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Ekstrakt

Dette er en veileder i arbeidet med grønnstruktur i byer og tettsteder til

bruk på kommunenivå. Den henvender seg til planleggere, forvaltere og

private konsulenter, men vil også være nyttig for politikere, medlemmer

av organisasjoner og andre interesserte.

Veilederen gir en innføring i kartleggingsmetodikk for grønnstruktur,

Grønn plakat, med fokus på temaene natur, landskap og friluftsliv/

rekreasjon. Den presenterer datasett i grønnstrukturarbeidet og introdu-

serer bruk av geografiske informasjonssystemer, GIS, som verktøy i

denne sammenhengen. Det legges vekt på å vise erfaringer fra arbeidet

med grønnstruktur i utvalgte kommuner, særlig fra Miljøbyene og

Miljøbyprogrammet (Miljøverndepartementet, MD, 1993-2000). Ulike

anvendelsesområder for Grønn plakat presenteres, herunder indikatorer

på grønnstrukturens miljøtilstand. Hvordan grønnstrukturarbeidet i

kommunen bør sees i sammenheng og kobles opp mot Arealis,

Nøkkeltall og Naturbasen tas også opp. 

For ytterligere informasjon om GIS/geodata henvises det til veiledning

utviklet i Arealis og Direktoratet for naturforvaltning (DN), DN-håndbok 13,

1999 ”Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold”. 

Veilederen bygger videre på "Planlegging av grønnstruktur i byer og

tettsteder", DN-håndbok 6 1994. 

3. klasse ved Eberg skole i Trondheim tegnet i 1999 hva de gjør når de

er ute. Noen av disse tegningene presenteres her, og viser at mange

leker i grønne omgivelser i nærmiljøet. Trær synes å være viktige – på

så mange måter…



Det er i byer

Det er i byene vi ser

de sterkeste solnedgangene

De som ligner øyeblikk i alles liv

rett før mørket synker ned i oss

Vi ser det siste lyset

idet det stryker over byen

og får de skarpe, stemte

konturene av tak og åser

til å synge

Det er i byene

solen virkelig går ned

Husene utstråler samme mørke

som natten selv

der den forvandler torg til plasser

til glattceller, til

hule klingende rom

for ensomme skritt

Det er i byer

solnedgangene ligner

på byene selv, på deres oppgang

lysende storhet, fall

og undergang

Og det er bare i byer

månen kan finne en ensomhet

like stor

som sin egen

Stein Mehren, fra Nattmaskin,

Dikt 1998 (Aschehoug) 

3



Mange kommuner har ikke oversikt

over verdifulle områder for natur,

landskap og friluftsliv/rekreasjon,

innenfor tettstedsgrensen. En fortet-

ting uten kunnskap om grøntområ-

denes betydning og verdi, kan øde-

legge verdifulle grøntområder og

bokvaliteter i nærmiljøet.

Både St.meld. nr 39 (MD 2001-2002)

"Friluftsliv – Ein veg til høgare livs-

kvalitet" og  St.meld. nr 23 (MD

2001-2002) ”Bedre miljø i byer og

tettsteder” peker på betydningen av å

ta hensyn til grønnstruktur i by-

utviklingen, blant annet gjennom:

• ”at grønnstrukturen i alle kommu-

nar med tettstader som veks blir 

kartlagt og verdivurdert innan 

utgangen av 2006” og at denne blir 

”ein premiss for vidare tettstads-

utvikling” (St.meld. 39)  

• ” å legge til rette for byer og tett-

steder som ivaretar natur- og kultur-

miljøet” (St.meld. 23). 

Fokus på grønnstruktur ble først satt 

i Transportplanarbeidet (TP 10) tidlig

på 1990-tallet, og deretter som eget

satsingsområde i Miljøvern-

departementets Miljøbyprogram i

perioden 1993-2000. I "Miljøby-

perioden" ble metodene for kart-

legging og strategisk planlegging for

grønnstruktur i veilederen

”Planlegging av grønnstruktur i byer

og tettsteder” (DN-håndbok 6 1994),

videreutviklet. 

Denne veilederen framstår også som

fagrapport fra arbeidet i faggruppa

”Grønnstruktur, natur og friluftsliv”

i Miljøbyprogrammet, som DN har

vært ansvarlig for. Veilederen er én

av seks fagrapporter fra miljøby-

programmet.

Arbeidet med grønnstruktur i

Miljøbyene er evaluert (NIBR-notat

2003). Evalueringen peker på en del

utfordringer som følges opp i denne

veilederen. 

Veilederen inneholder anbefalinger

og eksempler på hvordan kommuner

kan arbeide med grønnstruktur. Med

dette håper vi at arbeidet med grønn-

struktur får et løft. En videreutvikling

av arbeidet med grønnstruktur i byer

og tettsteder vil imidlertid fortsette,-

denne vil bygge på de nye erfaringer

kommunene etter hvert vil få med det

metodeopplegget som nå er utviklet.

Lykke til med arbeidet!

Trondheim, juli 2003

Janne Sollie

direktør
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Fortetting som strategi for en miljø-

vennlig by- og tettstedsutvikling 

stiller kommunene overfor store og

nye utfordringer. 

St.meld. nr 23 (2001-2002) "Bedre

miljø i byer og tettsteder" sammen-

fatter og forsterker den nasjonale by-

og tettstedspolitikken. Her tydelig-

gjøres de beste grepene regionalt og

lokalt, og hovedansvaret for å bidra

til en bærekraftig by- og tettstedsut-

vikling legges til kommunene. 

Planmyndighetene bes om å støtte

opp om, og å ha særskilt fokus på

fire hovedstrukturer i den fysiske

planleggingen; 

• Utbyggingsmønsteret

• Grønnstrukturen
• Transportstrukturen

• Senterstrukturen

Målsettingene er rettet mot å utvikle

tette og funksjonelle byer/tettsteder

hvor det bl.a. legges vekt på miljø-

vennlig transport og lett tilgjengelig

og attraktiv grønnstruktur. I figur 1 er

hovedelementene i en miljøvennlig

bystruktur vist. Grønnstrukturen er

vist som kiler inn mot sentrum og

som ramme rundt tettstedet/byen. 

1. Hvorfor er grønnstrukturspørsmål 

aktuelle nå?

Kollektivtransporten utgjør ryggraden
i bystrukturen både lokalt og regionalt. Linjene 
pendler gjennom sentrum og binder sammen 
sentrum, lokalsamfunnene og knutepunktene. 
Kollektivsystemet er styrende for utbyggings-
mønsteret. De ytre knutepunktene er lagt til rette 
for park & ride. 

Et sterkt sentrum 
med konsentrasjon av arbeidsplasser, boliger, 
handel og kulturfunksjoner. Hovedstasjonen i 
kollektivsystemet er knyttet til et sammen-
hengende gågatenett. Identitetsbærende, 
historisk gate- og kvartalsstruktur er bevart og 
videreutviklet. 

Konsentrert utbygging 
av næring og boliger i knutepunkter for 
kollektivtransporten. Knutepunktene utformes 
som steder med urbane kvaliteter der omforming 
er vurdert i forhold til vern. 

Lokalsamfunn 
med tett og variert boligbebyggelse, grønne 
lunger, skoler, barnehager, handel og næring.  
Kollektivtransporten og lokale sentra med 
daglige tjenester nås til fots innenfor 
gangavstand på ca 500 meter. 

Sammenhengende grønnstruktur
som kan bestå av sjø og natur, friområder, parker 
og jordbrukslandskap. Grønne korridorer og 
forbindelser knytter de ulike byområdene med 
grønne lunger til omkringliggende 
markaområder.

