres er arealandelen av et polygon eller annet utfigurert
natur(type)område, her kalt ‘observasjonsenheten’, som har vært gjenstand for åpen
foryngelseshogst.
Måleskala: A6 (andelsvariabel med 6 trinn).
Verdi
Arealandel

0
0 – 1/16

1
1/16 – 1/8

2
1/8 – 1/4

3
1/4 –1/2

4
1/2 –3/4

5
3/4 – 1

Definisjoner:
frøtrestillingshogst – hogst der 1–15 frøtrær pr. dekar er satt igjen, noenlunde jevnt fordelt over
arealet, for å fremme naturlig foryngelse
lukket foryngelseshogst – hogst der det avvirkete arealet fortsatt preges av et skogklima gjennom
foryngelsesfasen, på en måte som bevarer en flersjiktet skogstruktur
snauhogst (flatehogst) – sluttavvirkningshogst uten at det er satt igjen frøtrær
åpen foryngelseshogst – hogstformer der det avvirkete arealet ikke preges av et skogklima gjennom
foryngelsesfasen (årene etter at hogsten fant sted)
Utfyllende forklaring:
– Åpen foryngelseshogst (7SB–HI–ÅP) omfatter to hogstformer, snauhogst (7SB–HI–ÅF–SH) eller
flatehogst og frøtrestillingshogst (7SB–HI–ÅF–FH).
– Åpen foryngelseshogst (7SB–HI–ÅP) gjør at det avvirkete arealet ikke preges av et skogklima
gjennom foryngelsesfasen (hogstklasse I og II; se variabelen 7SD–NS).
– Hogstinngrepsvariablene (7SB–HI–XX–YY) omfatter alle spor etter hogstinngrep som er
observerbare på registreringstidspunktet, også gamle flatehogster. De fleste tidligere flatehogster
kan fortsatt identifiseres fordi flatehogst først kom i alminnelig bruk i årene etter 2. verdenskrig.
– Frøtrestillingshogst (7SB–HI–ÅF–FH)
følges ofte opp med felling av
frøtrærne når tilfredsstillende naturlig
foryngelse er oppnådd.
Eksempel:
Bildet viser en kalkfattig lyngskog (T45) etter (frøtrestillingshogst (7SB–HI–
ÅF–FH).
Praktiske tips:
– Åpne foryngelseshogster er lett
gjenkjennelige i lang tid etter at de fant
sted fordi de enten følges av aktive
eller passive foryngelsestiltak (planting,
markberedning eller andre tiltak for
naturlig foryngelse) som resulterer i en Bilde #1. Kalkfattig lyngfuruskog (T4-5) etter frøtrestillingshogst (Akh:
ensaldret, énsjiktet skog.
Aurskog-Høland: Søndre Høland).
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Naturskogsdynamikk (7SD–0)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2, under variabelen skogbestandsdynamikk (7SD) på nivå 1.
Kort forklaring: Variabelen brukes til å karakterisere, gjerne avgrense, et område med en
tresjiktsdynamikk som er nær den man finner i en skog som ikke er forstlig drevet.
Måleskala: B (binær).
Verdi
Begrep

0
normalskog

1
naturskog

Definisjoner av viktige begreper:
bonitet (= H40-bonitet) – markas evne til å produsere trevirke, uttrykt ved trærnes overhøyde ved 40
års husholdningsalder
brysthøyde – 1,3 m over ‘normalt stubbeavskjær’ (dvs. så nær bakken som det er mulig å hogge
treet)
dødvedenhet – sammenhengende stykke av ved-livsmedier (med påsittende bark, eller uten bark
dersom denne har løsnet fra veden), eller flere stykker som er oppstått fra ett sammenhengende
stykke død ved (det vil si at alle deler av det som har vært ett tre, men som seinere er delt i flere
stykker skal telles som en dødvedenhet), og som har en diameter i brysthøyde > 10 cm
grunnflate – arealet av trestammens snittflate, målt i brysthøyde
grunnflateveid bestandsalder – gjennomsnittlig totalalder for alle trærne i et bestand, med trærnes
grunnflate som vekt
husholdningsalder – antall årringer i brysthøyde (justert for eventuell nedsatt vekst i perioder hvor
treet har vært undertrykt av andre trær)
liggende dødvedenhet – dødvedenhet som består av enten (a) et helt tre med (i) stamme som har en
vinkel < 30 ° med horisontalplanet eller (ii) stamme eller greiner som berører bakken; eller (b) en
avbrukket topp med diameter ved bruddstedet > 10 cm [merk at en topp er den øverste delen av et
tre med stammebrekk ovenfor brysthøyde (1,3 m over bakken)]
lite nedbrutt – Trinn 2–4 på sekstrinnsskalaen for vednedbrytningsgrad som benyttes i NiN (i
motsetning til sterkt nedbrutt, som omfatter trinnene 5 og 6. Trinnene 4 og 5 er definert som følger:
Trinn 4 (middels nedbrutt ved) – råte har trengt mer enn 3 cm inn i veden, men veden har fortsatt en hard
kjerne og intakt ytre avgrensing; 50–75% av opprinnelig vedbiomasse (tørrvekt) er igjen
Trinn 5 (sterkt nedbrutt ved) – stammen er gjennområtten, ingen harde deler er igjen; vedoverflata er delvis
fragmentert; stokken følger terrengets form og har ofte sunket sammen til et ellipseformet tverrsnitt; 25–50%
av opprinnelig vedbiomasse (tørrvekt) er igjen

naturskog – skogsmark med skogbestand framkommet ved naturlig foryngelse av stedegent
genmateriale, der menneskelig påvirkning har funnet sted i så liten utstrekning, for så lang tid tilbake,
eller er utført på en slik måte, at skogsmarkssystemets naturlige struktur, sammensetning, og
økologiske prosesser dominerer
normalskog – skogbestand som er forstlig drevet i henhold til skogbrukets standarder og med de til
en hver tid gjeldene tekniske hjelpemidler
overhøyden (i skogbestand): gjennomsnittshøyden på de 10 groveste trærne pr. dekar (1 000 m2),
dvs. de 10 trærne med størst stammediameter
skogbestand – tresatt areal med populasjon(er) av dominerende treslag som har rimelig ensartet
type dynamikk (normalskog eller naturskog), skogbrukshistorikk, aldersfordeling, tetthet,
produksjonsevne etc.
stort tre – tre som tilfredsstiller den treslagsspesifikke definisjonen av stort tre, basert på diameter i
brysthøyde: einer 10 cm; barlind 20 cm; or, rogn og selje 30 cm; gran, furu, osp, bjørk 40 cm; alle
andre boreale lauvtrær enn de som er nevnt over (f.eks. hegg) samt pil og vier 20 cm; alle andre
treslag 40 cm
totalalder – alderen på et enkelttre, dvs. tid fra treet etablerte seg til i dag (beregnes ofte som sum
av husholdningsalder og anslått alder ved brysthøyde
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tre – vedplante med flerårig hovedstamme, som er mer enn 5 meter høy eller som har potensiale for
å bli mer enn 5 m høy på det aktuelle voksestedet, samt individer av arter som under gunstige
vokstedsforhold kan nå 5 m, men som på grunn av vekstbegrensende miljøforhold på voksestedet
bare er eller forventes å bli minst 2 m (vekstbegrensete trær)
tresatt areal – sammenhengende område med trær, der arealandelen innenfor kroneperiferien er
større enn 10%
Kriterier for å karakterisere en skogsmark som naturskog:
– For å karakteriseres som naturskog må en skogsmark oppfylle et sett av kriterier. Det er flere ‘inngangsveger’ til å karakterisere et område som naturskog. Flytdiagrammet nedenfor inneholder kriteriene for å vurdere om et område er en naturskog eller ikke, og hvilken rekkefølge de skal vurderes.
– Inngangsverdiene for totalt antall dødvedenheter pr. hektar (10 000 m2), totalt antall lite og sterkt
nedbrutte liggende dødvedenheter pr. hektar og for totalt antall store trær (av alle treslag) pr.
hektar, som det refereres til i flytdiagrammet, er gitt i følgende tabell:
H40-bonitet

G23
G20
G17
G14
G11
G8
G6
F17–23
F14
F11
F8
F6
B20–23
B17
B14
B11
B8
B6

Inngangsverdier (antall pr. hektar)
Alle dødvedenheter
Hver av: Lite nedbrutt
Store trær (4TS–TS)
(4DG–0 + 4DL–0)
liggende død ved
(4DL–L) og sterkt
nedbrutt liggende død
ved (4DL–S)
213
187
187
183
172
151
134
231
241
207
184
146
141
138
119
113
92
70

74
66
65
64
60
53
47
81
84
72
64
51
49
48
42
40
32
24

42
35
24
17
10
6
4
40
19
13
7
6
61
60
51
49
40
30

– Tabeller og metode for å bestemme bonitet er beskrevet under normalskogsbestandets
suksesjonsstadier (7SD–NS)
Utfyllende forklaring:
– Naturskogsdefinisjonen har til hensikt å skille skogsmark med en dynamikk som i stor grad
samsvarer med den naturlige dynamikken (‘naturskog’) fra annen skogsmark (‘normalskog’). Også
skog med synlige spor etter tidligere skogbruksdrift, ’naturskognær skog’, kan tilordnes naturskog.
– Istedenfor å bestå av bestander som har samme hogsthistorie og som gjennomgår suksesjon (se
normalskogbestandets suksesjonsstadier, 7SD–NS), kjennetegnes tresjiktsdynamikken i en naturskog
av stor variasjon på fin romlig skala og lav forutsigbarhet. Gamle trær dør og faller, ofte i små
grupper, og lukene i tresjiktet tettes ved at småtrær vokser opp og blir store. Regenerering foregår
først og fremst i åpninger i tresjiktet fordi lys er en begrensende faktor både for spiring og
overlevelse av unge treplanter. Naturskog (inkludert naturskognær skog) kjennetegnes ved med mye
død ved, ofte også stort artsmangfold. I likhet med normalskogen inneholder naturskogen en
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Skogsmark
– uten eller med svakt innslag av
fremmede arter (7FA∙1,2)
– uten større tekniske inngrep

Normalskog

N

J
Fullstendig mangel på hogststubber
(og forsikring om at dette ikke
skyldes at området er et ettersuksesjonsstadium etter gjenvekstsuksesjon i semi-naturlig eller sterkt
endret mark)

J

J

N
totalt antall dødvedenheter
(summen av 4DG–0 og 4DL–0)
overskrider en inngangsverdi gitt av
dominerende treslag og bonitet

N

J
Vurdér følgende tre kriterier:
(1) Totalt antall dødvedenheter i hver av de to
kategoriene av lite og sterkt nedbrutt liggende død ved
(4DL–L og 4DL–S) overskrider en inngangsverdi gitt av
dominerende treslag og bonitet
(2) Skogen er flersjiktet, dvs. at den inneholder tre
veldefinerte sjikt (et veldefinert kronesjikt er et
høydeintervall over bakken som inneholder vesentlig flere
trær (basert på faktisk trehøyde) eller mangler
veldefinerte sjikt enn tilgrensende høydeintervaller)
(3) Totalt antall store trær (4TS–TS) overskrider en
inngangsverdi gitt av dominerende treslag og bonitet
Er minst 2 av de 3 kriteriene oppfylt?

J
Naturskog

Naturskog

Det kan dokumenteres eller på
annen måte begrunnes godt at
dette skyldes naturlig bestandsreduksjon på tresatt areal (7SN)
eller annen årsak, f.eks. lokale
eller regionale miljøforhold.
Spesielt hensyn skal tas til at
inngangsverdiene for naturskog
ikke tar hensyn til at nedbrytningen av død ved går raskere
på fuktigere og mer kalkrik
mark (det vil si på høyere
boniteter).

N
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veksling mellom ulike faser, men disse
danner en mosaikk av ‘småbestander’
og ikke én suksesjonsserie som i
normalskogen. Flekkene i denne
mosaikken kan ha svært liten
utstrekning, glir ofte gradvis over i
hverandre og kan være vanskelig å
avgrense. Sammensetningen
(arealandelene) av fire ulike
utviklingsfaser – optimalfasen,
aldringsfasen, forfallsfasen og
foryngelsesfasen – som er
enkeltvariabler innenfor naturskogens
utviklingsfaser (7SD–NU), brukes til å
beskrive bestandsdynamikken i et
Bilde #1. Naturskog med moderate dødvedmengder (He: Engerdal:
naturskogsbestand.
Gutulia).
– Et av de viktigste kjennetegnene på
naturskog (7SD–0∙1) og en av egenskapene ved naturskogen som har størst betydning for
artsmangfoldet, er det høye innholdet av død ved i ulike stadier av nedbrytning. I NiN versjon 2.1 er
derfor innholdet av død ved med ulike egenskaper brukt for å skille normalskog og naturskog.
Utgangspunktet for inngangsverdiene som blir benyttet er gjennomsnittstall for hele landet fra
Landsskogtakseringen fordelt på bonitetsklasser (datagrunnlaget er ikke tilstrekkelig til separate
beregninger for de bioklimatiske regionene). Utgangspunktet for inngangsverdiene er antakelser om
at dødvedobjektene er observerbare fram til til 80 % av den forventete levealderen for furu, 50 % for
gran og 35 % for bjørk og andre lauvtrær. Forventet dødvedmengde i skog dominert av furu, gran og
bjørk (lauv) er dermed satt til henholdsvis 80, 50 og 35 % av mengden levende trær. Mengde kan
måles som volum, grunnflatesum eller treantall. Antall trær med brysthøydediameter > 10 cm er
valgt som egenskap som inngår i kriteriesettet. Antall trær er lett å estimere (eller telle), og krever
ikke tidkrevende registreringer. Inngangsverdiene er satt til halvparten av den gjennomsnittlige
dødvedmengden i en skog med naturlig dynamikk, det vil si henholdsvis 40, 25 og 17 % av forventet
antall trær med brysthøydediameter > 10 cm, gitt treslag og bonitet. Av dette utgjøres ca. 70 % av
liggende død ved. En skog med naturlig dynamikk inneholder liggende død ved i alle
nedbrytningsklasser. Dette motiverer for at både lite og sterkt nedbrutt liggende død ved bør være
godt representert i en skog som skal karakteriseres som naturskog. Kriteriesettet krever at hver de to
nedbrytningsklassene for ligende død ved inneholder minst 25 % av det totale forventete antallet
liggende dødvedenheter. På samme vis som for død ved, brukes en inngangsverdi for antallet store
trær på 50 % av den forventete mengden i en skog med naturlig dynamikk.
– Merk at det er anledning til å karakterisere et område som naturskog sjøl om ikke
naturskogskriteriene fullt ut er oppfylt. Det stilles imidlertid sterkere krav til dokumentasjon i disse
tilfellene.
Praktiske tips:
– Utfigurering av skogmark som naturskog (7SD–0∙1) skal, som hovedregel, følges av opplysninger om
hvilket kriteriesett som ble benyttet, helst med dokumentasjon (informasjon om de definererde
variablene, f.eks. 4DL–L, 4DL–S, 4DG–0, 4TS–TS.
– De viktigste årsakene til at naturskogskriteriene ikke oppfylles sjøl om skogsmarka ikke har vært
forstlig drevet, er: (i) naturlig bestandsreduksjon på tresatt areal (7SN), først og fremst insektangrep
(7SN–IN), omfattende skogbrann (7SN–BR) og vindfelling (7SN–VI); og (ii) at nedbrytningen av død
ved går raskere på fuktigere og mer kalkrik mark (det vil si på høyere boniteter) og i deler av landet
med fuktigere og varmere klima.
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Normalskogbestandets suksesjonsstadier (7SD–NS)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2, under variabelen skogbestandsdynamikk (7SD) på nivå 1.
Kort forklaring: Det som skal regiostreres er naturtypefigurens dominerende hogstklasse (den
hogstklassen som dekker størst del av figuren), dvs. skogbestandets dominerende utviklingstrinn,
angitt på grunnlag av målinger av skogbestandets alder og markas bonitet.
Måleskala: O5 (suksesjonstrinn, som ordnet faktorvariabel).
Verdi
Begrep

1
2
3
4
5
skog under
ungskog
yngre
eldre
gammel
fornying
(hogstklasse II, produksjonsskog produksjonsskog normalskog
(hogstklasse I,
p.p.)
(hogstklasse III) (hogstklasse IV) (hogstklasse V)
p.p.)

