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Øvre strandeng preget av strandnellik Foto: Ulrike Hansen, Miljøfaglig utredning 
 



Kulturmarkseng  Foto: Ulrike Hansen, Miljøfaglig utredning 
 



Sanddynesystem, Lofotodden  Foto: Geir Gaarder Miljøfaglig utredning 
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OBS! 

Hvis du fjerner et bilde og setter inn et nytt, så vil det nye bildet legge seg over alt annet innhold på siden, som tekst, logo, nettadresse og linjen 

med "hakk" nederst. Slik løser du det: Høyreklikk på bildet og velg "plasser lengst bak". 

Mål for 
kartleggingsarbeidet 

Tilby et godt naturfaglig 

kunnskapsgrunnlag 

 

Etablere systemer og verktøy 

 

Forvaltningsrelevante data 

tilpasset brukerbehovet 

 

Kostnadseffektiv kartlegging 



OBS! 

Hvis du fjerner et bilde og setter inn et nytt, så vil det nye bildet legge seg over alt annet innhold på siden, som tekst, logo, nettadresse og linjen 

med "hakk" nederst. Slik løser du det: Høyreklikk på bildet og velg "plasser lengst bak". 

«Stortinget behandlet den 3.februar 2015 Dok. 8:89 S 

(2013–2014) om tiltak for en kunnskapsbasert 

forvaltning av norsk natur. Energi- og miljøkomitéen 

pekte på at det er et behov for å øke kunnskapen om 

forekomsten av arter, naturtyper og økosystemer.  

 

Komitéens flertall imøteså at denne 

stortingsmeldingen skulle inneholde en konkret 

beskrivelse av utarbeidelsen av et økologisk 

grunnkart for Norge, jf. Innst. 144 S (2014–2015)» 



        2015            2019 

NINapp – en (dyr) historie om prøving og feiling og prøving igjen (med lykkelig slutt) 



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



Første digitale feltsesong 

• Hybrid app - hyllevare 

• Umoden teknologi, batterier, GPS 

• Dårlig testing  

• Funka ikke offline 

• Datatap, synketrøbbel 

• Nytt naturtypesystem 

• Feltbiologer med «tjukke tomler» 

 

Tilbake til penn og papir? 







Naturkartleggerne og NiNapp 

Forarbeid før felt Feltarbeid online eller offline 
Redigering og innsending til 

godkjenning 

  

Foto Ellen Arneberg/Ingunn Limstrand 



Naturtypekartlegging – på kart 

Utvalg av naturtyper Utvalg av areal Kart som viser hvor naturtypene er 



NiNapp web 

Oppstart Feltarbeid 

NiNapp felt 

Synkronisere 

NiNapp felt NiNapp web 

Godkjenne 

NiN-admin web 

Kvalitetssikre 

NiNapp – helautomatisk arbeidsflyt 

Publisering 



OBS! 

Hvis du fjerner et bilde og setter inn et nytt, så vil det nye bildet legge seg over alt annet innhold på siden, som tekst, logo, nettadresse og linjen 

med "hakk" nederst. Slik løser du det: Høyreklikk på bildet og velg "plasser lengst bak". 

Kurs for kartleggere mai 2018 

Foto: Miljødirektoratet 

Kartlegging 2019  

• Oppdrag for 60 Mkr 

• Anbudskonkurranse 

• 17 ulike kartleggingspakker 

• 6682 ruter 

 

• Eksterne bestillere  

 



OBS! 

hvis du setter inn et bilde og så sletter bildet for å sette inn et annet, så vil bildeplassholderen legge seg over alt øvrig innhold på siden pga. en feil 

i PowerPoint. For å fikse dette, høyreklikk på bildeplassholderen og velg «plasser lengst bak». Alternativt kan du bruke angreknappen (ctrl+Z) etter 

du har satt inn et uønsket bilde i stedet for å slette bildet manuelt, så unngår du problemet. 

Naturtyper på alle flater  

 

 



Øvre strandeng preget av strandnellik Foto: 

Ulrike Hansen, Miljøfaglig utredning 

Høy risiko  

• Vær, vind, vann 

• Arbeidsprosesser og feltmetoder 

• Teknologi offline  

• Kort tid  

• Høye forventninger 

• Kompetanse konsulenter 

• Kompetanse arbeidsprosesser 

 

 
 



Suksesskriterier 

• Prøve og feile – teknologiutvikling 

• Prosjektorganisering OG smidig 

utvikling 

• Tett dialog med brukerne  

• Endringsvilje 

• Samarbeid med sektorene om 

teknologi 

• Gjøre konsulenter gode på fag 

• Rammeavtaler 
 



Foto: Eirin Bjørkvoll 