Hovednett for sykkeltrafikk 
som gjør sykkelen til et attraktivt transport-
middel. Sykkelnettet kan benytte de grønne 
korridorene, men må også gi rask og effektiv 
forbindelse mellom kjernene i lokalsamfunnene, 
sentrum og knutepunktene.

Hovedvegsystemet 
går utenom lokalsamfunnene, sentrum og 
knutepunkter, men sentrum og knutepunktene 
blir betjent. Sterkt bilavhengige nærings-
virksomheter med få arbeidplasser og besøk, 
lokaliseres til det overordnede hovedveg-
systemet.
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Fig. 1.  Hovedelementer i en miljøvennlig bystruktur.



Grimstad kommune utga i 1999 en

rapport som pekte på at 33% av de

regulerte lekeplassene i seks bolig-

områder ikke lenger eksisterte, - de

var tatt til andre formål (se fig. 2).

Dette illustrerer en av utfordringene

planmyndighetene står ovenfor i by-

og tettstedsplanleggingen, og under-

streker behovet for at de grønne ver-

diene må komme langt sterkere inn

som fundament for all by- og tett-

stedsplanlegging enn det som har

vært vanlig til nå. Denne veilederen

er et viktig verktøy i denne sammen-

hengen.

Fig. 2. Endring i lekeareal 
i Grimstad kommune.

Regulerte lekeplasser som er “borte”

Regulerte lekeplasser som er opparbeidet

Det vil være av avgjørende betydning

i tiden framover at kommunene skaf-

fer seg oversikt over ulike typer

områder i grønnstrukturen, jfr. fig.3,

hva de inneholder og hvem de er vik-

tige for (mennesker i ulike alders-

grupper, dyr, planter osv.) slik at de

kan ivaretas gjennom planlegging.

Ulike grønne verdier og funksjoner i

grønnstrukturen kan være i konflikt

med hverandre og må derfor først

vurderes hver for seg, for at man sei-

nere eventuelt kan gjøre prioritering-

er. Med verdi menes her hva områ-

dene inneholder av plante- og dyreliv,

og hva de betyr estetisk og opple-

velsesmessig for oss. Funksjoner er

knyttet til aktivitet og bruk; som

f.eks. spredningskorridorer for plan-

ter og dyr, transportåre, lekeområde

for mennesker, luft- og vannrensing

osv. Grønnstrukturens ulike verdier

og flerfunksjonelle betydning er nær-

mere beskrevet i tidligere DN-hånd-

bok nr 6 (1994). 

Fig. 3. Hva grønnstruktur er.  
Grønnstrukturen er veven av mer

eller mindre sammenhengende, store

og små naturpregede områder i byer

og tettsteder og består av:

For mer utfyllende informasjon om

hva aktuelle stortingsmeldinger viser

til, samordning med andre statlige

oppgaver og mål, samt forholdet til

AREALIS, nøkkeltall og naturbasen,

henvises det til vedleggene 5.7 - 5.9.
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Overgangssonen mellom by og land, dvs. de
nærmeste 1-2 km inn i de store natur- og 
kulturlandskapsområdene rundt byen

Store og små naturområder i byen inkludert
strandområder, kystsonen, sjøer, tjern, elver
og bekker

Parker, institusjonsområder, skolegårder, 
kirkegårder, alléer og andre opparbeidete
grønne områder

Jordbruksområder og kolonihager i byen

Private hager/fellesarealer i boligområdene

Grønne ”restområder” som både kan ha 
kultur- og naturpreg, f. eks. rivetomter, 
industritomter, fyllinger, løkker, veikanter, ulike 
kantsoner og lignende 
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Den grønne plakaten er et dynamisk

redskap til bruk i kommunens plan-

arbeid.

2.1  Hva er den Grønne pla-
katen – og hvorfor lage den?
Grønn plakat er en varselplakat for

grønnstrukturen, og et svært viktig

planverktøy i arealplanleggingen i

byer og tettsteder. Formålet er å syn-

liggjøre verdiene og funksjonene til

grønnstrukturen, slik at disse skal bli

tatt hensyn til. Derfor er det viktig å

lage den! 

Den Grønne plakaten er en oppsum-

mering og avveining av de priorite-

ringer som er gjort på ulike tema om

grønnstrukturens verdier og funksjo-

ner. Den er en metode for å systema-

tisere kunnskap om grønnstruktur

slik at registrerings- og analysearbei-

det og bruken etterpå blir mest mulig

effektivt. Grønn plakat er ingen poli-

tisk avveid plan, men et faglig grunn-

lag som er etterprøvbart, og et virke-

middel til bruk i videre planlegging

og forvaltning. 

De viktigste verdier i grønnstrukturen

er knyttet til temaene natur, frilufts-

liv/rekreasjon og landskap. 

Plakaten gir et første varsel om hvor-

dan eventuelle inngrep eller tiltak

berører grønnstruktur, og er et viktig

faglig grunnlag og virkemiddel for å

kunne ivareta de mest verdifulle

områdene i grønnstrukturen.  

I den politiske prosessen kan det vise

seg at andre samfunnsinteresser veier

tyngre, og grønne verdier må kanskje

vike for viktige utbyggingsoppgaver.

Det motsatte er også mulig; områder

som i dag er bebygd, kan frigjøres

for grønne formål. I begge tilfeller

vil grønnstrukturens verdier og funk-

sjoner endres, hvilket igjen påvirker

innholdet i den Grønne plakaten. 

For at Grønn plakat til enhver tid

skal fungere som varselplakat for

grønnstrukturen forutsettes det at for-

andringer fanges opp gjennom opp-
datering av datasett og endring av

den Grønne plakaten.

Grønn plakat er et anbefalt verktøy

fra miljøvernmyndighetene (jfr. fri-

luftsmeldingen og bymiljømeldingen).

Kommunene må ta ansvar for å kart-

legge grønnstruktur og sørge for at

denne blir en premiss inn i tettsteds-

utviklingen. I dette arbeidet er det

viktig med en bred forankring i kom-

munen (se videre kap. 4).
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2. Grønn plakat
- hva, hvorfor
og hvordan lage den

Boks 1. Hva Grønn plakat er
Grønn plakat er en metode for å systema-
tisere kunnskapen om grønnstrukturen
slik at registrerings- og analysearbeidet
kan brukes mest mulig effektivt. En
Grønn plakat basert på en komplett kart-
legging og analyse av verdier og interes-
ser kan brukes til mye, bl. a. som grunnlag:
• i by- og tettstedsutviklingen
• i detaljplaner, eks. regulering- og 

bebyggelsesplaner
• i kommuneplanens arealdel
• til ulike former for arealstatistikk
• til informasjon om turtilbud i byen/

tettstedet 
• til lag og foreningers arbeid med nær-

områdene sine
• i sikring og regulering av viktige 

arealer for friluftsliv, lek og rekreasjon
• til å skaffe oversikt over hvilke områder 

som bør erverves av kommunen til 
friluftsliv/rekreasjon

• til å identifisere manglende frilufts-,
lek- og rekreasjonstilbud til 
befolkningen, og til å iverksette tiltak 
for å forbedre dette tilbudet

• til skolenes arbeid med f.eks. miljølære
• til å definere markagrensen og bygge-

sonen
• til å utvikle sammenhengende turkorri-

dorer med tilrettelagte stier og løyper
• til strategisk arbeid med biologisk 

mangfold i urbane omgivelser
• som hjelpemiddel generelt for 

allmenheten, dvs. være kunnskapsbase



2.1.1  Erfaringer med Grønn plakat
Alle Miljøbyene (Tromsø, Kristiansand,

Fredrikstad og bydelen gamle Oslo)

bortsett fra Bergen har utarbeidet

Grønn plakat for byggesonen. Bergen

har laget grønne plakater fortløpende

tilknyttet løpende kommunedelplaner.