Definisjoner av viktige begreper:
bonitet (= H40-bonitet) – markas evne til å produsere trevirke, uttrykt ved trærnes overhøyde ved 40
års husholdningsalder
brysthøyde – 1,3 m over ‘normalt stubbeavskjær’ (dvs. så nær bakken som det er mulig å hogge
treet)
frøtrestillingshogst (7SB–HI–ÅP–FH) – hogst der 1–15 frøtrær, noenlunde jevnt fordelt over arealet,
er satt igjen per dekar
grunnflate – arealet av trestammens snittflate, målt i brysthøyde
grunnflateveid bestandsalder – gjennomsnittlig totalalder for alle trærne i et bestand, med trærnes
grunnflate som vekt
husholdningsalder – antall årringer i brysthøyde (justert for eventuell nedsatt vekst i perioder hvor
treet har vært undertrykt av andre trær
normalskog – skogbestand som er forstlig drevet i henhold til skogbrukets standarder og med de til
enhver tid gjeldene tekniske hjelpemidler
overhøyden (i skogbestand): gjennomsnittshøyden på de 10 groveste trærne pr. dekar, dvs. de 10
trærne med størst stammediameter
skjermstillingshogst (7SB–HI–LG–SH) – hogst der 16–40 frøtrær, noenlunde jevnt fordelt over arealet,
er satt igjen per dekar
skogbestand – tresatt areal med populasjon(er) av dominerende treslag som har rimelig ensartet
type dynamikk (normalskog, naturskog eller treplantasje), skogbrukshistorikk, aldersfordeling,
tetthet, produksjonsevne etc.
totalalder – alderen på et enkelttre, dvs. tiden fra treet etablerte seg til registreringstidspunktet
(beregnes ofte som summen av husholdningsalder og anslått alder i brysthøyde)
tre – vedplante med flerårig hovedstamme, som er mer enn 5 meter høy eller som har potensiale for
å bli mer enn 5 m høy på det aktuelle voksestedet, samt individer av arter som under gunstige
vokstedsforhold kan nå 5 m, men som på grunn av vekstbegrensende miljøforhold på voksestedet
bare er eller forventes å bli minst 2 m (vekstbegrensete trær)
tresatt areal – sammenhengende område med trær, der arealandelen innenfor kroneperiferien er
større enn 10%
Definisjoner av hogstklassene:
– Et forynget bestand passerer grensa mellom 7SD–NS trinn 1 og trinn 2 når en av følgende to
betingelser er oppfylt: (i) Bestandet har en arealandel innenfor kroneperiferien større enn 25 % og en
overhøyde på det foryngete sjiktet) som overskrider 2 m; eller (ii) bestandet tilfredsstiller
definisjonen av tresatt areal. Denne definisjonen avviker fra definisjonen som benyttes i
skogbrukssammenheng, som er basert på tretetthet alene.
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– Grensene mellom hogstklassene er gitt av følgende tabell, som viser hvilke grenseverdier for
(grunnflateveid) totalalder som skal brukes til å trekke grenser mellom hogstklassene ved gitt
dominerende treslag og gitt bonitet (tilsvarende tall for husholdningsalder er gitt i parentes):
Bonitet
H40
23
20
17
14
11
8
6 og <6

Grense mellom trinn 2 og 3 Grense mellom trinn 3 og 4 Grense mellom trinn 4 og 5
Gran
Furu
Bjørk
Gran
Furu
Bjørk
Gran
Furu
Bjørk
18 (9)
–
15 (11) 40 (31)
–
25 (21) 60 (51)
–
40 (36)
20 (10) 20 (12) 17 (13) 45 (35) 45 (37) 30 (25) 70 (60) 70 (62) 50 (45)
25 (14) 25 (16) 20 (15) 53 (42) 53 (44) 38 (33) 80 (69) 80 (71) 60 (55)
30 (17) 30 (20) 22 (16) 60 (47) 60 (50) 42 (36) 90 (77) 90 (80) 65 (59)
35 (20) 35 (23) 25 (18) 67 (52) 67 (55) 46 (39) 100 (85) 100 (88) 70 (63)
45 (28) 45 (30) 27 (19) 75 (58) 75 (60) 50 (42) 110 (83) 110 (95) 75 (66)
55 (35) 55 (37) 30 (20) 85 (65) 85 (67) 55 (45) 120(100) 120(102) 80 (70)

Utfyllende forklaring:
– Det er lang tradisjon i norsk skogbruk for inndeling av forstlig drevet skog i hogstklasser som
beskriver skogbestandets utviklingstrinn. Ideelt sett adresser hogstklassebegrepet en ensaldret
produksjonsskog, men det kan også brukes om skog med mer variert bestandsstruktur.
– Hogstklassen uttrykker hvilket stadium et skogbestand er i, i utviklingen mot hogstmoden tilstand.
Hogstklasseinndelingen tar utgangspunkt i at et normalskogsbestand gjennomgår stadier med mer
eller mindre de samme kjennetegnene (tresjiktstetthet etc.) uavhengig av bonitet og treslag, men at
tiden det tar før tresjiktet når, og gjennomgår, hvert enkelt stadium (trinn) er avhengig av boniteten.
– Skogbrukets hogstklassedefinisjoner brukesfor å skille trinnene langs 7SD–NS, med ett unntak:
skillet mellom 7SD–NS∙1 og ∙2, som i skogbrukssammenheng settes på grunnlag av tretetthet
alene,trekkes i NiN på grunnlag av tresjiktets høyde og eventuelt også tretettheten.
– I en tydelig tosjiktet skog som er resultatet av tidligere frøtrestillingshogst eller skjermstillingshogst
som er etterfulgt av naturlig foryngelse eller planting av trær, vil de gjensatte trærne ha egenskaper
som tilsier hogstklasse V mens de unge trærne utgjør et delbestand i hogstklasse II (eller I). I slik
tilfeller skal man se bort fra det gamle trebestandet dersom det er overveiende sannsynlig at det
satses på det unge bestandet (f.eks. om det er plantet) og/eller at det er klart at hensikten er å
avvirke det gamle bestandet innen straks foryngelsen er tilfredsstillende.
– Tabellen ovenfor viser at suksesjonen går raskere (og hvert trinn varer kortere) desto ‘bedre’
boniteten er.
Praktiske tips:
– Grensene mellom de andre hogstklassene enn I og II trekkes på grunnlag av inngangsverdier for
grunnflateveid bestandsalder ved gitt bonitet. For å bestemme hogstklasse, må man altså først
bestemme (eller anslå) boniteten, dernest beregne bestandsalderen ved å måle eller anslå alderen
på trær som anses representative for bestandet og til sist bruke tabellen ovenfor med
inngangsverdier for bestandsalder til å bestemme hvilken hogstklasse bestandet er i.
– Bonitering (bestemmelse av boniteten) gjøres ved telling av årringer i en borprøve som tas i
brysthøyde (1,3 m høyde) på ett eller flere boniteringstrær, og bestemmelse av bestandets
overhøyde. Som boniteringstrær skal velges trær som antas å være representative for bestandet og
som det ikke er grunn til å anta at gjennom sin utvikling har blitt vesentlig, negativt, påvirket
(undertrykt) av andre trær.
– Bonitetstabellen for gran- (G), furu- (F) og bjørkedominert (B) skogsmark i Norge (under)
inneholder nedre grenseverdier for overhøyden (i m) i hver bonitetsklasse, gitt trærnes
husholdningsalder. Bonitetsklassene B23,B20 og B17 gjelder for hengebjørk (Betula pendula),
B14,B11 og B8 gjelder for bjørk (Betula pubescens).
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H40

Husholdningsalder
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140
G23
12,7 15,2 17,6 19,7 21,5 23,1 24,6 25,8 27,0 28,0 28,9 29,8 30,6 31,4
G20
10,9 13,1 15,1 16,9 18,5 20,0 21,3 22,4 23,5 24,5 25,4 26,2 27,0 27,7 28,4 29,0 29,6 30,6 31,5
G17
9,1 10,9 12,6 14,1 15,5 16,8 18,0 19,0 20,1 21,0 21,9 22,6 23,4 24,1 24,7 25,3 25,8 26,8 27,8 28,6
G14
7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,6 14,6 15,6 16,6 17,5 18,3 19,1 19,8 20,4 21,0 21,5 22,1 23,1 24,0 24,8
G11
5,6 6,6 7,6 8,6 9,5 10,4 11,3 12,2 13,1 14,0 14,8 15,5 16,2 16,8 17,3 17,8 18,3 19,3 20,2 21,1
G8
5,1 5,8 6,5 7,3 8,0 8,9 9,7 10,5 11,2 11,9 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,6 16,5 17,3
G6
5,0 5,7 6,4 7,1 7,9 8,7 9,5 10,1 10,7 11,3 11,8 12,2 12,7 13,7
F23 10,4 13,1 15,5 17,7 19,7 21,5 23,1 24,5 25,8 26,9 27,9 28,8
F20 8,9 11,2 13,3 15,2 16,9 18,5 19,9 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1 25,8 26,4
F17 7,4 9,3 11,0 12,6 14,1 15,5 16,7 17,9 18,9 19,8 20,6 21,3 22,0 22,6 23,1 23,6 24,0 24,4 25,1 25,6 26,1 26,4
F14 5,8 7,4 8,8 10,1 11,4 12,5 13,5 14,5 15,4 16,2 16,9 17,6 18,2 18,8 19,3 19,7 20,2 20,5 21,2 21,7 22,2 22,5
F11
5,4 6,5 7,6 8,6 9,5 10,4 11,2 11,9 12,6 13,3 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,6 17,3 17,8 18,2 18,6
F8
5,1 5,8 6,5 7,2 7,9 8,5 9,1 9,6 10,2 10,7 11,1 11,6 12,0 12,4 12,7 13,4 13,9 14,3 14,7
F6
5,0 5,6 6,2 6,7 7,3 7,8 8,3 8,8 9,3 9,7 10,1 10,4 10,8 11,4 11,9 12,4 12,7
B23 12,4 14,7 16,7 18,5 21,1 21,5 22,8 23,9 25,0 25,9 26,8 27,5 28,2
B20 10,7 12,6 14,3 15,8 17,2 18,5 19,7 20,7 21,7 22,6 23,5 24,2 24,9 25,6 26,2
B17 9,0 10,5 11,9 13,2 14,4 15,5 16,5 17,5 18,4 19,2 20,0 20,7 21,4 22,0 22,6 23,1
B14 7,5 8,6 9,7 10,7 11,6 12,5 13,3 14,1 14,9 15,6 16,3 16,9 17,5 18,0 18,6 19,1 19,6 20,0
B11
8,2 8,9 9,5 10,1 10,7 11,2 11,7 12,2 12,7 13,2 13,6 14,1 14,5 14,9 15,2 15,9
B8
5,8 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 8,8 9,1 9,3 9,5 9,7 10,1
15
9,8
8,5
7,2
5,9

B6

4,7 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,9 7,1
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Spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 1.
Kort forklaring: Det som skal registreres er antall (tenkte) småruter á 2 × 2 m (4 m2) som inneholder
spor etter slitasje og slitasjebetinget erosjon (slitasjespor).
Måleskala: A4b (frekvensen av småruter med slitasjespor).
Verdi
Frekvens (andel)