Målet er også her å etablere en hel-

dekkende plakat for hele byggesonen.

Vektlegging av de ulike temaene

(natur, friluftsliv/rekreasjon og land-

skap) er noe ulikt, og plakatene ser

noe forskjellig ut, jfr. fig. 5-7.

Grønn Plakat er brukt som underlag

for og har påvirket den kommunale

oversiktsplanleggingen i alle

Miljøbyene. Den er også benyttet i en

rekke kommunedelplaner bl.a. for

kystsonen i Fredrikstad og for noen

områder i Bergen og Kristiansand.

Resultatet er blant annet at disse pla-

nene viser en mer detaljert grønn-

struktur enn tidligere, og i noen tilfel-

ler har den Grønne plakaten også ført

til endret arealbruk og endrete plan-

bestemmelser. 

Det er videre fattet viktige strategiske

vedtak om at Grønn plakat skal ligge

til grunn for kommunal oversikts-

planlegging bl.a. i Kristiansand. Her

har grønnstrukturarbeidet dessuten

ført til at det er fastlagt en marka-

grense som omfatter viktige grønne

korridorer for byen. Materiale for

Grønn plakat er i noen tilfeller brukt

strategisk i forbindelse med miljøsta-

tus av ulikt slag, både i Oslo og i

Kristiansand.

Grønn plakat brukes i alle disse

byene. Den har først og fremst satt

tydelig spor på kommuneplannivå.

Den brukes videre som saksbehand-

lingsverktøy på reguleringsplan- og

byggesaksnivå. Oslo har utviklet et

saksbehandlingsopplegg i forbindelse

med reguleringsplanarbeidet som

viser at Grønn plakat virkelig kan

fungere som en grønn varseltrekant,

og kan trekkes fram som et særskilt

godt eksempel for andre, jfr. 2.2 og

fig. 11. 

Forbedringsbehovet for verktøyet

Grønn plakat viser seg å særlig være

knyttet til organiseringen av arbeidet

og bredere kommunal foranking.

Dersom den skal fungere optimalt

over tid er erfaringen at både digitali-

sering og kursing i bruken av den er

nødvendig.

Oversikt over materiale som er produ-

sert i Miljøbyene er vist i vedlegg 5.2

Fig. 5. Grønn plakat i Tromsø.
Figuren viser hvilke arealer som har

meget store natur-, landskaps- og

rekreasjonsverdier. I tillegg er arealer

med store verdier og verdier for

rekreasjon visualisert. Tromsø har

mao. valgt å ha rekreasjonskartet som

“fundament” i den sammenstilte

Grønne plakaten.
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Natur

Verdi 1: Områder med meget store verdier for naturforhold

Landskap

Verdi 1: Områder med meget store verdier for landskap

Rekreasjon

Verdi 1: Områder med meget store verdier for rekreasjon; friluftsliv, lek og idrett
Verdi 2: Områder med store verdier for rekreasjon; friluftsliv, lek og idrett     
eller med potensial for dette
Verdi 3: Områder med verdi for rekreasjon; friluftsliv, lek og idrett
Verdi 4: Områder utenfor grønnstrukturen

Områder med mangler

Boliger med avstand > 500 meter til store grøntområder

Manglende forbindelseslinjer

Referansenummer til beskrivelse

Lysløype



Fig. 7. Grønn plakat i Fredrikstad.
Arealer med meget store natur-,

landskaps- og rekreasjonsverdier. 

I motsetning til Tromsø, som har lagt 

rekreasjonskartet i bunn (Fig. 5), har

Fredrikstad valgt å legge tema natur 

i bunn.
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Områder med meget store landskaps-,
natur- og rekreasjonsverdier
Omfatter større sammenhengende 
grøntområder, grøntkorridorer, kultur- og
fornminnemiljøer, spesiell vegetasjon,
regulerte friområder, kolonihager, gamle
trær og vannmiljøer.

Områder med store landskaps-, natur-
og rekreasjonsverdier
Omfatter områder med potensiale for
vegetasjon og økt biologisk mangfold,
buffersoner og grønstruktur knyttet til
gårdsrom og annet.

Områder med landskaps-, natur- og
rekreasjonsverdier
Omfatter de resterende grøntområdene.

Områder med underdekning
Omfatter områder som har en underdek-
ning på bolignære friområder større enn 5
mål i en avstand av 200 m uten barrierer.

Fig. 6. Grønn plakat i Bydelen Gamle Oslo.

1. Områder med meget store verdier for naturforhold
Områder fredet etter naturvernloven
Områder med biotopmangfold. 
Registrerte kvaliteter om biologisk 
mangfold
Vassdrag – vassdragsnære områder
Innsjø – vann – vassdrag – bekker
Holmer, øyer som ikke er bebygd
Store sammenhengende skog- og 
utmarksområder som i hovedsak ikke 
er bebygd eller oppdyrket
Alle gjenværende, kystnære natur-
områder som ikke er bebygd (fastlandet)
Korridorer (antatte korridorer) med 
sammenheng til markaområder

2. Områder med store verdier for naturforhold
Isolerte naturområder
Jordbruksområder med antatt 
korridorfunksjon
Øyer, holmer bebygd
Bekker, større grøfter
Vassdrag/bekker med vassdragsnære 
områder som kan istandsettes/forbedres

3. Områder med verdi for naturforhold
Områder med småhus- og villabegyggelse
Områder med rekkehus/boligblokker,
institusjoner, gravlunder, idrettsanlegg,
parker og parkmessige områder.

4. Områder med mangler

5. Områder som ikke er grønnstruktur
Områder som ikke regnes som del av 
grønnstrukturen

Rekreasjon og landskap
Områder med meget store verdier for 
rekreasjon, friluftsliv, lek og idrett
Områder med meget store landskapsverdier



2.2 Grønn plakat i arealplaner

Grønne plakater er velegnet til bruk

både i forhold til kommuneplanen og

regulerings- og bebyggelsesplaner.

Detaljeringsgraden avgjør imidlertid

egnetheten i regulerings- og bebyggel-

sesplaner.  

2.2.1  I kommuneplanen
Det er ulike måter å bruke Grønn pla-

kat på i kommuneplanarbeidet. Man

kan bruke registreringsmaterialet

direkte som underlag i arbeidet med

kommuneplanens arealdel, eller man

kan utarbeide en egen juridisk bin-

dende delplan for temaet. 

Samordning av planprosessene i are-

aldelen til kommuneplanen og grønn

kommunedelplan i Trondheim har

vært avgjørende for å få en kvalitets-

messig forsvarlig fortettingsstrategi,

mener Trondheim kommune.

Kommuneplanens arealdel ble derfor

lagt fram til høring samtidig med

grønn kommunedelplan 2001 – 2012.

Forslag til grønn kommunedelplan

ble deretter innarbeidet i kommune-

planens arealdel med samme detalje-

ringsgrad som grønn kommunedel-

plan hadde. Dette fordi planen skulle

gjengi en helhetlig og oversiktlig 

arealbruk i Trondheim kommune

samt at det er enklere/mer praktisk å

forholde seg til en overordna areal-

plan. Kommuneplanens arealdel er en

juridisk bindende plan der også

grønnstrukturen og turveger er juri-

disk bindende med egne bestem-

melser og retningslinjer for kommu-

nal saksbehandling, og med henvis-

ninger til en rekke delregistreringer i

form av temaplaner/temakart.  

Trondheim kommune har lagt inn
grønnstrukturen i kommuneplanens
arealdel ved å bruke arealbruksform-
let ”byggeområder eksisterende
grønnstruktur og framtidig grønn-

struktur”, se fig. 8. “Byggeområde
eksisterende og framtidig grønnstruk-
tur” er dermed et arealbrukformål på
lik linje med andre arealbruksformål
i kommuneplanens arealdel. Dette
har skapt debatt når det gjelder spørs-
mål rundt den private eiendomsretten,
noe som har stilt store krav til med-
virkning fra grunneiere i de kommuna-
le planprosessene.

Mer informasjon om dette arbeidet

kan fås i Trondheim kommune

v/byplankontoret kontaktes (tlf. 72 54

00 00). Det kan også leses mer om

planarbeidet på Trondheim kommunes

hjemmeside:

http://www.trondheim.kommune.no.

Her finnes også bestemmelser og ret-

ningslinjer både til kommuneplanens

arealdel og til grønn kommunedelplan.

Tønsberg kommune har utarbeidet

en kommunedelplan for grønnstruk-

tur, anlegg og områder for idrett og

friluftsliv. Kommunedelplanen er en

temaplan uten juridiske bindinger.

Intensjonen er at arealbehovene skal

innarbeides i revisjon av kommune-

planen. Vedlagt plandokumentet fulg-

te Grønn plakat; en faglig vurdert

grønnstrukturanalyse bestående av

kart og beskrivelse. Fig. 9 viser

utsnitt fra Grønn plakat i Tønsberg.

Kommundelplan i Bergen kommune
for Ny-Paradis, Hop og Nesttun er et

forsøksprosjekt i arbeidet med fortet-

ting i Bergen. Arbeidet skal vise

hvordan kommunen skal håndtere en

fortettingsprosess over tid. Dette gjel-

der både krav til kvalitet, planleg-

ging, saksbehandling og til de virke-

midler som er nødvendig for å sikre

gjennomføringen.

Som grunnlag for fortetting er det

nødvendig å sikre miljøkvalitet

gjennom tre hovedtema; transport-

struktur, grønnstruktur og et kultur-

minnegrunnlag. Parallelt med planar-

beidet er det utarbeidet forslag til krav

til mengde og kvalitet på rekreasjons-

arealer i fortettingsområder. Fig. 10

viser utsnitt fra kommunedelplanen

for Ny-Paradis, Hop og Nesstun i

Bergen og samme utsnitt fra temakart

landskap/grønnstruktur i Grønn plakat.

Mer om dette planarbeidet finnes på

Bergen kommunes hjemmeside, plan-

avdelingen:

http://www.bergen.kommune.no/

planavdelingen/ekstern/. 

Her ligger også retningslinjer og

bestemmelser til planen.

Arbeidet med Grønn plakat i

Fredrikstad har påvirket utformingen

av kommuneplanens arealdel i 1997

og ved revisjonen i 2002, ved at

LNF-områdene (landbruks-natur- og

friluftsområder, PBL § 20-1, 1.ledd

no.2) er gitt en tilleggsinndeling (en

tilleggssignatur som ikke er juridisk

bindende):

a) LNF-område med særlig verdifullt 
kulturlandskap, bygnings- og 
kulturmiljø 

b) LNF-område med verdifulle 
sjønære og vassdragsnære områder 

c) LNF-område med store natur-
verdier og nøkkelbiotoper 

d) LNF-områder med store verdier 
for friluftslivet 

Opplegget rundt denne inndelingen
ble utført samtidig med Grønn plakat-
arbeidet i 1996, og på denne måten
fikk kommuneplanen synliggjort de
viktigste og mest verdifulle arealene
innenfor natur, friluftsliv, strandsone
og kulturlandskap, og kommuneplanen
fikk tatt hensyn til områder med vik-
tige nasjonale og regionale verdier. 

Kommuneplanens inndelingen av
LNF-områdene på denne måten 
vurderes positivt av fylkesmannens
miljøvernavdeling, og brukes aktivt i 
kommunen som viktig opplysning i 
saksbehandlingen av byggesaker og
reguleringsplaner. 
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Fig. 9. Utsnitt Grønn plakat Tønsberg.

Fig.10. Utsnitt fra kommunedelplan
i Bergen (under) og fra samme 
geografiske område (under t.h.) i
temakart landskap/grønnstruktur 
i Grønn plakat.
Viser hvordan landskap/grønnstruktur

er innarbeidet i kommunedelplanen.
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Fig. 8. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2001 - 2012, Trondheim
kommune.

Byggeområde

Virksomhetsområde, eksisterende
Grønnstruktur, eksisterende
Grønnstruktur, framtidig

Landbruk, natur- og friluftsområde (LNF)

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet
Stamvei
Hovedkollektivårer
Turveier, eksisterende/på gangvei

Retningslinjer/restriksjoner
Institutusjonsområder
Markagrensa

Områdekategorier (kart t.v.)

Kategori 1  Områder med meget store landskaps,- natur- og rekreasjonsverdier
Kategori 2  Områder med store landskaps,- natur- og rekreasjonsverdier
Kategori 3  Områder med landskaps,- natur- og rekreasjonsverdier
Kategori 4  Områder med liten verdi for grønnstrukturen
Kategori 5  Næringsareal med potensiale for grønnstrukturen

Kommunedelplan med bestemmelser for Ny-Paradis,
Hop, Nesstun vest.

Byggeområder (PBL §20-4, 1. ledd nr. 1)
Boligområder
Boligområder, framtidig
Offentlig friområde
Offentlig friområde, framtidig
Fellesareal

Landbruks,- natur- og friluftsområder (PBL §20-4,
1. ledd nr. 2)

Landbruks,- natur- og friluftsområder

Områder som er båndlagt eller skal båndlegges 
(PBL §20-4, 1. ledd nr. 4)

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (PBL §20-
4, 1. ledd nr. 6)

Fjernveg, eksisterende
Fjernveg, framtidig
Hovedveg
Hovedveg, framtidig
Gang- og sykkelvegtrase, framtidig
Hovedtrase gang- og sykkeltrafikk

Oversiktsplanrestriksjoner
Krav om reguleringsplan

Kommunedelplan Ny-Paradis, Hop, Nesstun Vest.
Temakart landskap og grønnstruktur.

Hovedgrøntdrag

Grønnstruktur
Overordnet grønnstruktur
Grøntanlegg i nærområdet

Landskapsverdi (Grønn plakat)
Landskap med svært høy verdi
Vannareal for allment friluftsliv
Grønn samlevei
Grønn adkomstvei
Hovedtrase for gang- og sykkeltrafikk
Gang- og sykkelveg (planlagt)



2.2.2  I regulerings- og bebyggel-
sesplan
Reguleringsplan og bebyggelsesplan

er viktige plantyper for å sikre grønn-

struktur. Dette krever at Grønn plakat

har et detaljeringsnivå som er tilpas-

set disse plantypene (f.eks. 1:500/

1:1000).

Reguleringsplan kan utarbeides på

flere detaljnivå - og med ulike konse-

kvenser. Enkelte større regulerings-

planer kan nærme seg små kommu-

nedelplaner i omfang og virkning,

mens en reguleringsplan for et min-

dre område kan være direkte rettet

mot et spesielt byggeprosjekt og i

omfang være som en byggesak.