0
0

1
0 – 1/16

2
1/16 – 1/2

3
1/2 – 1/1

Definisjoner:
slitasjespor – tydelige
stier, tråkk og flekker
med sterkt redusert
vegetasjonsdekning og
betydelig redusert
artsrikdom
Utfyllende forklaring:
– Variabelen slitasje og
slitasjebetinget erosjon
(7SE) registreres som
forekomstfrekvens av
slitasjespor i (tenkte)
småruter á 2 × 2 m (4
m2).
– Variabelen 7 SE omfatter slitasje som følge av
menneskers egen fysiske
aktivitet, f.eks. turgåing,
sykling, grilling, telting,
soling, bading og andre
fritidsaktiviteter.
– Slitasje fra husdyr på
beite (for eksempel tråkk
og liggegroper) i
jordbruksmark skal
fanges opp av
enkeltvariabler innenfor
jord-bruk (7JB), mens
tråkkslitasje (og erosjon)
som følge av overbeiting Bilde #1 (øverst). Effekten av tråkkslitasje på lavvegetasjon dominert av blærelav
Umbilicaria spp. på nakent berg (T1) illustrert med et bilde fra et utsiktspunkt langs
i naturlig mark, for
riksveg 44 i Jøssingfjorden (Ro: Sokndal). På stedet er det satt opp et gjerde som skal
eksempel (tam)reinbeite hindre turistene å falle utfor et stort stup. Utenfor (nedenfor) gjerdet er vegetasjonen ikke
i fjellhei, leside og tundra utsatt for tråkk og derfor intakt (7SE∙0). Mellom gjerdet og en parkeringsplass er berget
(T3) skal registreres som sterkt tråkkslitasjeutsatt og fullstendig bart (7SE∙3). Bilde #2. Sti gjennom kvit dyne (T213) dominert av marehalm Ammophila arenaria (Ro: Hå: Ogna: Brusand), et eksempel på
overbeskatning (7OB).
svake slitasjespor(7SE∙1).
Tråkk, liggegroper og
andre slitasjespor etter ville dyr (for eksempel elg i fastmarksskogsmark (T4) har vanligvis for beskjedent omfang til å ha noen betydning for artssammensetning eller artsrikdom.
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–7SE omfatter bare erosjonseffekter som direkte følge av (tråkk)slitasje. For at tråkk skal resultere i
erosjon, må slitasjen være så intens at plantedekket dør tilbake og tettheten av levende røtter i jorda
synker under den kritiske tettheten som er nødvendig for å binde jorda. Sanddynemark (T21) er
særlig utsatt for slitasjebetinget erosjon fordi tråkkslitasje åpner for og forsterker effekten av
vinddeflasjon. Områder preget av slike effekter skal regnes med ved registrering av 7SE dersom det
er sannsynlig at tråkkslitasje er årsak til erosjonen.
Eksempler:
Tråkkslitasje på nakent berg (T1) ved et utsiktspunkt (se Bilde #1) og sti gjennom kvit dyne (T21-3)
dominert av Marehalm Ammophila arenaria (Bilde #2) eksemplifiserer ulike intensiteter av slitasje.
Praktiske tips:
– Slitasje og slitasjebetinget erosjon (7SE) kan i en del tilfeller registreres ved bruk av fjernmåledata.
Variabelen 7SE er tilpasset bruk av slike data.
– Husk at variabelen 7SE skal estimeres, ikke telles. Måleskalaen er relativt grov, og i langt de fleste
tilfeller vil det være klart hvilket trinn som er korrekt.
– Velg gjerne ut en mindre del av polygonet (et delpolygon) med et omfang av slitasjespor som er
representativ for dette polygonet, anslå hvor stort delpolygonet er og bestem antallet 4 m2-småruter
det inneholder. Anslå deretter hvor stor andel av disse smårutene som inneholder synlige spor etter
tråkkslitasje. Vurdér å justere angivelsen på A4b-skalaen ett hakk opp eller ned når du avslutter
kartleggingen av polygonet (og du har oversikt over variasjonen i slitasjespor).
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Spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (7TK)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 1.
Kort forklaring: Det som skal registreres er andelen (tenkte) småruter á 10 × 10 m (100 m2) som
inneholder kjøretøyspor.
Måleskala: A4b (frekvensen av småruter med kjørespor).
Verdi
Frekvens (andel)

0
0

1
0 – 1/16

2
1/16 – 1/2

3
1/2 – 1/1

Definisjoner:
kjørespor – fordypninger
i marka med forventet
varighet minst 6 år (se
bildet)
kjøretøy – alle ikkelevende transportmidler
tungt kjøretøy – motoriserte kjøretøy som er
tunge nok til å lage spor
som tilfredsstiller definisjonen over
Utfyllende forklaring:
– Variabelen registreres
som forekomstfrekvens
av kjøretøyspor i reelle
eller tenkte småruter á
10 × 10 m (100 m2).
– Dersom polygonen er
mindre enn 3.2 da (slik
at den kan deles opp i 32
tenkte småruter á 100
m2, brukes samme
tenlkte rutestørrelse
som for slitasje og
slitasjebetinget erosjon
(7SE), 4 m2.
– Sporene som
registeres må ha en
forventet varighet på
minst 6 år. I arktiske og
alpine områder der de
økologiske prosessene er
svært langsomme, kan
kjøretøyspor bli mer eller
mindre permanente, dvs.
få en varighet på over
100(–200) år som er øvre
grense for tilstandsvariasjon i NiN. Kjørespor
skal imidlertid betraktes

Bilde #1. Omfattende kjørespor (7TK∙2) i hogstflate (Ho: Ulvik).

Fig. #1. Kjøresportetthet i fire militære øvingsfelt i Troms, hvert delt i rutenett med 100 m
maskevidde (rutestørrelse = 1 ha). Hver hektarrute er igjen delt inn i 100 småruter á
10×10 m. Fargen på hektarrutene viser frekvensen av kjørespor i dem (prosentandel av
smårutene i ei hektar-rute som har synlige kjørespor). Fra Bakkestuen et al. (2005): Fig.
2.7.
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som tilstandsvariasjon uavhengig av varighet fordi kartlegging av natur etter NiN skal basere seg på
observerbare egenskaper og varigheten av kjørespor knapt kan fastslås ved observasjon.
Eksempel:
Bakkestuen et al. (2005) registrerte tettheten av kjørespor i fire militære øvringsområder i Troms
som forekomstfrekvens på to ulike romlige skalaer; i ruter á 100 m2 og 1 ha (10 000 m2). På begge
skalaer ble registrerte frekvenser fordelt på seks klasser (0, 1–20, 20–40, 40–60, 60–80 og 80–100 %).
Andelen av 100-m2 ruter med kjørespor i hvert av de fire øvingsområdene var henholdsvis 13, 17, 20
og 32 % (som svarer til verdien 7TK∙2, mens andelen av hektarruter med kjørespor var 73, 73, 72 og
86 % (se figuren).
Praktiske tips:
– Kjøretøyspor kan registreres ved bruk av fjernmåledata, og variabelen 7TK er tilpasset bruk av slike
data.
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Vassdragsregulering: reguleringsintensitet og endringsgjeld i landsystemer
(7VR–RI og 7VR–EG)
Plassering i beskrivelsessystemet: Nivå 2; under nivå 1-variabelen vassdragsregulering (7VR) [det
finnes også en tredje enkeltvariabel under 7VR, reguleringseffekt på vannsystemer (7VR–RE), som
ikke beskrives her].
Kort forklaring: Variabelen reguleringsintensitet (7VR–RI) brukes til å angi hvor store endringer et
regulingsinngrep forventes å ha forårsaket når en ny dynamisk likevekt mellom
artssammensetningen og miljøforholdene på stedet er gjenopprettet, og hvor store endringer i
artssammensetningen som følge av inngrepet som fortsatt ikke har funnet sted [endringsgjeld (7VR–
EG)].
Variabeltype og måleskalaer: De to enkeltvariablene reguleringsintensitet (7VR–RI) og endringsgjeld
(7GR–EG) er ordnete faktorvariabler som angis på henholdsvis fem- og firetrinnskalaer (O5 for 7VR–
GI og O4 for 7VR–EG).
Verdi
Forskjell i artssammensetning
(Økologiske avstandsenheter; ØAE)

7VR–RI
7VR–EG

1
< 0,5
intakt
< 0,5
likevekt

2

3

4

5

0,5–1

1–2

> 2*

> 3**

0,5–1

1–2

>2

* regulering av vannstanden eller vassføringen har medført eller forventes å medføre vesentlig endring i
artssammensetningen, som resulterer i overgang(er) minst fra én hovedtype til en annen hovedtype
** reguleringen har medført eller forventes å medføre vesentlig endring i artssammensetningen i to eller flere
hovedtyper samt at det oppstår tørrlagte våtmarks- og ferskvannssystemer (T36-2,3) og/eller sterkt endret
limnisk sedimentbunn (L8) ved neddemming av jorddekt fastmark eller torvmark (L8-7,8)]

Definisjoner:
vassdragsregulering – menneskebetingete endringer av vannføringen i elver og/eller vannstanden i
innsjøer
endringsgjeld – forventet framtidig endring i artssammensetning som følge av ubalanse mellom
aktuell artssammensetning og rådende miljøforhold (inntreffer umiddelbart når miljøforholdene
endres gjennom et inngrep; ‘innløses’ gjennom en gradvis suksesjon som ender i en dynamisk
likevekt mellom artssammensetning og miljø
Utfyllende forklaring:
– Variabelen vassdragsregulering (7VR) omfatter effekter av tiltak i og i tilknytning til
vannforekomster som endrer de hydrologiske forholdene (varigheten av ulike vannførings- eller
vannstandsnivåer) samt omfanget av materialtransport, vann- og isskuringserosjon etc. Variabelen
grøfting (7GR) er en parallell variabel som adresserer effekter av tiltak for drenering av
våtmarkssystemer.
– Både 7VR og 7GR skal, i utgangspunktet, angis samlet for hver enkelt hydrologisk enhet, det vil si
for hele vannforekomster eller funksjonelt mer eller mindre uavhengige deler av slike, f.eks. for
lengre sammenhengende elvestrekninger med samme strøm- og helningsforhold eller deler av store
innsjøer med nokså enhetlige egenskaper. Endringsgjeld (7VR–EG) kan dessuten, dersom det er
ønskelig (og blir spesifisert i instruksen for et kartleggingsprosjekt), angis for mindre
observasjonsenheter (grunntypefigurer, kartleggingsenheter).
– Vassdragsregulering (7VR) innebærer vanligvis en endring i det hydrologiske regimet, det vil si
varigheten av tørrlegging og nedsenking i vann. Regulering av vassdrag påvirker flomsonen, men kan
også ha effekt på tilgrensende fastmark og/eller ferskvannsbunn. Vassdragsregulering fører oftest,
men ikke nødvendigvis, til endring i tørrleggingsvarigheten, det vil si varigheten av vanndekt
mark/bunn, som i NiN beskrives ved hjelp av LKM tørrleggingsvarighet (TV).
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– Langs elver, til dels også innsjøer, overskygges effekten av varigheten av tørrlegging i stor grad av
vannets effekt som forstyrrelsesagens, som øker i intensitet med økende vannføring og fra øverst til
nederst i flomsonen. I NiN fanges dette opp som variasjon langs LKM vannpåvirkningsintensitet (VF),
som altså har motsatt ‘retning’ av tørrleggingsvarighet (TV), det vil si økende nedover i flomsonen. VF
er en viktig LKM for forklaring av variasjon i artssammensetning i flommarkssystemer. Når mengden
materiale som ei elv fører med seg er i dynamisk likevet med mengden materiale som fjernes ved
erosjon, gjenspeiler sedimentenes dominerende kornstørrelse vannforstyrrelsesintensiteten.
– Variasjonen i vannstand i innsjøer er avhengig av nedbørfeltets størrelse og dermed av om
innsjøens hydrologi påvirkes av vassføringen i store elver som har utløp i sjøen. Små vann med lite
nedbørfelt har liten variasjon i vannstanden gjennom året og selv små reguleringer av vannstanden
får da store konsekvenser i form av tørrlegging av innsjøbunn eller neddemming av fastmark og/eller
våtmark. Større innsjøer, som f.eks. Mjøsa og Øyeren, har betydelig vannstandsvariasjon gjennom
året og så store åpne vannflater at vannet virker som forstyrrelsesagens på samme vis som i middels
store elver.
– Ethvert større reguleringsinngrep medfører en endringsgjeld (7VR–EG). Liksom i våtmark er
utskiftingen av arter størst pr. cm endring i tørrleggingsvarighet (TV) i nedre og midtre del av
flommarka (omkring og under vann-nivået ved median vannføring eller vannstand). Det er i disse
delene av flommarka at endringsgjelden er størst. Variablene 7VR–RI og 7VR–EG skal derfor vurderes
for de delene av flommarka der effekten av inngrepet antas å være størst.
– Variabelen 7VR–RI skal angi forventet omfang av endring i artssammensetning (langs VF) som vil ha
funnet sted fra reguleringsinngrepet ble foretatt til det igjen er oppnådd en dynamisk likevekt
mellom artssammensetning og miljøforhold, det vil si når artssammensetningen har tilpasset seg de
nye miljøforholdene. Vurderingen skal basere seg på en forutsetning om at ikke ytterligere inngrep
finner sted.
– Variabelen endringsgjeld (7VR–EG) skal angi hvor stor del av forventet omfang av endring i
artssammensetning (langs VF) som fortsatt gjenstår (jf. definisjonen av endringsgjeld). Figuren under
illustrerer dette for en tenkt kartleggingssituasjon i en stor elv, der kartleggeren beskriver dagens
situasjon og vurderer plassering langs VF før inngrepet og etter at likevekten mellom
artssammensetning og miljøforhold er gjenopprettet.
ferskvannsbunn (L2)

åpen flomfastmark (T18)
uten stab. stabil vegeveg. (VF∙gh) tasjon (VF∙f)

før
inngrepet

flomskogsmark (T30)
nedre
(VF∙de)

øvre
(VF∙bc)

dagens
situasjon

fastmark
(VF∙0a)

forventet
endepunkt for
suksesjonen

endringsgjeld (7VR–EG)
reguleringsintensitet (7VR–RI)

– Trinnene på måleskalaene for reguleringsintensitet (7VR–RI) endringsgjeld (7VR–EG) er definert på
grunnlag av endring i artssammensetning, målt i økologiske avstandsenheter (ØAE). 1 ØAE tilsvarer
ca. 25 % endring i artssammensetning, dvs. en utskifting av ca. en fjerdedel av artssammensetningen.
1 ØAE tilsvarer dermed også en endring fra ett hovedtypetilpasset trinn langs VF til neste
hovedtypetilpassete VF-trinn, dvs. fra én grunntypeserie langs VF til den neste. De to hovedtypene
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åpen flomfastmark (T18) og flomskogsmark (T30) avløser hverandre langs VF-gradienten og
inneholder to hovedtypetilpassete trinn hver (se figuren ovenfor). Trinndefinisjonene for
reguleringsintensitet (7VR–RI) og endringsgjeld (7VR–EG) skal dermed tolkes slik:
: Verdi 2 (0,5–1,0 ØAE): Observerbar effekt; innenfor variasjonsbredden i én og samme grunntype
: Verdi 3 (1,0–2,0 ØAE): Betydelig effekt; innenfor variasjonsbredden av ‘nabogrunntyper’ i én og
samme hovedtype eller tilgrensende hovedtypetilpassete trinn langs VR, men i ulike hovedtyper
: Verdi 4 7VR–RI (> 2,0 ØAE): Vesentlig effekt i minst én flommarkssone, dvs. endring til neste
hovedtype langs VF, som inntreffer når (i) tidligere eufotisk limnisk sedimentbunn (L2) blir åpen
flomfastmark (T18) og/eller (ii) enten at (a) tidligere T18 blir flomskogsmark (T30) eller (b) tidligere
T30 blir fastmarksskogsmark (T4) som ikke lengre påvirkes av flom.
: Verdi 5 7VR–RI (> 2 ØAE): Gjennomgripende effekt, med endring i alle flommarkssoner og slik at
tidligere eufotisk limnisk sedimentbunn (L2) blir tørrlagte våtmarks- og ferskvannssystemer (T36-2,3).
: Verdi 4 7VR–EG (> 2 ØAE) omfatter alle tilfeller der det forventes en framtidig vesentlig effekt på
artssammensetningen som følge av en verdi på minst 4 for reguleringsintensiteten 7VR–RI.
– Vanlig forekommende overganger fra hovedtyper og grunntyper til andre naturtyper som følge av
vassdragsregulering (7VR), og hvilken verdi for reguleringsintensitet (7VR–RI) disse gir opphav til, er
oppsummert i figuren nedenfor:
FRA
7VR–RI
VF-2
VF-1
VF-2
VF-1

T18
TIL

L2

T30

T18
VF-2 (∙gh¤) VF-1 (∙f)
2
3
2
4
3
4
4

3
4
4
4
5

T36
T4

4

4

T30
VF-2 (∙de) VF-1 (∙bc)

2
3

2

4

3

Den røde pila til det oransje feltet indikerer at tørrlagte våtmarks- og ferskvannssystemer (T36) kan
(og ofte vil) være ett overgangsstadium i utviklingen mot en fastmarksskogsmark (T4).
– Forventete framtidige overganger mellom flommarkshovedtyper og -grunntyper og endepunkter
for suksesjoner etter vassdragsreguleringsinngrep, og hvilken verdi for endringsgjeld (7VR–EG) som
skal registreres i hvert enkelt tilfelle er oppsummert i figuren nedenfor:
FRA
7VR–EG
T18
TIL

T30
T36
T4

L2
VF-2
VF-1
VF-2
VF-1

3
4
4
4
4
4

T18
VF-2 (∙gh¤) VF-1 (∙f)
1-2
2-3
1-2
3-4
2-3
4
3-4
4

4

T30
VF-2 (∙de) VF-1 (∙bc)

1-2
2-3

1-2

4

3-4

T36
VF∙0a

3–4

Angivelsen av ‘1–2’ indikerer at dersom endringsgjelda anslås til mindre enn 0,5 ØAE, skal verdien 1
brukes, ellers skal verdien være 2. Tilsvarende indikerer ‘2–3’ at dersom endringsgjelda anslås til
mindre enn 1 ØAE, skal verdien 2 registreres, ellers registreres verdien 3. Angivelsen av ‘3–4’
indikerer at verdien 3 skal registreres dersom endringsgjelda anslås til mindre enn 2 ØAE (utskifting
av mindre enn halvparten av artssammensetningen fram til dynamisk likevekt), mens verdien 4 skal
registreres dersom endringsgjelda på registreringstidspunktet anslås til > 2 ØAE.
– Merk at endringsgjelden skal angis for et tidsperspektiv på maksimalt 100–200 år, det vil si det
tidsrommet som i NiN omfattes av begrepet tilstandsvariasjon. Mulige endringer i
artssammensetning utover ca. 150 år omfattes av langsom suksesjon, og skal beskrives som endring
langs lokale komplekse miljøvariabler.
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Bilde #1. Eksempel på reguleringseffekt (7VR–RI) og endringsgjeld (7VR–EG) etter vassdragsregulering (7VR). Bildet, som
er tatt i 2016, viser pågående suksesjon langs Tyssos løp (Ho: Odda). Reguleringseffekten er vesentlig (7VR-RI∙4) fordi det
som tidligere var eufotisk limnisk sedimentbunn (L2) nå del av flomsonen samt at en stor del av den tidligere flomsonen
ikke lenger er flompåvirket. Vegetasjonen på hitsiden av elveløpet tilhører nå åpen flomfastmark på grus og stein (T18-1;
TV∙f), og det kan synes som om den fortsatt utvikler seg i retning av en flomskogsmark (T30) med TV∙de. Det er derfor
grunn til at det fortsatt gjenstår en observerbar endringsgjeld (7VR-EG∙2; dvs. en forventet framtidig endring i
artssammensetningen mellom 0,5 og 1 ØAE).

– I mange tilfeller vil det være vanskelig å forutsi hvilke endringer i artssammensetningen som vil
finne sted i framtida, også dersom dagens vannføringsregime videreføres. Dels skyldes dette at det
kan være vanskelig å vite hvordan vannføringsregiment egentlig er uten å innhente bakgrunnsinformasjon om reguleringsregimet (noe det oftest ikke er tid til ved rutinemessig kartlegging), dels
skyldes det at det kan være vanskelig å avgjøre hvor nær suksesjonen er sitt endepunkt. Det mest
realistiske scenariet for framtidig vegetasjonsutvikling skal legges til grunn ved angivelse av
variablene reguleringsintensitet (7VR-RI) og endringsgjeld (7VR-EG).
Eksempel:
Bilde #1 viser et eksempel på bruken av variablene reguleringsintensitet (7VR-RI) og endringsgjeld
(7VR-EG) til å karakterisere effekter av vassdragsregulering (7VR). Tyssovassdraget i Odda kommune i
Hordaland ble utbygd på 1910-tallet. Da Ringedalsdammen sto ferdig og kraftverket ble satt i drift i
1918, ble vannføringen i elva Tysso nedstrøms dammen kraftig redusert. Nå, omkring 100 år seinere,
har det skjedd en suksesjon der det som tidligere var eufotisk limnisk sedimentbunn (L2) nå del av
flomsonen mens en stor del av den tidligere flomsonen ikke lenger er flompåvirket. Vegetasjonen på
hitsiden av elveløpet (nede og til høyre i bildet) tilhører nå åpen flomfastmark på grus og stein (T181; TV∙f), og utvikler seg tilsynelatende fortsatt i retning av en flomskogsmark (T30; TV∙de). Det er
derfor grunn til at det fortsatt gjenstår en observerbar endringsgjeld (7VR-EG∙2) med forventet
framtidig endring i artssammensetningen mellom 0,5 og 1 ØAE, mens reguleringen allerede har
medført en endring i artssammensetningen som er vesentlig (dvs. > 2 ØAE), som svarer til 7VR-RI∙4.
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Bilde #2 viser effekten av reguleringen av Styggedalsvatnet/Austvatnet i Jostedalen (SF: Luster), som
ble foretatt i 1989. Regule-ringen har ført til at tidligere limnisk eufotisk sedimentbunn (L2) har blitt
tørrlagt tidligere innsjøbunn (T36-3), en grunntype av tørrlagte våtmarks- og ferskvannssystemer
(T36). Dette svarer til en gjennomgripende reguleringsintensitet (7VR-RI∙5). Det hadde skjedd

Bilde #2. Eksempel på gjennomgripende vassdragsreguleringseffekt (7VR-RI∙5). Bildet, som er tatt i 2007, viser
reguleringssonen og tørrlagt tidligere eufotisk limnisk sedimentbunn (L2) langs bredden av
Styggevatnet/Austdalsvatnet (SF: Luster: Jostedalen), 1200 m o.h., som ble regulert i 1989. Det er ingen synlig
etablering av vegetasjon på den tidligere innsjøbunnen i løpet av 18 år, og det er derfor trolig at eventuell reetablering
av vegetasjon vil skje gjennom en langsom suksesjon, det vil si en suksesjon som vil pågå over lengre tid enn 100(–200)
år. Et realistisk estimat for omfanget av vegetasjonsutviklingen i løpet av de neste ca. 150 årene er at det vil kunne
finne sted en endring mellom 0,5 og 1 ØAE, som svarer til en observerbar endringsgjeld (7VR-EG∙2).

minimal vegetasjonsutvikling på det grove substratet, også ovenfor reguleringshøyden,
i løpet av de 18 årene som var gått siden reguleringen ble foretatt da bildet ble tatt. Dette indikerer
at den tidligere flomsonen, i hvert fall den nedre delen av den, vil gå inn i en svært langsom suksesjon
med en endring i artssammensetning i løpet av 100–200 år som neppe er mer enn observerbar (7VREG∙2; forventet framtidig endring mellom 0,5 og 1 ØAE).
Praktiske tips:
– Husk at både reguleringsintensitet (7VR–RI) og endringsgjeld (7VR–EG) skal vurderes for de delene
av flomsonen der inngrepet antas å ha størst samlet effekt på artssammensetningen. Vanligvis vil det
være de nederste delene av flommarka.
– Angivelse av 7GR–GR og 7GR–EG gjøres ved å angi naturtypetilhørighet for de antatt sterkt
påvirkete delene av tidligere ferskvannsbunn/flommarka på tre ulike tidspunkter: (i) umiddelbart før
reguleringsinngrepet; (ii) på observasjonstidspunktet; og (iii) når en dynamisk likevekt mellom
artssammensetningen og de nye miljøforholdene har innstilt seg.
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VEDLEGG 1–11
Fullstendig oversikt over typer, LKM og variabler i beskrivelsessystemet

Vedleggene, som gir en oversikt over alle terrestre hovedtyper (Vedlegg 1), LKM’er (Vedlegg 2) og
variabler som inngår i beskrivelsessystemet (Vedlegg 3–11) i NiN versjon 2.1, er tabeller fra NiN 2
Artikkel 3. Følgende kargekoding er brukt i Vedlegg 3–11 for å vise hvilke variabler som er behandlet i
dette dokumentet: Grønn – behandlet enkeltvariabel; Brunoransje – sammensatt listebasert variabel;
Guloransje (bare for sammensatt variabel) – minst én av enkeltvariablene som inngår i denne
sammensatte variabelen er behandlet.
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Vedlegg 1. Oversikt over hovedtypeinndelingen på natursystemnivået i NiN versjon 2.1. HTK =
Hovedtypekode, PrK = prosedyrekategori, det vil si tilordning til gruppe (kategori) fra 1 til 14b i
henhold til prosedyren for kriteriebasert hovedtypeinndeling (se NiN[2] Artikkel 1: B4 og Vedlegg 2).
Hovedtypene er ordnet i rekkefølgen som gis av prosedyrekategorien. Innenfor hver kategori er
hovedtypene ordnet slik at hovedtyper som representerer tidlige stadier i frossete suksesjoner
(f.eks. nakent berg) kommer først og systemer med velutviklet jordsmonn og veletablerte samfunn
av flerårige arter (f.eks. enger) kommer til sist. GrL = grunnlaget for å definere hovedtypen, angitt
som følger: 0 – normal hovedtype; D – hovedtype betinget av destabiliserende forstyrrelse; R –
hovedtype betinget av regulerende forstyrrelse; M og N – betinget av menneskebetinget
forstyrrelse, henholdsvis semi-naturlig og sterkt endret mark (+ H = hevdbetinget, + J =
jordbruksmark); A – hovedtype betinget av strukturerende artsgrupper; S – miljøstressbetinget
hovedtype; X – hovedtype utskilt for spesiell mark/bunn på grunnlag av historisk disruptivt
miljøstress (XS) eller destabiliserende forstyrrelse (XD). L angir hovedtype i langsom suksesjon, det
vil si uten jorddekke.
LKM (lokale komplekse miljøvariabler) = kolonne som inneholder hovedtypens
kompleksmiljøvariabelgruppe. For (spesielle) hovedtyper betinget av miljøstress eller forstyrrelse, er
i den definerende LKM (dLKM), det vil si den sLKM som skiller hovedtypen fra tilsvarende normale
hovedtype angitt med først og med mørk rød skrift i parentes, hLKM er angitt med rød skrift i
rekkefølge etter antatt avtakende variasjon i artssammensetning forklart, fulgt av eventuelle
tilleggskompleksmiljøvariabler (tLKM) med oransje skrift og underordnete miljøvariabler som inngår
i beskrivelsessystemet med grå skrift. Hovedtyper som er følger direkte av definisjonen av
prosedyrekategorien er angitt med P for definerende LKM. GT# og KE# angir henholdsvis antallet
grunntyper og antallet kartleggingsenheter tilpasset målestokken 1: 5000 hovedtypen er delt inn i.
Hovedtyper der kartleggingsenhetene er beskrevet i dette dokumentet, er markert med rødt HTKfelt.

HTK PrK GrL Navn
Fastmarkssystemer
T1
1
0L Nakent berg
T2
T3
T4

1
1
2

0
0
A

Åpen grunnlendt mark
Fjellhei, leside og tundra
Fastmarksskogsmark

T5
T6

3
3

SL
SL

Grotte og overheng
Strandberg

T7
T8
T9
T10
T11
T12

3
3
3
3
3
3

S
S
S
S
S
S

Snøleie
Fuglefjell-eng og fugletopp
Mosetundra
Arktisk steppe
Saltanrikingsmark i fjærebeltet
Strandeng

T13
T14
T15
T16

4
4
4
4

RL
R
R
R

Rasmark
Rabbe
Fosse-eng
Rasmarkhei og –eng

T17
T18
T19

5
5
5

DL
DL
D

Aktiv skredmark
Åpen flomfastmark
Oppfrysingsmark

LKM
KA UE OR HF VF VS LA NG
VI SV IF BK
KA UF VM BK HI
KA UF KI BK HI RU VM
UF KA KI BK HI SU RU SS S1
VM VS UE
(GS∙a+) GS KA UE BK LA
(TV∙k– SA∙a+) TV KA VF HF
IF
(SV∙a+) KA SV KI VM HI S1
(NG∙a+) NG KI UF KA HI
(NG∙ab PF∙a IO∙b¤) KA VM
(AS∙a) VI
(TV∙k– SF∙b+) TV S1
(TV∙k– SA∙a+) TV SA HI S1
VM KA
(RU∙b+) KA S1 UE RU BK VI
(VI∙a+) VI KA
(VS∙bcd) KA VS HI KI
(RU∙b+) KA RU KI UF HI BK
VI VM
(SU∙bc) S1 SU KA KI
(VF∙f+) S1 VF KA FR IF KI HI
(PF∙a OF∙a) S1 KA

GT# KE#
85

12

8
14
20

8
14
20

10
7

7
2

14
5
2
2
3
4

14
3
2
1
2
2

18
3
2
7

15
2
2
7

4
6
3

3
4
2
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T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32

5
5
5
5
5
6a
6b
6b
6b
6b
9
10
11b

D
D
D
D
D
XD
XSL
XRL
XRL
XRL
AD
M
MHJ

T33

11b

MHJ

T34

11b

MHJ

T35

12a

N

T36

12a

N

T37

12a

N

T38
T39

12a
12b

N
NL

T40

13a

NH

T41

13b

NHJ

T42

14a

NH

T43

14a

NH

T44 14b NHJ
T45 14b NHJ
Våtmarkssystemer
V1
1
0
V2
2
A
V3
3
S
V4
3
S
V5
3
S
V6
3
S
V7
3
S
V8
7
AS
V9
11b MHJ
V10 11b MHJ
V11 12a
N
V12 12a
N
V13 12a
N
Snø- og issystemer
I1
1
0

Isinnfrysingsmark
Sanddynemark
Fjellgrashei og grastundra
Ferskvanns-driftvoll
Driftvoll
Historisk skredmark
Breforland og snøavsmeltingsområde
Blokkmark
Polarørken
Grus- og steindominert strand og strandlinje
Flomskogsmark
Boreal hei
Semi-naturlig eng

(IF∙b) KA
(SS∙i–) SS VI VM HI
(JF∙ab) KA SV VM
(TV∙k– IO∙¤)
(TV∙k– IO∙¤ SA∙a+) VF VM
(SH∙a) S1 KA KI
(SH∙b) SV VM LA S1 KA KI
(SH∙c) SV KA VI LA BK S1 UE
(SH∙d PF∙a) KA
(SH∙e) S1 LA VI TV HI
(VF∙bcde) S1 VF KI ER KA HI SA