Liten målestokk kombinert med et

grovt nivå på Grønn plakat tilsier at

ikke alle verdier innenfor planområ-

det er med. Disse må i tilfelle regis-

treres i tillegg. En grov detaljerings-

grad på Grønn plakat kan føre til

manglende informasjon om snarve-

ger, lokale akebakker, lokalt viktige

terrengformer og vegetasjonstyper,

samt lokale kulturminner. Grønn pla-

kat må derfor revurderes etter at de

mer lokale verdiene er registrert. Kap

3 og 4 gir mer utfyllende informasjon

om hva som kan være lure grep i

selve utarbeidingen av Grønn plakat.

2.2.3  Om ”Grønn saksbehandling”
for politisk behandling
Grønn plakat fungerer godt ved opp-

start av et planarbeid - som varsel-

plakat for grønne verdier, men den

vil også kunne være et viktig verktøy

i den løpende enkeltsaksbehandling-

en. Når Grønn plakat er ferdig utar-

beidet er det viktig at det utvikles

rutiner i bruken av den. Dette gjelder

både i planetaten/teknisk etat, men

også i andre etater som f.eks. under-

visning- og parketaten. Oslo kommu-

ne har utviklet rutiner i bruk av

Grønn plakat i sin behandling av

reguleringsplaner, jfr. fig 11.

Retningslinjer til reguleringsplanleg-

ging som sier hvordan man skal for-

holde seg til Grønn plakat bør vurde-

res. Selv om slike retningslinjer bare

angir en politisk intensjon og ikke er

juridisk bindende, gir de forankring

til ulike typer krav som f.eks. kan

bidra til at forslagsstillere fremmer

forslag som bedre ivaretar grønn-

struktur.
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Boks 2. Grønn plakat i ulike 
ledd i en reguleringsplansak
• Beskrivelse:

Som et middel til å beskrive 

overordnete sammenhenger vil 

Grønn plakat oftest være god,

men det avhenger av hvilke 

temakart som er utarbeidet, og 

av valgt detaljeringsnivå.

• Plankart:

Målestokken man kartlegger 

på vil avgjøre i hvilke sammen-

henger Grønn plakat kan brukes

i. Grønn plakat i liten måle-

stokk gir få opplysninger som 

kan brukes direkte, mens en stor,

detaljert målestokk øker 

anvendelsesområdene.

• Reguleringsbestemmelser:

Overordnete trekk fra Grønn 

plakat som ikke er aktuelt for 

plankartet, kan ofte tas inn i 

reguleringsbestemmelsene. 

Dette kan f.eks. gjelde 

krav om samtidig opparbeidelse

av en gjennomgående gang-

vegforbindelse som kan detalj-

planlegges senere. Et annet 

eksempel er krav om oppføl-

gende utomhusplan som

ivaretar overordnete grønne 

verdier.

Reguleringsplan Behandling av reguleringsplan 

Grønn plakat 

Uttalelse:
-verdisetting
-forklaring på verdisetting
-kommentar og råd 

I berøring med verdier Ikke i berøring med verdier

Hvorfor verdi?
-temakart
-spes. nat.fag lok.
-ortofotoatlas
-saksutredning
-N/K-serie
-bydelsplakat 

Saksutredning 
Uteareal 

Ingen bemerkninger 

Fig. 11. Bruk av Grønn plakat i rutiner ved behandling av regulerings-
planer i Oslo kommune.
Ved Helsevernetatens behandling av reguleringsplaner følges prosedyren som

skissert over. Reguleringsplanen sjekkes ut mot Grønn plakat og dersom den

ikke kommer i berøring med kartlagte verdier gis det ingen bemerkninger til

saksutredningen. Dersom verdier blir berørt belyses disse og inngår i helse-

vernetatens uttalelse til planen.



Eksempel 1: Kristiansand kom-
mune og LNF-område,
Kjosdalen, i kommuneplanen.   
Kristiansand kommune har
avsatt deler av Kjosdalen som
LNF-områder med spesielle
naturvern- og friluftsinteresser
i kommuneplanen. I kommu-
nens grønnstrukturplan fra
1995 er Kjosdalen definert som
1.prioritetsområde, bl.a. fordi
området har regional betydning
som natur – og friluftsområde.
Fra kommunens side var det
også ønskelig å binde to bolig-
områder på hver side av
Kjosdalen sammen med en bro.
Dette ville korte ned avstanden
inn til sentrum av byen. Broen
var planlagt på tvers av dalen
og ville bidra til å redusere kva-
litetene i Kjosdalen. På bak-
grunn av dette ble det levert
innsigelse fra Fylkesmannen
som MD støttet. Bakgrunnen
for støtten var de store natur –
og friluftsverdiene i området. 

Eksempel 2: Retningslinjer på
reguleringsplannivå til “Rekrea-
sjonsarealer i fortettingsom-
råder – krav til mengde og
kvalitet” – Bergen kommune. 
I retningslinjene sies det bl.a.
når det gjelder reguleringsplan-
nivået at grønnstruktur skal
legges til grunn i planarbeidet,
og at kontakten mellom til-
gjengelige rekreasjonsområder
og planområdet skal beskrives. 

2.3  Grønn plakat i konse-
kvensutredninger

Konsekvensutredninger, KU, er et

system for kartlegging av konsekven-

ser av større utbygginger. Plan- og

bygningsloven fastslår at det skal

utarbeides konsekvensutredning ved

planer om nærmere angitte, større til-

tak og utbygginger. Disse er angitt i

vedlegg til forskrift. 

Utbygger kan blant annet bli pålagt å

utrede konsekvenser av større utbyg-

gingstiltak som berører friluftsom-

råder, landbruksområder og grønn-

struktur. I følge plan- og bygningslo-

vens bestemmelser gjelder dette bl.a.

sikra friområder og friluftsområder

som miljøvernmyndighetene vurderer

som viktige, bymarker (avgrensede

arealer innenfor LNF-områder avsatt

på kommuneplankart m.v. som følger

kommuneplanen) og områder i 100-

metersbeltet langs vassdrag. Formålet

med en konsekvensutredning er å

klargjøre virkninger av tiltak som

kan ha vesentlige konsekvenser for

miljø, naturressurser eller samfunn.

Utredningstema og – omfang avgjø-

res i hver enkelt sak. 

Oftest er tiltakene som berører

grønnstruktur i byer og tettsteder, av

en slik karakter at de ikke utløser

lovpålagt konsekvensutredning. Det

er imidlertid viktig å være klar over

at det er dokumenterte viktige verdier

i grønnstrukturen, som eventuelt utlø-

ser en KU. Grønn plakat kan bidra til

at nødvendig hensyn til verdifull

grønnstruktur tas i en utbyggingssak.

Konsekvensvurdering eller lignende

metode kan imidlertid også være

aktuelt i forbindelse med annen plan-

legging, f.eks. i lokaliseringsdisku-

sjoner.
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Grønn plakat vil oftest være et godt

grunnlag for å vurdere konsekven-

sene for natur, landskap og friluftsliv.

Om temakartene og materialet gir til-

strekkelig informasjon for konse-

kvensutredningen, avhenger av detal-

jeringsgrad og kvalitet på kart, bak-

grunnsdata og registrering/analyse og

utredningsbehovet i den enkelte

saken. Om Grønn plakat ikke gir til-

strekkelig informasjon om konse-

kvenser av tiltaket, vil den være like-

vel være viktig for å vurdere nær-

mere utredningsbehov.

Eksempel 3: Konsekvens-
utredning jernbanetunnel i
Gamlebyen i Oslo.
Med bakgrunn i samferdselsko-
mitèens innstilling (1996-97) og
Stortingets vedtak (av 24.04.97
og 15.06.95) er tiltaket gitt føl-
gende definisjon: 
”Utredningen skal se på alter-
nativer for tunnel i Gamlebyen i
Oslo i søndre korridor.”