(MX∙a) KA UF KI BK HI VM
(HI∙bcde) KA HI KI UF SS SP
VM
Semi-naturlig strandeng
(HI∙bcde TV∙k– SA∙a+) TV
SA SP VM S1 HI KA
Kystlynghei
(HI∙bcde HR∙a) KA UF VM
BK
Sterkt endret fastmark med løsmassedekke [Løs (SX∙e) S1 KA
sterkt endret fastmark]
Ny fastmark på tidligere våtmark og
(SX∙f) HS* KA
ferskvannsbunn [Tørrlagte våtmarks- og
ferskvannssystemer]
Ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske (SX∙g) HS*
substrater, i rask suksesjon [Ny løs fastmark]
Treplantasje
(SX∙e) UF KA
Hard sterkt endret og ny fastmark i langsom
(SX∙h) HS* LA
suksesjon [Hard sterkt endret fastmark]
Sterkt endret fastmark med preg av semi(SX∙i MB∙0) KA UF SP VM
naturlig eng [Vegkanter, plener, parker og
SS SA
liknende med semi-naturlig engpreg]
Oppdyrket mark med preg av semi-naturlig eng (SX∙j MB∙+) KA HI SP VM
[Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg]
Sterkt endret, hyppig bearbeidet fastmark med (SX∙k MB∙0) 0
intensivt hevdpreg [Blomsterbed og annen
hyppig bearbeidet mark]
Sterkt endret, varig fastmark med intensivt
(SX∙k MB∙+) KA HI VM
hevdpreg [Plener, parker og liknende uten
semi-naturlig engpreg]
Åker
(SX∙l MB∙0) KA S1 VM
Oppdyrket varig eng
(SX∙l MB∙+) HI SP KA S1 VM

2
8
4
1
3
4
7
8
3
10
7
14
21

2
4
4
1
2
3
4
7
3
6
4
14
21

2

2

12

6

4

3

3

3

3

3

1
8

1
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1
4

1
3

Åpen jordvannsmyr
Myr- og sumpskogsmark
Nedbørsmyr
Kaldkilde
Varm kilde
Våtsnøleie og snøleiekilde
Arktisk permafrost-våtmark
Strandsumpskogsmark
Semi-naturlig myr
Semi-naturlig våteng
Torvtak
Grøftet torvmark
Ny våtmark

KA TV MF KI SA VT TE
KA TV KI
(VT∙c) TV MF VI TE
(KI∙d+) KA KI KT
(KI∙d+ JV∙a+) JV
(SV∙a+ IO∙0a) SV KA KI
(PF∙a) KA TV
(VT∙a) KA SA
(HI∙bcde) KA TV KI SP
(HI∙bcde IO∙0a) KA KI SP
(SX∙m) KA
(SX∙n) VT KA
(SX∙o) HS* IO KA

32
8
7
9
2
9
2
3
3
3
2
3
8

9
3
2
5
2
9
2
3
3
3
2
3
4

Snø- og isdekt fastmark

0

1

1
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Vedlegg 2. Oversikt over lokale komplekse miljøvariabler (LKM) som benyttes ved typeinndeling (som nLKM,
sLKM, dLKM, hLKM eller tLKM) eller i beskrivelsessystemet (som uLKM) i terrestre hovedtyper på
natursystemnivået i NiN 2.0. VM = kategori av variasjonsmønster som kjennetegner den aktuelle LKM [f =
faktor, g = gradient (ga = gradient som ender i et artsuttynningsintervall; gs = suksesjonsgradient; som starter
med akkumulering av arter); t = overgangstype (egentlig en gradient, men med tydelig terskelintervall der det
skjer en rask utskifting av artssammensetningen slik at det er hensiktsmessig (og ofte naturlig) å behandle den
som en faktor]. ØSP = kategori av økologisk strukturerende prosess som best kjennetegner den aktuelle LKM [S
= miljøstress (markert med lys blå farge); R = regulerende forstyrrelse (fiolett farge); D = destabiliserende
forstyrrelse (rød farge); L = (langsom) suksesjon (grønn farge)]. bK/bT = basisklasse/basistrinninndeling, med
eventuelle nulltrinn (0), mellomtrinn (betegnelse a,b,c etc. for siste mellomtrinn er angitt), eventuelle naturlige
endetrinn (¤) og overgangstrinn (+) [angivelsen ‘0d¤’ betyr at miljøgradienten har et nulltrinn, er delt inn i 4
mellomtrinn og ender i et naturlig endetrinn]. RS = karakteristisk romlig skala for variasjon langs
miljøvariabelen (angitt på 2-log skala, avrundet nedover til nærmeste hele tall; det vil si at verdien 6 angir RS i
området mellom 26 og 27 (64–128) m. –1: 0,5–1 m; 0: 1–2 m; 1: 2–4 m; 2: 4–8 m; 3: 8–16 m; 4: 16–32 m; 5:
32–64 m; 6: 64–128 m; 7: 128–256 m; 8: 256–512 m; 9: 512–1024 m; 10: > 1024 m. KG = kunnskapsgrunnlag,
generelt om relasjoner mellom variasjon langs miljøvariabelen og variasjon i artssammensetning, inkludert
prosesser og mekanismer, variabelens betydning for artssammensetningen og deskriptiv kunnskap om
(sam)variasjonsmønstrene. KS = kunnskapsgrunnlag, spesielt om grunnlaget for trinndeling av miljøvariabelen
(om trinndelingen i NiN 2 er basert på empirisk materiale og analyser, eller ikke). Kunnskapsstatus er angitt på
femtrinnskalaen som er forklart i NiN[2] Artikkel 1 kap. A2d og Tabell A2–3 og Fig. A2–4 (0 = ingen; 1 =
svært svak; 2 = svak; 3 = akseptabel; 4 = god; 5 = sikker). De 7 uLKM som er beskrevet nærmere i dette
dokumentet er indikert med uthevet skrift og grå celler i kolonnene til høyre i tabellen.
Kode Navn
VM
ØSP
bK/
RS
KG
KS
bT
AS Arid terrestrisk salinitet
t
S
0a
5
3
2
BK Berggrunn med avvikende kjemisk
f
S
0d
4
3
2
sammensetning
ER Erosjonsutsatthet
ga
D
0b¤
8
3
2
FR Flomregime
f
R
0a
10
3
4
GS Grottebetinget skjerming
ga
S
0d¤
3
3
1
HF Helningsbetinget forstyrrelsesintensitet
g
R
0b+
1
2
2
HI Hevdintensitet
g
D
0j
6
4
5
HR Semi-naturlig hevdregime
f
D
0a
7
5
5
HS Hovedtypespesifikk inndeling
IF Isbetinget forstyrrelse
ga
D
0b¤
2
2
1
IO Innhold av organisk materiale
g
D
0b¤
3
2
2
JF Jordflyt
g
D
0b
3
2
4
JV Jordvarmeinnflytelse
ga
S
0e¤
6
3
2
KA Kalkinnhold
g
S
i
7
4
5
KI Kildevannspåvirkning
g
S
0f¤
1
3
5
KT Kildetype
f
S
f
7
3
2
LA Langsom primær suksesjon
gs
L
0f+
6
3
2
MB Markbearbeiding
f
D
0+
6
4
3
MF Myrflatepreg
g
S
0f
5
2
3
MX Semi-naturlig mark/bunn uten hevdpreg, preget av
f
D
0a
7
3
2
menneskebetinget forstyrrelse
NG Naturlig gjødsling
ga
S
0d¤
1
3
2
OF Oppfrysing
g
D
0b
2
2
2
OR Overrisling
g
S
0c
0
2
2
PF Permafrost
f
S
0a
7
3
2
RU Rasutsatthet
ga
R
0e¤
5
2
3
SA Marin salinitet
g
S
0f+
4
4
4
SF Saltanriking av mark i fjærebeltet
ga
S
0b¤
2
4
3
SH Spesiell mark/bunn preget av historisk miljøstress
f
R
0e
8
3
2
eller forstyrrelse
SP Slåttemarkspreg
t
R
0a
6
3
4
SS Sandstabilisering
gs
D
0k+
3
4
2
SU Skredutsatthet
ga
D
0c¤
4
2
3
SV Snødekkebetinget vekstsesongreduksjon
ga
S
0f¤
4
4
5
SX Sterkt endret mark/bunn uten hevdpreg, preget av
f
D
0o
7
3
2
menneskebetinget forstyrrelse
S1 Dominerende kornstørrelsesklasse
f
R
0i
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TE
TV
UE
UF
VF
VI
VM
VS
VT

Torvproduserende evne
Tørrleggingsvarighet
Uttørkingseksponering
Uttørkingsfare
Vannpåvirkningssintensitet
Vindutsatthet
Vannmetning
Vannsprutintensitet
Vanntilførsel

g
g
g
g
ga
ga
g
g
f

R
S
D
D
D
D
S
R
S

0¤
0l+
0g
h
0h¤
0c¤
0b+
0e+
0c

–1
0
2
4
3
3
1
3
8

5
5
3
4
3
3
4
2
3

5
5
2
5
2
4
5
1
3
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Vedlegg 3. Oversikt over variabler som beskriver artssammensetning i NiN versjon 2.1. Variablene er
flerdimensjonale variabler (Nivå 1) som består av flerdimensjonale variabler og/eller enkeltvariabler
på inntil tre lavere nivåer (Nivå 2, 3 og 4). Type = Statistisk variabeltype (K = kontinuerlig variabel; B =
binær variabel; A = andelsvariabel, F = ikke-ordnet faktorvariabel; O = ordnet faktorvariabel; T = telle, tetthets- eller konsentrasjonsvariabel; M = flerdimensjonal variabel). Måleskala viser til skala som
brukes for å angi verdier for variabelen (se NiN 2 Artikkel 3: Tabell A1–1 og Fig. A1–1,2). *De 27
klassene måleskalaen ‘F:A3’ omfatter, er vist i beskrivelsen av variabelen.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Navn [og forklaring]
Type Målekode
kode
kode
kode
skala
1AE
–MB

–XX(XX)
yy(yy)

–0
–S
–D
–BV
–XX(XX)
yy(yy)
–0
–K
–MO

–XX(XX)
yy(yy)
1AG
–A
–0
–E

–G

–V
–B

Enkeltartssammensetning
Mark- og bunnlevende art (lite mobil); [planteart
(eller lite mobil art som tilhører en annen
organismegruppe, f.eks. jordlevende insekter), som
det gir mening å tallfeste mengde av innenfor en
natursystem-arealenhet eller et egenskapsområde)]
Art [Artsnavn kan angis på tre ulike formater; (1) i
fullt format XXXXyyyy (der XXXX angir det latinske
slektsnavnet og yyyy angir det latinske artsnavnet),
(2) kollektivt for arter som hører til samme slekt som
XXXX, eller (3) i kortformat XXyy eller XX (for slekt) i
henhold til en standardisert kodeliste; se Tabell D1–
2. Navneforkortelsen inneholder fortrinnsvis de fire
(eller to) første bokstavene i navnet, men med
tilpasninger som sikrer unike koder.]
Forekomst/fravær
Smårutefrekvens [se Tabell A1–1]
Dekning [se Fig. A1–1]
Bark- og vedboende art
Art [for angivelse av artsnavn, se 1AE–MB over]

M
M

Forekomst/fravær
Konsentrasjon [gjennomsnittlig antall trær med
forekomst av arten pr. da]
Mobil art [dyreart som beveger seg over så store
avstander eller som det av andre grunner ikke gir
mening å tallfeste mengde av innenfor en
natursystem-arealenhet eller et egenskapsområde)]
Forekomst /fravær av mobil art [for angivelse av
artsnavn, se 1AE–MB over]
Artsgruppesammensetning
Tresjiktsdekning
Total tresjiktsdekning
Dekning av overstandere [overstander = ‘tre som
står igjen fra en fase før bestandsreduksjon i
skogsmark eller endring (opphør eller reduksjon) av
bruk (på semi-naturlig og sterkt endret mark), og
som ofte har greiner som ikke går helt ned til marka
og som står så spredt at en del lys slipper gjennom
kronen (‘lystre’)’]
Dekning av gjenveksttrær [gjenveksttre = ‘tre som
er etablert ved gjenvekst etter bestandsreduksjon i
skogsmark eller endring (opphør eller reduksjon) av
bruk (på semi-naturlig og sterkt endret mark)’]
Dekning av vekstbegrensete trær
Busksjiktsdekning [totaldekning av busker i
fastmarkssystemer]

B
T

M

B
A
A
M
M

S6
A6

T4(T3)

M

B
M
M
A
A

A9
A9

A

A9

A
A

A9
A9
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–C

–D
–E

–F

–G

–H

1AR
–A
-0
–B
–E
–L

–V

–XX (yy)

–B
–B
–E
–L
–V

–XX (yy)

–C
–L
–G

–K

–U

Feltsjiktsdekning [totaldekning av karplanter som
ikke tilfredsstiller definisjonen av busk eller tre, i
fastmarkssystemer]
Bunnsjiktsdekning [totaldekning av moser og lav i
fastmarkssystemer]
Toppsjiktsdekning [totaldekning av fastsittende
busk- og bladformete alger som danner et tydelig
‘kronesjikt’ i ferskvanns- og saltvannsbunnsystemer]
Mellomsjiktsdekning [totaldekning av
undervegetasjonen i ferskvanns- og
saltvannsbunnsystemer]
Bunnsjiktsdekning [totaldekning av arter
(skorpeformete alger, ‘mikrofilm’ etc.) som lever
direkte på og mer eller mindre tiltrykt
bunnsubstratet i ferskvanns- og
saltvannsbunnsystemer]
Dekning av stasjonær megafauna [totaldekning av
sjøfjær, hornkoraller, store svamper og andre store,
samfunnsdannende mer eller mindre stasjonære
organismer i saltvannsbunnsystemer]
Relativ del-artsgruppesammensetning
Relativ sammensetning av tresjiktet
Dominansutforming
Bartreandel [andel bartrær av total tresjiktsdekning]
Edellauvtreandel [andel edellauvtrær av total
tresjiktsdekning]
Andel av boreale lauvtrær [andel boreale lauvtrær,
selje (Salix caprea) inkludert, av total
tresjiktsdekning]
Andel av pil og vier [andel trær av vier-slekta (Salix
spp.), selje (Salix caprea) ikke inkludert, av total
tresjiktsdekning]
Andel av enkelttreslag [andel av tresjiktet som
utgjøres av art XX(yy); for angivelse av artsnavn, se
1AE–MB over]
Relativ sammensetning av busksjiktet
Bartreandel [andel bartrær av total
busksjiktsdekning]
Edellauvtreandel [andel edellauvtrær av total
busksjiktsdekning]
Andel av boreale lauvtrær [andel boreale lauvtrær
av total busksjiktsdekning]
Andel av pil og vier [andel trær av vier-slekta (Salix
spp.), selje (Salix caprea) inkludert, av total
busksjiktsdekning]
Andel av enkelttreslag [andel av busksjiktet som
utgjøres av art XX(yy); for angivelse av artsnavn, se
1AE–MB over]
Relativ sammensetning av feltsjiktet
Andel av vedvekster [andel vedvekster, inkludert
lyngarter, av total feltsjiktsdekning]
Andel av grasvekster (graminider) [andel grasaktige
arter; det vil si gras, halvgras og siv, av total
feltsjiktsdekning]
Andel av karkryptogamer [andel kråkefotplanter og
sneller, bregner ikke inkludert, av total
feltsjiktsdekning]
Andel av urter [andel urteaktige planter og bregner,
av total feltsjiktsdekning]

A

A9

A

A9

A

A9

A

A9

A

A9

A

A9

M
M
A
A
A

F:A3*
A5
A5

A

A5

A

A5

A

A5

M
A

A5

A

A5

A

A5

A

A5

A

A5

M
A

A5

A

A5

A

A5

A

A5
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–D
–M
–L
–G
–B
–L
–XX (yy)

–H
–F
–H

–S

–L
–B
–L
–XX (yy)

Relativ sammensetning av bunnsjiktet
Andel av moser [andel moser av total
feltsjiktsdekning]
Andel av lav [andel lav av total feltsjiktsdekning]
Relativ sammensetning av stående død ved
Bartreandel [andel av totalt grunnflateareal for
stående død ved som utgjøres av bartrær]
Lauvtreandel [andel av totalt grunnflateareal for
stående død ved som utgjøres av lauvtrær]
Andel av enkelttreslag [andel av totalt
grunnflateareal for stående død ved som utgjøres av
art XX(yy); for angivelse av artsnavn, se 1AE–MB
over]
Relativ sammensetning av fastsittende megafauna
Andel av sjøfjær [andel sjøfjær av totaldekning av
stasjonær megafauna]
Andel av hornkoraller [andel bestandsdannende
(‘korallskogdannende’) hornkoraller av totaldekning
av stasjonær megafauna]
Andel av svamper [andel bestandsdannende
(‘svampbunndannende’) svamper av totaldekning av
stasjonær megafauna]
Relativ sammensetning av liggende død ved
Bartreandel [andel av totalt grunnflateareal for
liggende død ved som utgjøres av bartrær]
Lauvtreandel [andel av totalt grunnflateareal for
liggende død ved som utgjøres av lauvtrær]
Andel av enkelttreslag [andel av totalt
grunnflateareal for liggende død ved som utgjøres
av art XX(yy); for angivelse av artsnavn, se 1AE–MB
over]

M
A

A5

A
M
A

A5

A

A5

A

A5

M
A

A5

A

A5

A

A5

M
A

A5

A

A5

A

A5

A5
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Vedlegg 4. Oversikt over variabler som beskriver geologisk sammensetning i NiN versjon 2.
Variablene er, men unntak av fossilforekomst (2FO), flerdimensjonale variabler som består av mange
enkeltvariabler. Variablene for bergartsforekomst (2BE) er organisert som fire flerdimensjonale
variabler som hver inneholder mange enkeltvariabler (bergarter). Engelske oversettelser av
bergartsnavnene, som er brukt i mange relevante publikasjoner, er gitt i kursiv i parentes. Type =
Statistisk variabeltype (K = kontinuerlig variabel; B = binær variabel; A = andelsvariabel, F = ikkeordnet faktorvariabel; O = ordnet faktorvariabel; T = telle-, tetthets- eller konsentrasjonsvariabel; M
= flerdimensjonal variabel). Måleskala viser til skala som brukes for å angi verdier for variabelen (se
NiN 2 Artikkel 3: Tabell A1–1 og Fig. A1–1,2).
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Navn [og forklaring]
Type
kode kode kode
2BE
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
20
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
44
50
51
60
61
2
1
2
3
4
10
11
12
13
14
20
21
22

Bergartsforekomst
Dypbergart (plutonic rock)
Alkalifeltspatgranitt (alkali feldspar granite)
Granitt (granite)
Granodioritt (granodiorite)
Tonalitt (tonalite)
Trondhjemitt (trondhjemite)
Alkalifeltspatsyenitt (alkali feldspar syenite)
Syenitt (syenite)
Monzonitt (monzonite)
Monzodioritt (monzodiorite)
Larvikitt (larvikite)
Kvartsdioritt (quartz diorite)
Dioritt (diorite)
Gabbro (gabbro)
Noritt (norite)
Nefelinførende bergart (nephelin-bearing rock)
Peridotitt (peridotite)
Dunitt (dunite)
Harzburgitt (harzburgite)
Wehrlitt (wehrlite)
Lherzolitt (lherzolite)
Websteritt (websterite)
Pyroksenitt (pyroksenite)
Charnockitt (charnockite)
Mangeritt (mangerite)
Enderbitt (enderbite)
Anortositt (anorthosite)
Karbonatitt (carbonatite)
Diabas (diabase)
Lamprofyr (lamprophyre)
Pegmatitt (pegmatite)
Aplitt (aplite)
Vulkansk bergart (volcanic rock)
Ryolitt (rhyolite)
Ryodacitt (rhyodacite)
Dacitt (dacite)
Intermediær vulkansk bergart (intermediate volcanic rock)
Trakytt (trachyte)
Rombeporfyr (rhombporphyry)
Latitt (latite)
Andesitt (andesite)
Mafisk vulkansk bergart (mafic volcanic rock)
Basalt (basalt)
Komatiitt (komatiite)
Nefelinførende lava (nepheline-bearing lava)

M
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

167
30
40
41
42
43
3
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
20
21
22
30
40
50
4
1
2
3
4
5
6
7
10
11
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
40
41
42
50
51
52
53
54
55

Pyroklastisk bergart (pyroclastic rock)
Vulkanske breksje (volcanic breccia)
Lapillituff (lapillituff)
Tuff (tuff)
Ryolitt (rhyolite)
Sedimentær bergart (sedimentary rock)
Leirstein (claystone)
Slamstein (mudstone)
Siltstein (siltstone)
Sandstein (sandstone)
Gråvakke (greywacke)
Arkose (arkose)
Konglomerat (konglomerate)
Sedimentær breksje (sedimentary breccia)
Tillitt (tillite)
Diamiktitt (diamictite)
Mergelstein (marl)
Kalkstein (limestone)
Dolomittstein (dolostone)
Kiselstein (chert)
Tuffitt (tuffite)
Båndet jernmalm (banded iron formation)
Metamorf bergart (metamorphic rock)
Leirskifer (shale)
Fyllitt (phyllite)
Glimmerskifer (mica schist)
Granatglimmerskifer (garnet mica schist)
Kalkfyllitt (calcareous phyllite)
Kalkglimmerskifer (calcareous mica schist)
Skarn (skarn)
Hornblendeskifer (hornblende schist)
Grafittskifer (graphitic schist)
Kalkspatmarmor (calcite marble)
Dolomittmarmor (dolomite marble)
Metasandstein (metasandstone)
Metagråvakke (metagreywacke)
Meta-arkose (meta-arkose)
Kvartsitt (quartzite)
Kvartsskifer (quartz schist)
Kiselstein (metachert)
Glimmergneis (mica gneiss)
Kalksilikatbergart (calc-silicate rock)
Granittisk gneis (granitic gneiss)
Granodiorittisk gneis (granodioritic gneiss)
Tonalittisk gneis (tonalitic gneiss)
Kvartsdiorittisk gneis (quartz dioritic gneiss)
Monzonittisk gneis (monzonitic gneiss)
Diorittisk gneis (dioritic gneiss)
Migmatitt (migmatite)
Øyegneis (augengneiss)
Båndgneis (banded gneiss)
Grønnskifer (greenschist)
Grønnstein (greenstone)
Amfibolitt (amphibolite)
Granatamfibolitt (garnet amphibolite)
Metagabbro (metagabbro)
Eklogitt (eclogite)

B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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56
57
60
61
70
71
72
73
2MI
–X
2JA
–01
–02
–03
–04
–05
–06
–07
–08
–09
–10
–11
–12
–13
–14
–15
2JM
–AB
–AR
–AT
–CM
–CR
–FL
–GL
–HS
–LP
–LU
–PH
–PZ
–RG
–RH
–UM
2FO

Serpentinitt (serpentinite)
Kleberstein (soapstone)
Albititt (albitite)
Hydrotermalkvarts (hydrothermal quartz)
Mylonitt (mylonite)
Kataklasitt (cataclasite)
Tektonisk breksje (tectonic breccia)
Nedslagsbreksje (impact breccia)
Mineralforekomst
Mineral [observert forekomst av mineral med kode XXXX]
Jordartsforekomst
Breelvavsetning
Flomavsetning (mjæle)
Flomskredavsetning
Elveavsetning
Forvitringsjord
Havavsetning
Innsjøavsetning
Morenejord
Organisk materiale
Planert jord
Skredjord
Strandavsetning
Vindavsetning
Påfylt/påkjørt jord
Bresjøavsetning
Jordsmonnsforekomst
Albeluvisol
Arenosol
Antrosol
Cambisol
Cryosol
Fluvisol
Gleysol
Histosol
Leptosol
Luvisol
Phaeosem
Podzol
Regosol
Dyrka fylling/påfylt jord (= RGah)
Umbrisol
Fossilforekomst [observert forekomst av fossil]

B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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Vedlegg 5. Oversikt over variabler som beskriver landformer i NiN versjon 2. De 14
landformgruppene er organisert som 13 flerdimensjonale variabler som består av enkeltvariabler for
hver landformenhet, samt én enkeltvariabel. Type = Statistisk variabeltype (K = kontinuerlig variabel;
B = binær variabel; A = andelsvariabel, F = ikke-ordnet faktorvariabel; O = ordnet faktorvariabel; T =
telle-, tetthets- eller konsentrasjonsvariabel; M = flerdimensjonal variabel). RS = karakteristisk romlig
skala for variasjon, her brukt om antatt median utstrekning av en enkelt landformenhet (angitt på 2log skala, avrundet nedover til nærmeste hele tall; det vil si at verdien 6 angir RS i området mellom
26 og 27 (64–128) m. –1: 0,5–1 m; 0: 1–2 m; 1: 2–4 m; 2: 4–8 m; 3: 8–16 m; 4: 16–32 m; 5: 32–64 m;
6: 64–128 m; 7: 128–256 m; 8: 256–512 m; 9: 512–1024 m; 10: 1–2 km; 11: 2–4 km; 12: 4–8 km; 13:
8–16 km¸14: 16–32 km; 15: 32–64 km; 16: > 64 km.
Nivå 1 Nivå 2 Navn [og forklaring]
Type
RS
kode kode
3AB
–DG
–DI
–DR
–EN
–ES
–FL
–IS
–RO
3AR
–DE
–EB
–ES
–EV
–LS
–LV
3BF
–BB
–DB
–DS
–KB
–PB
–RB
–SB
3EB
–BO
–BR
–DE
–DK
–FD
–HD
–MB
–PF
–RS
–SS
–TI
–UD
3EL
–BD
–BK
–FE
–KR
–ME
–UE
3ER

Avsetningsformer knyttet til breer
Dødisgrop
Dødisterreng
Drumlin og radiære morenerygger
Ende- og sidemorener
Esker
Flyttblokk
Iskjernemorene
Rogenmorene
Avsetningsformer knyttet til rennende vann
Delta
Elvebanke
Elveslette
Elvevifte
Leirslette
Levé
Breformer
Botnbre
Dalbre
Dalsidebre
Kalvende bre
Platåbre
Regenerert bre
Sammensatt bre
Erosjonsformer knyttet til breer
Botn
Bruddform
Dalende
Dalklype
Fjorddal
Hengende dal
Marint basseng
P-form (plastisk form)
Rundsva
Skuringsstripe
Tind
U-dal
Elveløpsformer
Blind dal
Bekkekløft
Forgreinet elveløp
Kroksjø
Meander
Underjordisk elveløp
Erosjonsformer knyttet til rennende vann

M
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
M

7
12
8
9
8
2
7
9
11
5
10
8
12
6
11
12
10
10
13
9
12
11
0
11
9
15
12
16
–2
1
0
12
14
7
9
11
8
8
9
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–ER
–GJ
–JE
–JP
–RB
–RL
–SP
–VD
3FP
–FB
–FG
–IP
–OB
–PI
–SB
–SM
3IK
–GL
–HA
–KA
–MD
–MV
–SP
–UG
–VU
3KJ
–DO
–DR
–KG
–KO
–KT
3KP
–KG
–KK
–RA
–SL
–SV
3ML
–FJ
–FU
–FV
–JS
–LS
–PT
–SV
–TA
3MR
–MG
–MR
–PS
–VS
3TO
–BA
–BS
–BØ
–DK
–FA

Erosjonskant
Gjel
Jettegryte
Jordpyramide
Ravine i bresjøsediment eller dalfylling
Leirravine
Spylerenne
V-dal
Landformer knyttet til frostprosesser
Forvitringsblokkmark
Forvitringsgrusmark
Iskilepolygon
Oppfrysingsblokkmark
Pingo
Steinbre
Strukturmark
Landformer knyttet til jordas indre krefter
Glintrand
Havbunnsskorstein
Kalkrygg
Mudderdiapir
Muddervulkan
Sprekkedal
Utstrømmingsgrop
Vulkan
Kjemiske oppløsningsformer
Doline
Dryppstein
Kalkgrotte
Karstoverflate
Kalktuff
Landformer knyttet til kystprosesser
Kystgrotte
Kystklippe
Rauk
Strandlinje
Strandvoll
Landformer knyttet til massebevegelse på land
Flytjordsvalk
Fjellskredur
Flomrasvifte
Jordskred
Leirskred(grop)
Protalus
Snørasvoll
Talus
Landformer knyttet til marine strøm- og skredprosesser
Marint gjel
Marint skredområde
Pløyespor
Vandrende marin sanddyne
Torvmarksformer
Bakkemyr
Strengblandingsmyr
Øyblandingsmyr
Djupkilde
Flatmyr

B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B

6
8
1
2
6
6
7
13
8
9
4
6
6
7
5
9
7
9
8
9
6
4
12
2
0
6
8
1
6
9
2
7
7
1
8
7
6
5
4
3
7
11
14
9
9
7
8
7
2
6
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–FL
–GS
–GV
–HA
–HE
–HK
–HN
–HP
–PA
–PO
–ST
–TE
3VI