Utredningen omfatter tre alter-
nativer med all jernbanetrafikk
lagt til søndre korridor samt
sammenliknings-grunnlag som
er beskrevet som et scenario
for år 2010, der tunnel i
Gamlebyen ikke er gjennom-
ført. Grønn plakat-kart er ikke
trykt i utredningen, men:
- Tematiseringen i utredning-

en følger tematisering i 
Grønn plakat 

- Verdisettingen er ofte sammen-
fallende med Grønn plakat, 
eksempelvis er kart for 
friluftsliv/rekreasjon delt inn i 
områder med svært stor, stor, 
middels og liten verdi.

- Referanselisten viser til flere 
Grønn plakatdokumenter:
- “Grønn plakat for Miljøbyen 

Gamle Oslo” med tema-

kart for landskapsverdier
- “Grønn plakat for Oslo”

Hovedmålet med utrednings-
programmet er å fokusere på 
hvordan man kan bedre bomil-
jøet, herunder at “mulighet for
byutvikling vil være avgjø-
rende”. Bomiljøet omfatter
tema friluftsliv og rekreasjon.
Naturverdier og landskapsver-
dier er derimot ikke tatt med i
hovedmålet. 

Eksempel 4:  Bergen - bybane
Bergen kommune som tiltaks-
haver har utredet bybane-alter-
nativer for sørlige og vestlige
deler av kommunen. Etter at
det var utarbeidet melding, ble
det utarbeidet en såkalt silings-
rapport som ble tatt opp til
politisk behandling, - der urea-
listiske alternativer ble vedtatt
tatt ut. Til slutt ble det utarbei-
det en ordinær konsekvensut-
redning. Dette skjedde parallelt
med utarbeiding av kommune-
delplan. 

Konsekvensutredningen hadde
betydelig vekt på passasjerdek-
ning/kostnad, men har også
utarbeidet oversikt over areal-
konsekvensene:

Kulturminner/kulturmiljø,   
Landskap og byrom, Natur-
miljø, Friluftsliv/rekreasjon, 
Bomiljø, skoler og barnehager,
Trafikksikkerhet mm., Landbruk.

Temakartene fra Grønn plakat
fungerte direkte som grunnlags-
kart. Konsekvensene – her
beskrevet som grad av konflikt-
potensiale – ble vurdert fort-
løpende på bakgrunn av viten
om banens fysiske løsning i de
ulike delområder.
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De negative konsekvensene for
natur, landskap og friluftsliv ble
sterkt redusert fra silingsfasen
til kommunedelplan.

2.4 Grønn plakat i forvaltning
av offentlig grønnstruktur 

Kommunen har selv et omfattende

forvaltningsansvar på «egen grunn»,

for det vi kan kalle «den offentlige

grønnstrukturen». Her presenteres

ulike momenter en må være særlig

oppmerksom på i prosessen fra

grønnplanen og de kommunale bud-

sjettene, via det å skaffe seg råderett

over arealene til opparbeiding, skjøt-

sel og informasjon. 

2.4.1  Den ”offentlige” grønnstruk-
turen
Den overordnete «offentlige grønn-

strukturen», dvs. de arealene som

kommunen selv har, eller ønsker å få

råderett og ansvar for, bør fremgå av

kommuneplanens arealdel (jfr

Trondheim kommunes arealdel,

fig.8). For å sikre arealene i et lang-

siktig perspektiv er dette imidlertid

ikke tilstrekkelig. For å få gjennom-

ført aktuelle tiltak og få dette inn i de

kommunale budsjettene, er det nød-

vendig med handlingsrettede planer.

Slike planer kan fremmes som tema-

tiske kommunedelplaner i henhold til

plan- og bygningsloven, eller som

sektorplan/virksomhetsplan for

«grønn etat». Siden Kulturdeparte-

mentet stiller krav om tematisk kom-

munedelplan for idretts- og nærmiljø-

anlegg for de kommunene som søker

om spillemidler til slike formål, vil

det antagelig være mest effektivt og

best for helheten å samordne grønn-

planen med dette arbeidet.
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Fig. 12.
Out and About 
Stavanger´s Green Belts.
Stavanger har en egen bok som beskriver alle turmulighetene 

i grønnstrukturen. Boka finnes både på norsk og engelsk, og er 

bl.a. attraktiv for de mange turistene som besøker byen.



Eksempel 5: Tønsberg kommu-
ne med felles plan for grønn-
struktur og anlegg og områder
for idrett og friluftsliv.
Tønsberg kommune besluttet i
1995 å erstatte den daværende
kommunedelplanen for anlegg
og områder for idrett og fri-
luftsliv, med en plan der også
grønnstrukturen inngikk.
Arbeidet ble bl a startet for
bedre å kunne styre bruk og
utnyttelse av grønne arealer ut
fra hensynet til landskap, natur
og rekreasjon. Et annet lang-
siktig mål var å bevisstgjøre
kommunens innbyggere, admi-
nistrasjon og politikere om de

verdiene grønnstrukturen
representerer.

Grønnstrukturanalysen omfat-
ter hele kommunens areal,
også landbruksarealene, og
fokuserer på temaene land-
skap, natur og rekreasjon.

Den felles planen, er lovmessig
forankret i Plan- og bygningslo-
ven som en tematisk kommun-
delplan, har vært gjenstand for
politisk behandling og består
av:
• en del med langsiktige mål for 

grønnstrukturen generelt, og 
for de deltemaene planen 
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Fra handlingsprogrammet i kommune-

delplanen:

Nr. 1. Skallevoldstranda: Utarbeide 

prinsippløsning for området   

som grunnlag for arealdisponer-

ing ved revisjon av neste 

kommuneplan. 

Nr. 2. Kartlegge lekearealer i områder

hvor det ikke er tilfreds-

stillende lekearealer etter PBL 

§ 69. Fremgår av Grønn plakat.

Nr. 3. Ringhaugholmen. Omregulering.

Områdekategorier

Kategori 1 Områder med meget store land-
skaps,- natur- og rekreasjonsverdier

Kategori 2 Områder med store landskaps,- 
natur- og rekreasjonsverdier

Kategori 3 Områder med landskaps,- natur- 
og rekreasjonsverdier

Kategori 4 Områder med liten verdi for 
grønnstrukturen

Kategori 5 Næringsareal med potensiale for 
grønnstrukturen

Barrierer/mangler fri ferdsel/ønske 
om tilrettelegging for ferdsel.

Referansenummer til beskrivelse

Noe nedfotografert fra målestokk 1:10.000.



omfatter som landskap, natur-
verdier, rekreasjon, idrett og 
friluftsliv

• en kortsiktig del med hand-
lingsprogram der del A
omfatter grønnstrukturen og 
del B områder og anlegg for 
idrett og friluftsliv. Det fore-
ligger budsjett og framdrift for 
de prioriterte tiltakene.

• Overordnede mål fra grønn-
stukturplanen er innarbeidet i 
kommuneplanen 1999-2011.

Grønn plakat er et vedlegg til
kommunedelplanen og
Bystyret i Tønsberg har vedtatt
følgende:
”Grønn plakat skal benyttes i
alle arealspørsmål i Tønsberg
for å dokumentere berørte
landskaps-, natur- og rekrea-
sjonsverdier, samt i bygge- og
delingssøknader. Grønn plakat
er ikke juridisk bindende.”

2.4.2  Om erverv av arealer 
Selv om arealene er regulert til grøn-

ne planformål, er dette ingen garanti

for at politikere eller administrasjon

ønsker å prioritere slike eiendoms-

prosesser som omfatter erverv av

areal. Årsakene er flere:

• Prosessene er ofte tidkrevende og 

krever mye ressurser enten av 

kommunen selv eller fra innleide 

konsulenter.

• Grunneierne nekter salg og det er 

aktuelt å ekspropriere, noe en fra 

politisk hold ofte ikke ønsker. 

• Eiendomsprisen er så høy at 

kommunen ikke har muligheter for 

å kjøpe arealene.

Man står her overfor kompliserte

eiendomsjuridiske spørsmål som

både krever juridisk spesialkompe-

tanse, men også politisk støtte og

nitid oppfølging fra kommunens

administrasjon. Større kommuner har

ofte slik kompetanse selv. I mindre

kommuner må en kjøpe tjenestene.

Uansett er det viktig at planmyndighe-

tene samarbeider med eiendomsjuridisk

ekspertise fra starten av i slike saker. 

For kommuner med mange slike uav-

klarte eiendomsspørsmål, bør en

utarbeide oversikt over alle regulerte

friområder inkludert den eiendoms-

messige statusen til arealene. Dette

vil være et godt grunnlag for en plan

som viser hvordan en tenker seg

eiendomssakene løst, inkludert fram-

drift. En slik plan vil også være et

egnet grunnlag for å søke om offent-

lige midler til innkjøp o.l. 

2.4.3  Et områdes skjebne – fra plan
til sikring
Det er i utgangspunktet planmyndig-

hetene som avgjør om et område skal

kunne bygges ut eller om området

skal bevares grønt. Eiere av områder

som legges ut til “grønne” planfor-

mål i arealplaner kan som hovedregel

ikke kreve erstatning av det offentli-

ge for tapte utbyggingsmuligheter.

Dette utgangspunktet ligger til grunn

for en rekke seinere avgjørelser i

Høyesterett om erstatning når arealer

avstås ved ekspropriasjon. I hoved-

trekk kan rettstilstanden oppsumme-

res slik:

Når kommunale arealplaner avsetter

områder til grønt, f.eks LNF-område

i kommuneplan, friområde eller fri-

luftsområde i reguleringsplan, skal

disse områdene verdsettes med bak-

grunn i lovlig bruk (som oftest land-

bruksverdi) når det offentlige ønsker

å overta eiendomsretten. Dette gjel-

der selv om området i tidligere areal-

planer har vært lagt ut til andre for-

mål – f.eks som utbyggingsområde.

Det viktigste unntaket fra denne

hovedreglen gjelder når grøntområdet

21

Boks 3. Virkemidler og sikrings-
former i erverv av arealer

Det kan skilles mellom virke-

midler og sikringsformer. Virke-

midler er i denne sammenheng:

• minnelig avtale

• vilkår etter konsesjonsloven 

om adgang til tilrettelegging,

evt. offentlig eiendomsover-

takelse av deler av eiendommen

• ekspropriasjon etter plan- og 

bygningsloven og etter 

oreigningsloven

Privatrettslige sikringsformer er:

• erverv

• evigvarende servitutt

• tidsbegrenset servitutt og leie-

avtale

Mer litteratur om emnet: «Fra

plan til grønn virkelighet»

Veileder T-813 (MD 1991) og

“Juss i strandsonen” DN-hånd-

bok 20 - 2002



er avsatt som internt grøntområde for

et utbyggingsområde/boligfelt. En

grønnstruktur som er planlagt for en

større del av kommunens innbyggere

vil derfor ikke komme inn under

dette unntaket.

Skjønnsretten vil ha begrenset mulig-

het til å overprøve kommunens plan-

faglige vurderinger, og vil derfor som

hovedregel legge gjeldende arealplan

til grunn for verdsettingen.

Unntaksvis kan skjønnsretten over-

prøve eldre planer som retten mener

at tiden har løpt fra, eller planer som

har vært utsatt for omfattende dispen-

sasjonspraksis. Det er derfor viktig at

kommunene har gode planfaglige

begrunnelser for det aktuelle grønt-

området, og at det går klart fram av

planen at grønnstrukturen er ment for

en større del av kommunens befolk-

ning. Det er også viktig at kommu-

nen er lojal mot vedtatt grønnstruk-

tur, og at det ikke utøves en omfat-

tende dispensasjonspraksis.

Fra denne hovedreglen om at

gjennomføring av planlagt grønn-

struktur kun medfører begrensede

erstatningskonsekvenser for kommu-

nen, må det gjøres unntak for de til-

fellene hvor etablering av grønn-

struktur medfører reduksjon av

bruks-/omsetningsverdien for bebyg-

de tomter som berøres direkte av

grønnstrukturen. Det må også gjøres

unntak fra hovedreglen hvis den

planlagte grønnstrukturen resulterer i

at etablerte ”byggetomter” ikke kan

bebygges. Dette forklares nærmere

nedenfor.

2.4.4  Når etablering av grønn-
struktur reduserer verdien av gjen-
stående eiendom
Hvis grønnstrukturen berører oppar-

beidet tomtegrunn, vil gjennomføring

av planen kunne redusere verdien av

den gjenstående eiendommen. Det

må da holdes en takst som viser eien-

dommens verdi før og etter gjennom-

føring av planen. I bystrøk kan det

bli snakk om betydelige beløp. Dette

vil være typisk for grønnstruktur som

er planlagt etter at området er blitt

bebygget.

For større eiendommer, gjerne indus-

tri- eller landbrukseiendommer, vil

det sjelden være snakk om noen

vesentlig reduksjon av verdien på

gjenværende eiendom, hvis grønn-

strukturen berører ytterkanten av

slike eiendommer. Her kan det vises

til en avgjørelse i Høyesterett fra

1998 som gjaldt etablering av et fri-

område på Nedre Foss ved Akerselva

i Oslo. Reguleringsplanen berørte en

større etablert industrieiendom, og

grunneier krevet erstatning med bak-

grunn i tapte muligheter til å benytte

det aktuelle arealet til industri/bygge-

formål. Lagmannsretten ga grunneier

medhold, og fastsatte en erstatning

på over 40 millioner. Staten anket

denne avgjørelsen inn for

Høyesterett, som kom til at prinsip-

pet om reguleringsplanens bindende

virkning for arealbruken måtte legges

til grunn for verdsettingen. Den øko-

nomiske konsekvensen av

Høyesteretts avgjørelse i denne

saken, var at grunneier bare kunne

kreve erstatning tilsvarende arealets

landbruksverdi.

Hvis grønnstrukturen er planlagt – og

lagt inn i regulerings-/bebyggelses-

planen – før området blir utbygget, vil

utgangspunktet være at ”det grønne

arealet” skal verdsettes med bakgrunn

i landbruksverdi. Unntak vil gjelde

dersom det aktuelle arealet var tatt i

bruk til et inntektsbringende formål

før reguleringsplanen ble vedtatt. I

slike tilfelle har grunneier krav på å

få erstattet framtidige tapte inntekter.
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Boks 4. Oversikt offentlige 
midler til sikring av grønn-
struktur

Offentlige friluftsområder:

• Årlige midler bevilges av 

Stortinget til sikring av nye 

offentlige friluftsområder

• Midlene forvaltes av DN, og 

bevilges kommuner/interkom-

munale friluftsråd basert på 

søknad

• Rundskriv med søknadsskjema 

og frist sendes ut hvert år

• I seinere år har områder nær byer

og tettsteder vært prioritert, og 

en betydelig andel gitt til 

sikring av grønnstruktur som 

er planlagt for allmenn ferdsel

Nærmiljøanlegg:

•  Kultur- og kirkedepartementet 

fordeler hvert år tilskudd av 

spillemidlene til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet. 