Flommyr
Gjennomstrømningsmyr
Gjenvoksningsmyr
Atlantisk høymyr
Eksentrisk høymyr
Konsentrisk høymyr
Kanthøymyr
Platåhøymyr
Palsmyr
Polygonmyr
Strengmyr
Terrengdekkende myr
Landformer knyttet til vindprosesser: flygesanddyne

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

6
7
6
7
8
8
7
8
8
6
7
9
9
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Vedlegg 6. Oversikt over variabler som beskriver naturgitte objekter i NiN versjon 2. De 6
objektgruppene er organisert som 6 flerdimensjonale variabler som består av enkeltvariabler for
hver objektenhet. Type = Statistisk variabeltype (K = kontinuerlig variabel; B = binær variabel; A =
andelsvariabel, F = ikke-ordnet faktorvariabel; O = ordnet faktorvariabel; T = telle-, tetthets- eller
konsentrasjonsvariabel; M = flerdimensjonal variabel. Variabler med alternative måleskalaer, er
primær- og sekundærmåleskalaene angitt som MP(MS), der MP er primærmåleskalaen og MS er
sekundærmåleskalaen. RS = karakteristisk romlig skala for variasjon, her brukt om antatt median
utstrekning av en enkelt objektenhet (angitt på 2-log skala, avrundet nedover til nærmeste hele tall;
det vil si at verdien 6 angir RS i området mellom 26 og 27 (64–128) m. –1: 0,5–1 m; 0: 1–2 m; 1: 2–4
m; 2: 4–8 m; 3: 8–16 m; 4: 16–32 m; 5: 32–64 m; 6: 64–128 m; 7: 128–256 m; 8: 256–512 m; 9: 512–
1024 m; 10: 1–2 km; 11: 2–4 km; 12: 4–8 km; 13: 8–16 km¸14: 16–32 km; 15: 32–64 km; 16: > 64 km.
Nivå Nivå 2 Nivå 3 Navn [og forklaring]
Type RS
1
kode kode
kode
4DG
–0
–M
–0
–B
–L
–S
–0
–B
–L
4DL
–0
–L
–S
–ML
–0
–B
–L
–MS
–0
–B
–L
–SL
–0
–B
–L
–SS
–0
–B
–L
4RV
–0
–RL
–RS
4TG
–0
–XX(yy)

4TL
–BS

Stående død ved (gadder)
Totalantall stående døde trær
Middels dimensjon (10–30 cm)
Alle treslag
Bartrær
Lauvtrær
Stor dimensjon (> 30 cm)
Alle treslag
Bartrær
Lauvtrær
Liggende død ved (læger)
Totalantall liggende dødvedenheter
Totalantall lite nedbrutte dødvedenheter
Totalantall sterkt nedbrutte dødvedenheter
Middels dimensjon (10–30 cm), lite nedbrutt
Alle treslag
Bartrær
Lauvtrær
Middels dimensjon (10–30 cm), sterkt nedbrutt
Alle treslag
Bartrær
Lauvtrær
Stor dimensjon (> 30 cm), lite nedbrutt
Alle treslag
Bartrær
Lauvtrær
Stor dimensjon (> 30 cm), sterkt nedbrutt
Alle treslag
Bartrær
Lauvtrær
Rotvelt
Alle rotvelter
Liten rotvelt
Stor rotvelt
Gammelt tre
Totalantall gamle trær
Totalantall gamle trær av gitt treslag. Artsnavn angis i kortformat
XXyy eller XX (for slekt) i henhold til en standardisert kodeliste; se
Tabell D1–2. Navneforkortelsen inneholder fortrinnsvis de fire (eller
to) første bokstavene i navnet, men med tilpasninger som sikrer
unike koder.
Tre med spesielt livsmedium
Tre med brannspor

M
T4(T3)
M
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
M
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
M
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
M
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
M
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
M
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
M
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
M
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
M
T4(T3)
T4(T3)

M
T4(T3)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
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–HE
–HL
–RB
–SB
4TS
–T0
–TS
–XX(yy)

Hengelavstre
Hult lauvtre
Rikbarkstre
Tre med sprekkebark
Trestørrelse
Totalt treantall
Totalantall store trær
Treslag. Artsnavn angis i kortformat XXyy eller XX (for slekt) i henhold
til en standardisert kodeliste; se Tabell D1–2. Navneforkortelsen
inneholder fortrinnsvis de fire (eller to) første bokstavene i navnet,
men med tilpasninger som sikrer unike koder.
–GD Grunnflateveid diameter; angitt på måleskalaen D7 (se Tabell A1–3)
–D0 Antall svært små trær, med dbh (diameter i brysthøyde) < 5 cm
–D1 Antall små trær, med 5 cm < dbh < 10 cm
–D2 Antall nokså små trær, med 10 cm < dbh < 20 cm
–D3 Antall nokså store trær, med 20 cm < dbh < 30 cm
–D4 Antall store trær, med 30 cm < dbh < 40 cm
–D5 Antall svært store trær, med 40 cm < dbh < 80 cm
–D6 Antall kjemper, med dbh > 80 cm
–T0 Totalt treantall
–TS Totalantall store trær
–T1 Totalantall trær som er små eller større enn små (antall trær med
dbh > 5 cm)
–T2 Totalantall trær som er nokså små eller større enn nokså små (antall
trær med dbh > 10 cm)
–T3 Totalantall trær som er nokså store eller større enn nokså store
(antall trær med dbh > 20 cm)
–T4 Totalantall store trær og trær som er større enn store (antall trær
med dbh > 30 cm)
–T5 Totalantall svært store trær og kjemper (antall trær med dbh > 40
cm)

T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
M
T4(T3)
T4(T3)
M

4
4
4
4

O:D7
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)
T4(T3)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

T4(T3)

4

T4(T3)

4

T4(T3)

4

T4(T3)

4

4
4
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Vedlegg 7. Oversikt over variabler som beskriver menneskeskapte objekter i NiN versjon 2. De 4
objektgruppene inneholder til sammen 20 variabler på neste nivå, noen flerdimensjonale og en del
enkle. Til sammen består beskrivelsessystemet for menneskeskapte objekter av 124 enkeltvariabler
for registrerbare objektenheter. Type = Statistisk variabeltype (K = kontinuerlig variabel; B = binær
variabel; A = andelsvariabel, F = ikke-ordnet faktorvariabel; O = ordnet faktorvariabel; T = telle-,
tetthets- eller konsentrasjonsvariabel; M = flerdimensjonal variabel). RS = karakteristisk romlig skala
for variasjon, her brukt om antatt median utstrekning av en enkelt objektenhet (angitt på 2-log
skala, avrundet nedover til nærmeste hele tall; det vil si at verdien 6 angir RS i området mellom 26 og
27 (64–128) m. –1: 0,5–1 m; 0: 1–2 m; 1: 2–4 m; 2: 4–8 m; 3: 8–16 m; 4: 16–32 m; 5: 32–64 m; 6: 64–
128 m; 7: 128–256 m; 8: 256–512 m; 9: 512–1024 m; 10: 1–2 km; 11: 2–4 km; 12: 4–8 km; 13: 8–16
km¸14: 16–32 km; 15: 32–64 km; 16: > 64 km.
Nivå Nivå Nivå 3
Type RS
1
2
kode
kode kode
5AB
–DO
–FY
–GR
–GU
–IO
–LT
–SB
–ST
–TT
–TØ
–XD
–FO
–AL
–CA
–GO
–LE
–RA
–SB
–SF
–SI
–XF
–KO
–BY
–DM
–FH
–GP
–GÅ
–HY
–LO
–PA
–SE
–TE
–XB
–TO
–FP
–JB
–KG
–KL
–RG
–SM

Arealbruk
Driftsområder
Fyllplass
Grustak
Gruve
Industriområde
Leirtak
Steinbrudd
Steintipp
Torvtak
Tømmervelte
Annet driftsområde
Fritidsområder
Alpinbakke
Campingplass
Golfbane
Lekeplass
Rasteplass
Skytebane
Skytefelt
Sports/idrettsplass
Annet fritidsområde
Kulturområder
Bymessig bebyggelse
Dyrket mark
Frukthage
Gravplass
Gårdstun
Hyttefelt
Landbruksområde (som ikke faller inn under noen av kategoriene
‘dyrket mark’, ‘frukthage’ eller ‘setervoll’
Park
Setervoll
Tettbebyggelse (som ikke faller inn under definisjonen av bymessig
bebyggelse)
Annet bebygd område/kulturområde
Transportområder
Flyplassområde
Jernbane, trikk (skinnegående transportmiddel)
Antenne
Kraftlinje
Rørgate
Sti, merket

M
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B

6
5
4
8
3
8
5
7
4
6
9
8
10
4
3
6
12
6
6
12
8
6
5
4
7
6

B
B
B

8
5
8

B
M
B
B
B
B
B
B

6
10
4
2
3
2
2
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–SX
–TS
–VE
–VF
–VG
–VK
–VP
–VR
–VS

5BY
–BO

–FB
–HE
–HR
–IL

–KF
–KB

–SK

–XB
5KU
–AR

Sti, annen
Stasjonsområde for kollektivtransport
Europaveg (E)
Fylkesveg (F)
Gang- og sykkelveg (G)
Kommunal veg (K)
Privat veg (P)
Riksveg (R)
Skogsbilveg (S)
Bygningstyper
Bolig
–EN Enebolig og tomannsbolig (inkludert rekkehus og andre småhus, garasje,
uthus og annen boligbygning)
–HY Hytte (sommerhus, fritidsbygg)
–KS Koie, seterhus etc. (knyttet til utmarksnæring, fiske, jakt etc.)
–SB Stort boligbygg (blokk etc.)
–VÅ Våningshus (på landbrukseiendom)
Fengsels- og beredskapsbygning (inkludert forsvarsbygning)
Helsebygning (sykehus, sykehjem, primærhelsebygning)
Hotell- og restaurantbygning (bygning tilrettelagt for salg av serveringsog overnattingstjenester)
Industri-, lager- og primærnæringsbygning
–EF Energiforsyningsbygning (kraftstasjoner etc.)
–FL Fiskeri- og landbruksbygning
–IL Industribygning og lagerbygning
–VM Vindmølle
Kontor- og forretningsbygning
Kultur- og forskningsbygning
–IB Idrettsbygning
–KU Kulturhus
–RB Bygg tilrettelagt for religiøse aktiviteter
–SU Skole-, barnehage-, høgskole-, universitets-, museums- eller
biblioteksbygning
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning
–AN Antenne
–EB Ekspedisjonsbygning, terminalbygning, veg- og trafikktilsynsbygning etc.
(bygning tilrettelagt for mennesker ifm tilrettelegging for, eller bruk av
samferdselstjenester)
–FY Fyrlykt
–GH Garasje- og hangarbygning (bygning tilrettelagt for lagring/oppbevaring
av kollektive transportmidler)
–TK Telekommunikasjonsbygning (mottaksstasjoner for telesignaler,
mobilnettverksmaster knyttet til bygning etc.)
Andre bygninger (bygninger som ikke lar seg tilordne noen annen
kategori)
Kulturminner
Arkeologisk minne
–BR Bru/brukar
–BV Brønn/vannpost
–BÅ Båtstø
–DA Dam/demning
–DE Delerøys
–FA Fangstgrav
–FX Fangstinnretning (annen enn fangstgrav) og fangstinnretning for fisk
–GA Gamme/gammetuft
–GP Gravplass
–GR Grenserøys/grensestein
–GU Gruve, alle typer

B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
M
T1

1
4
7
4
2
3
2
5
2

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

3
2
6
4
5
6
5

M
T1
T1
T1
T1
T1
M
T1
T1
T1
T1

4

4
5
6
3
6
6
5
5
6

M
T1
T1

2
5

T1
T1

4
6

T1

5

T1

4

M
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

4
1
2
6
2
1
2
1
3
0
4
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–GÅ
–HT
–HV
–KA
–KN
–KO
–KU
–LG
–MA
–ML
–MM
–MO
–MØ
–NB
–NT
–OV
–PO
–RE
–RI
–RS
–RU
–RY
–RØ
–SA
–SB
–SE
–SG
–SJ
–SK
–SL
–SP
–ST
–SY
–TI
–TJ
–TP
–TT
–TU
–VA
–VO
–VR
–VV
–BE
–BY
–FA
–KI
–KV
5XG
–SM
–ST

Gårdshaug
Hustuft
Hulveg
Kai/brygge
Kanal
Kalkovn
Kullmile
Ledegjerde
Malmlager
Molo
Monument/minnesmerke
Masovn
Mølleruin/kvernstein
Naust/båthus
Nausttuft
Ovn
Port/portal
Rettersted
Rideveg
Ristning
Ruin (bygningsrest)
Rydningsrøys
Røsteplass
Sagtuft/ruin
Steinbu
Seilingsmerke
Steingard/steingjerde
Skjerp
Skanse
Slaggforekomst, inkl. slagghaug
Sperregjerde
Steinbrudd (uspesifisert)
Skyttergrav/løpegrav
Tipphaug/bruddmasser
Tjæremile
Torvtørkeplass
Torvuttak
Tuft
Vanningsanlegg/renne
Vollgrav
Varde
Veg/vegfar
Bergkunst
Bygning (som er registrert i, eller tilfredsstiller krav til registrering i,
SEFRAK)
Fartøy (omfatter hensatte fartøyer, bilvrak etc., på land)
Kirke (som er registrert i, eller tilfredsstiller krav til registrering i,
SEFRAK)
Kulturminne under vann (inkl. skipsvrak etc.)
Annen løs gjenstand
Små, løse gjenstander
Store, løse gjenstander

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

3
4
2
4
3
2
1
2
3
4
2
2
1
2
2
1
2
3
2
0
2
1
2
3
1
1
0
0
5
3
2
4
3
2
1
3
4
2
5
3
1
2
3
3

B
B

2
5

B
M
A8
A8

4
3
4
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Vedlegg 8. Oversikt over regionale komplekse miljøvariabler (RKM) i beskrivelsessystemet på
natursystemnivået i NiN 2.1. VM = kategori av variasjonsmønster som kjennetegner den aktuelle
LKM (f = faktor, g = gradient). ØSP = kategori av økologisk strukturerende prosess som best
kjennetegner den aktuelle LKM (H = historisk betinget biogeografisk mønster, S = miljøstress). K/T =
basisklasse/basistrinninndeling (betegnelser A,B,C etc. og 1, 2, 3 etc. er benyttet for henholdsvis
første og siste klasse/trinn). RS = karakteristisk romlig skala for variasjon langs miljøvariabelen
(angitt i m på 2-log skala, avrundet nedover til nærmeste hele tall; det vil si at verdien 16 angir RS i
området mellom 216 og 217 m (ca. 64–128 km). 10: 1–2 km; 11: 2–4 km; 12: 4–8 km; 13: 8–16 km; 14:
16–32 km; 15: 32–64 km; 16: 64–128 km; 17: 128–256 km; 18: 256–512 km; 19: 512–1024 km; 20: >
1024 km. KG = kunnskapsgrunnlag, generelt om relasjoner mellom variasjon langs miljøvariabelen og
variasjon i artssammensetning, inkludert prosesser og mekanismer, variabelens betydning for
artssammensetningen og deskriptiv kunnskap om (sam)variasjonsmønstrene. KS =
kunnskapsgrunnlag, spesielt om grunnlaget for trinndeling av miljøvariabelen (om trinndelingen i
NiN 2 er basert på empirisk materiale og analyser, eller ikke). Kunnskapsstatus er angitt på
femtrinnskalaen som er forklart i NiN[2] Artikkel 1 kap. A2d og Tabell A2–3 og Fig. A2–4 (0 = ingen; 1
= svært svak; 2 = svak; 3 = akseptabel; 4 = god; 5 = sikker).
Kode Navn
VM ØSP bK/
RS
KG
KS
bT
6HF
6KE
6KO
6SE
6SO
6SX

Historisk ferskvannsforbindelse mot øst
Kystvannsseksjoner
Kystvannssoner
Bioklimatiske seksjoner
Bioklimatiske soner
Bioklimatiske soner i Arktis

f
g
g
g
g
g

H
S
S
S
S
S

A–B
1–2
1–5
1–6
1–7
1–5

18
18
19
15
14
14

5
3
3
3
4
3

3
2
2
4
5
3
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Vedlegg 9. Oversikt over tilstandsvariabler i NiN versjon 2. Variablene er enkle, eller flerdimensjonale
variabler (Nivå 1) som består av flerdimensjonale variabler og/eller enkeltvariabler på inntil to lavere
nivåer (Nivå 2 og 3). PMG = Påvirkningsfaktor-miljøeffekt-gruppe (B = biologisk betinget tilstand; F =
forstyrrelser og raske suksesjonsgradienter; J = aktuell bruk av jordbruksmark; R = ressurser og
miljøgifter; S = skogbestandsdynamikk); VM = kategori av variasjonsmønster som kjennetegner den
aktuelle variabelen [f = faktor, g = gradient (ga = gradient som ender i et artsuttynningsintervall; gs =
suksesjonsgradient; som starter med akkumulering av arter); t = overgangstype (egentlig en gradient,
men med tydelig terskelintervall der det skjer en rask utskifting av artssammensetningen slik at det
er hensiktsmessig (og ofte naturlig) å behandle den som en faktor], m = flerdimensjonal LKM). Type =
Statistisk variabeltype (K = kontinuerlig variabel; B = binær variabel; A = andelsvariabel, R =
referansebasert andelsvariabel; F = ikke-ordnet faktorvariabel; O = ordnet faktorvariabel; T = telle-,
tetthets- eller konsentrasjonsvariabel; M = flerdimensjonal variabel). Betegnelsene O(R) og O(Rx) er
benyttet for å angi at variabelen er en ordnet faktorvariabel som delvis er trinndelt på grunnlag av
Rx-måleskalaen, men mer også andre kriterier enn artssammensetningen er benyttet. Variabler med
alternative måleskalaer, er primær- og sekundærmåleskalaene angitt som MP(MS), der MP er
primærmåleskalaen og MS er sekundærmåleskalaen. K/T/Måleskala: Antall klasser eller trinn
variabelen er delt i, eller måleskala som brukes for å angi verdier for variabelen (se NiN 2 Artikkel 3:
Tabell A1–1 og Fig. A1–1,2). RS = karakteristisk romlig skala for variasjon, her brukt om antatt median
utstrekning av en enkelt objektenhet (angitt på 2-log skala, avrundet nedover til nærmeste hele tall;
det vil si at verdien 6 angir RS i området mellom 26 og 27 (64–128) m. –1: 0,5–1 m; 0: 1–2 m; 1: 2–4
m; 2: 4–8 m; 3: 8–16 m; 4: 16–32 m; 5: 32–64 m; 6: 64–128 m; 7: 128–256 m; 8: 256–512 m; 9: 512–
1024 m; 10: 1–2 km; 11: 2–4 km; 12: 4–8 km; 13: 8–16 km; 14: 16–32 km; 15: 32–64 km; 16: 64–128
km; 17: 128–256 km; 18: 256–512 km; 19: 512–1024 km; 20; > 1024 km. KG = kunnskapsgrunnlag,
generelt om relasjoner mellom variasjon langs miljøvariabelen og variasjon i artssammensetning,
inkludert prosesser og mekanismer, variabelens betydning for artssammensetningen og deskriptiv
kunnskap om (sam)variasjonsmønstrene.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå Navn [og forklaring]
PMG VM Type
K/T
RS KG
kode kode kode
4
Målekode
skala
7BU
7EU
7FA
7GR
–EG
–GI
7JB
–BA
–BD
–FJ
–GE
–GJ
–GR
–HE
–HJ
–RE
–SA
–ST
–XD
–BR
–BT
–GJ
–HT
–SL
–ST
–JB

Spor etter bunntråling
Eutrofiering
Fremmedartsinnslag
Grøfting
Endringsgjeld
Grøftingsintensitet
Jord-bruk (aktuell bruk av jord)
Aktuell bruksintensitet
Beitedyr
Fjørfe
Geit
Gjess
Gris
Hest
Hjortevilt
Rein
Sau
Storfe
Andre dyreslag
Brenning
Beitetrykk
Gjødsling
Høsting av tresjiktet
Stubbelauving
Lauving av styvingstrær
Jordbearbeiding

F
R
B
F

J

g
g
g
–
gs
g
–
g
–
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
g
g
–
f
f
g

A
R
R
M
O
O
M
O
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
F
O
O
M
T4(T3)
T4(T3)
O

A4b
R7
R7
4
5
–
8

4
6
5

6

5
15
3
6

2
4
4
4

6

4
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–KU

Kystlyngheias utviklingsfaser
Pionérfasen
Byggefasen
Moden fase
Degenereringsfase
Slåtteintensitet
Sprøyting
Såing og utplanting
Vanning
Miljøgifter og annen forurensning
Biocider
Olje og andre petroleumsprodukter
Organiske miljøgifter
Radioaktiv forurensning
Uorganiske miljøgifter
Annen forurensning
Overbeskatning
Rask suksesjon
Rask suksesjon i boreal hei
Rask gjenvekstsuksesjon i seminaturlig og sterkt endret
jordbruksmark inkludert våteng
Rask gjenvekstsuksesjon i seminaturlig myr
Rask suksesjon i treplantasje
Rask suksesjon på naturlig og sterkt
endret, ikke hevdpreget mark

–PI
–BY
–MO
–DE
–SI
–SP
–SU
–VA
7MG
–BI
–OL
–OM
–RF
–UO
–XF
7OB
7RA
–BH
–SJ

–SM
–TP
–US

7SB
–FT
–MA
–NF
–TS
–FY
–BL
–EL
–FB
–GF
–HI
–GR
–IH
–0
–DH
–FR
–FT
–HT
–MA
–LG
–0
–GH
–KH
–SH
–LS
–0
–PH
–KH

Skog-bruk (bruk av tresatt areal)
Foryngelsestiltak
Markberedning/ pløying
Ingen (naturlig foryngelse)
Tilplanting/såing
Foryngelsesmateriale
Boreale lauvtrær
Edellauvtrær
Fremmede bartrær
Gran eller furu
Hogstinngrep
Gjentatt rydningshogst
Intermediær hogst
Uspesifisert intermediær hogst
Diverse hogst
Forhåndsrydding
Fri tynning
Høgtynning
Manuell avstandsregulering
Lukket gradvis foryngelseshogst
Uspesifisert gradvis lukket
foryngelseshogst
Gruppehogst
Kanthogst
Skjermstillingshogst
Lukket selektiv hogst
Uspesifisert lukket selektiv hogst
Bledningshogst
Plukkhogst

R

B
F

S

S

S

S

–
g
g
g
g
g
g
f
f
–
g
g
g
g
g
g
g
–
s
s

M
A
A
A
A
O
O
F
B
M
R
R
R
R
R
R
O
M
O(R)
O(R)

R4
R4
R4
R4
R4
R4
4

20
17
20
18
8
–
16

O(R4b)
O(R5b)

7
6

s

O(R)

O(R3b)

6

s
s

O(R)
O(R)

O(R3b)
O(R4b)

7
6

–
–
g
g
g
–
f
f
f
f
–
g
–
g
g
g
g
g
g
–
g

M
M
A
A
A
M
B
B
B
B
M
A
M
A
A
A
A
A
A
M
A

g
g
g
–
g
g
g

A
A
A
M
A
A
A

A5
A5
A5
A5
6
4
8
8
4

8
A6
A6
A6

A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6

2
4

4
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–ÅP

–HS
–KA
–UT
–UG
–US
–UT
–XH
7SD
–0
–NS

–NU
–FY
–OF
–AF
–FF
7SE
7SN
–BE
–BR
–HJ
–IN
–SN
–SO
–TF
–VI
–XF
7SU
7TK
7UB
7VR
–EG
–RE
–RI

Åpen foryngelseshogst
–0 Uspesifisert åpen foryngelseshogst
–FH Frøtrestillingshogst
–SH Snauhogst
Hogststubbeandel
Terrengkalking
Uttaksmetode
Uttak av grot
Uttak av grot, inkludert stubber
Uttak av tømmer
Hauglegging av hogstavfall før
fjerning
Skogbestandsdynamikk
Naturskogsdynamikk
Normalskogbestandets
(produksjonsskogens)
suksesjonsstadier
Naturskogens utviklingsfaser
Foryngelsesfase
Optimalfase
Aldringsfase
Forfallsfase
Spor etter slitasje og
slitasjebetinget erosjon
Naturlig bestandsreduksjon på
tresatt areal
Beverfelling
Skogbrann
Hjortevilt
Insektangrep
Snøras
Soppangrep
Annen tørke- og fuktighetsrelatert
avgang
Vindfelling
Avgang av andre eller ukjente
årsaker
Forsuring
Spor etter ferdsel med tunge
kjøretøy
Ubalanse mellom trofiske nivåer
Vassdragsregulering
Endringsgjeld i landsystemer
Reguleringseffekt på vannsystemer
Reguleringsintensitet

S

–
g
g
g
g
f
–
g
g
g
g

M
A
A
A
A
B
M
A
A
A
A

–
f
gs

M
B
O

5

F

–
g
g
g
g
g

M
A
A
A
A
A

A5
A5
A5
A5
A4b

S

–

M

g
g
g
g
g
g
g

A
A
A
A
A
A
A

A9
A9
A9
A9
A9
A9
A9

5
8
4
4
6
4
7

g
g

A
A

A9
A9

5
5

R
F

g
g

R
A

R7
A4b

17
4

4
3

B
F
F
F
F

g
gs
gs
gs
g

A
M
O
R
O

A4b

13
12

2
4

S

A6
A6
A6
A9

A6
A6
A6
A6

3

4
4

4
R5
5
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Vedlegg 10. Oversikt over terrengformvariabler i NiN versjon 2. Statistisk variabeltype K (=
kontinuerlig variabel) for alle variabler.
Kode Navn
Forklaring
Måleenhet
(intervall)
8ER Eksponeringsretning

8RR Relativt relieff

8TH Terrenghelning

8TP Terrengposisjon

8TU Terrenguro

himmelretningen som helningsvektoren gjennom et punkt som
er representativt for en arealenhet peker i (helningsvektoren
er den vektoren gjennom fokuspunktet langs jordoverflata som
danner den største vinkelen med horisontalplanet)
differansen mellom høyeste og laveste punkt innenfor en
arealenhet (kan også angis omkring et fokuspunkt i et gitt
målenabolag)
vinkelen mellom helningsvektoren og horisontalplanet,
beregnet for et målenabolag på 3 × 3 punkter med
fokuspunktet i sentrum (verdi for en arealenhet kan angis for
et representativt punkt eller beregnes som en funksjon, f.eks.
gjennomsnittet eller medianen, av verdier for alle punkter
innenfor arealenheten)
differansen mellom fokuspunktets høyde og
gjennomsnittshøyden i et målenabolag på 1 km2 med
fokuspunktet i sentrum (verdi for en arealenhet kan angis for
et representativt punkt eller beregnes som en funksjon, f.eks.
gjennomsnittet eller medianen, av verdier for alle punkter
innenfor arealenheten)
1– |r|, der r er relativ lengde av resultant-enhetsvektoren
loddrett på bakkeplanet, beregnet for et målenabolag på 3 × 3
punkter og summert oppfor et område omkring fokuspunktet i
sentrum [= vector ruggedness index (VRI)]; 8TU er en indeks for
terrenguro som er relativt uavhengig av helningen (Hobson
1972, Sappington et al. 2007); tilgjengelig som skript for arcGIS
(http://www.esri.com/arcscripts) (verdi for en arealenhet kan
angis for et representativt punkt eller beregnes som en
funksjon, f.eks. gjennomsnittet eller medianen, av verdier for
alle punkter innenfor arealenheten)

° (0–360)

m (0–+∞)

° (0–180)

m (0–+∞)

uten enhet
(0–1)
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Vedlegg 11. Oversikt over romlige strukturvariabler i NiN versjon 2. Type = Statistisk variabeltype (K
= kontinuerlig variabel; B = binær variabel; A = andelsvariabel, F = ikke-ordnet faktorvariabel; O =
ordnet faktorvariabel; T = telle-, tetthets- eller konsentrasjonsvariabel; M = flerdimensjonal
variabel).
Kode Navn
Forklaring
Måleenhet
Type
(intervall)
9AR Figurareal
9NE Nedbørfeltstørrelse

9TD Terskeldyp
9TS Tresjiktstruktur

9VA Vannflateareal
9VD Vanndybde

arealet av et område som er avgrenset på grunnlag
av et spesifikt kriteriesett
areal av landområde (inkludert eventuelle
vannforekomster) som drenerer gjennom et gitt
punkt, på land eller i et elveløp
største dybde på terskelen ved munningen av en
fjord
antall veldefinerte vertikale kronesjikt på et tresatt
areal [et veldefinert kronesjikt er et høydeintervall
over bakken som inneholder vesentlig flere trær
(basert på faktisk trehøyde) enn tilgrensende
høydeintervaller]; merk at antallet sjikt i en flersjiktet
skogsmark, det vil si på et tresatt areal uten
veldefinerte vertikale kronesjikt, skal settes = 3 mens
antallet sjikt settes til ‘ikke relevant’ i en arealenhet
uten tresetting; merk også at ‘busksjiktstruktur’
(forekomst av busksjikt) kommer til uttrykk gjennom
variabelen busksjiktsdekning (1AG–B).
areal av en vannforekomsts overflate ved
normalvannstand
største kjente dybde i en vannforekomst, målt med
normalvannstanden som referanse

m2

K

km2

K

m

K

1–3

O

km2

K

m

K