• Tilskuddsordningen er 

søknadsbasert og det kan 

søkes om tilskudd til ordinære 

anlegg, rehabilitering og 

nærmiljøanlegg. 

• Det er fylkeskommunene som 

fordeler midlene

• Nærmiljøanlegg har vært et 

satsingsområde de seinere år



Hvis grønnstrukturen legges i f.eks

dalsøkk eller bekkedrag i ytterkant av

etablerte tomter vil dette vanligvis

ikke redusere verdien på gjenstående

eiendom. Trondheim kommune har

beskrevet dette i Grønn kommunedel-

plan, jfr eksempel 6. Det vil være

tomter som får redusert sine utbyg-

gingsmuligheter ved at “byggeområ-

de grønnstruktur” fastsetter at deler

av tomta ikke kan utbygges ut fra de

grønne verdiene. For disse situasjo-

nene vil det normalt ikke være

grunnlag for erstatninger.

Eksisterende planer vil som regel ha

byggegrense bare mot veg. Dette

innebærer ikke automatikk i at hele

resten av tomta kan bebygges. Ved en

byggesak må det uansett vurderes om

ny bebyggelse er i samsvar med land-

skap, grønne verdier, naboskap, tom-

teutnyttelse etc. 

Mer om juridiske forhold finnes i DN-

håndbok 20 - 2002 “Juss i strandsonen”.

2.4.5  Når planlagt grønnstruktur
medfører at etablerte ”byggetom-
ter” ikke kan bebygges
Hvis en reguleringsplan resulterer i at

en etablert ”byggetomt” ikke kan

bebygges, vil resultatet være at det

må betales full tomteerstatning for

den tapte utbyggingsmuligheten. Det

samme vil selvsagt gjelde hvis

gjennomføring av planen resulterer i

at etablert bebyggelse må rives/fjer-

nes. Det kan være tvil om hva som

skal regnes som "byggetomt", men

det vil være en forutsetning av det er

gitt en gyldig byggetillatelse.

Eksempel 6. Trondheim kom-
mune og ”byggeområde grønn-
struktur” i kommuneplanens
arealdel .
Trondheim kommune har i
kommuneplanens arealdel 2001
– 2012 benyttet seg av areal-

bruksformålet ”byggeområde
eksisterende grønnstruktur og
framtidig grønnstruktur. For
byggeområde framtidig grønn-
struktur finnes det en bestem-
melse der det er stilt krav om
utarbeidelse av ny regulerings-
plan for tiltak etter plan- og
bygningslovens § 93,1 og 2
ledd. Retningslinjen til bestem-
melsen sier følgende; ”ny regu-
leringsplan som omfatter byg-
geområde framtidig grønn-

struktur skal ikke vise byggetil-
tak innenfor område vist som
grønnstruktur. Byggeområde
grønnstruktur kan i regule-
ringsplan være vist som utbyg-
gingsformål etter pbl §
26.1,1.ledd. Avgrensing av
grønnstruktur forutsettes da på
reguleringsplan vist som byg-
gegrense.”

For noen av arealene med dette
formålet kan situasjonen være
slik figuren i eksemplet viser.

Det skraverte området viser
hvordan byggeområde framti-
dig grønnstruktur er et lokalise-
ringskriterium som viser hvor
det ikke skal bebygges.
Situasjonen en typisk for
grønnstruktur som planlegges
etter at utbygging både er plan-
lagt og gjennomført.

Viser en hel boligtomt
regulert til boligformål,

som ikke er
bebygd, og
som i kom-
muneplanens
arealdel, ut
fra nye regis-
treringer, er
avsatt til byg-
geområde
framtidig
grønnstruk-
tur.

Viser
en

regulert
boligtomt,
der en del av
tomten etter
nye registe-
ringer, er

avsatt som byggeområde fram-
tidig grønnstruktur og der byg-
geområde framtidig grønn-
struktur er å betrakte som en
byggegrense. 
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2.4.6  Opparbeiding og skjøtsel av
arealene
Opparbeiding og skjøtsel bidrar til å

forbedre grønnstrukturen der dette er

nødvendig for å ivareta innholdsmes-

sige og funksjonelle krav. 

Før en iverksetter tiltak, er det nød-

vendig at de vurderes nøye i forhold

til de ressursene kommunen har til

seinere drift. Mange gode intensjo-

ner, flotte anlegg og ikke minst øko-

nomiske investeringer er gått tapt

fordi man ikke tok den årlige driften

på alvor. 

Det er etablering av ny vegetasjon og

skjøtsel av den eksisterende som vil

bety mest for å utvikle den variasjo-

nen som publikum etterspør. Samtidig

er dette tiltak som også kan bidra til

å bevare og videreutvikle det biolo-

giske mangfoldet. På dette feltet er

det et stort potensiale. Svensk forsk-

ning viser f.eks. at av 95 undersøkte

parker og grøntområder rundt om i

Sverige besto mer enn 80 % av area-

lene av åpne gressletter. Mange

offentlige grøntområder preges mao.

av lite variasjon ikke bare når det

gjelder artsinnhold, men også når det

gjelder variasjon i sjiktning og rom-

forløp. 

K- og N-serieregistreringene (jfr.

kap.3.3) vil kunne gi en første indi-

kasjon på hvor variert grønnstruktu-

ren er. For å ha råd til de kultiverte

perlene med formklipte hekker og

bugnende blomsterbed, vil det i

dagens parkforvaltning ofte være

nødvendig å utvikle resten av områ-

dene mer ekstensivt. Det er her

mange forbilder å hente både fra

naturlandskapet og jordbrukets kul-

turlandskap med ulike enger, løveng-

er og hagemarker.
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På 60- og 70-tallet ble

mange boligområder anlagt

helt uten trær og busker.

Plenarealer har bare ett sjikt,

og ingen veksling mellom

ulike flater. Det biologiske

mangfoldet er derfor lite, og

opplevelsesverdien er begren-

set. Vinden får godt tak og

støyen når langt.

Nøye planlagt og intensivt

skjøttet natur er også en 

viktig del av bynaturens

mangfold. 

Ofte har norske parker bare

to sjikt; plen og tresjikt.

Busksjikt og partier med høyt

gress vil øke artsrikdommen,

både av planter, insekter og

fugler.

Ei gammel eng vil raskt få

tilbake sin skjønnhet hvis

skjøtselen gjenopptas.

Derimot er det hverken lett

eller raskt å skape ei ny eng.

Områder med gamle kultur-

marker har ofte et stort og

verdifullt biologisk mangfold,

og kan ennå finnes i byenes

nærområder.



Vegetasjonen byr på et uuttømmelig

forråd av muligheter når det gjelder

skjønnhetsopplevelser og romforløp

som utnyttes i alt for liten grad. 

Eksempler på turstier, bredde på

vegetasjon og virkning på 

opplevelser er vist i vedlegg 5.4.

Eksempel 7: Friluftspakke
Stavanger, Sola og Randaberg.
Stavanger, Sola, Randaberg har
vært konsentrert om å sikre
sammenhenger i turveisyste-
met gjennom opparbeiding,
grunnerverv og arealsikring
knyttet til bruksrettsavtaler og
reguleringsplaner. Den by- og
tettstedsnære grønnstrukturen
erstatter på mange måter
«Marka»- områdene som
mange andre norske byer har.
Arealpresset er særlig stort i
området, og eiendomssakene
har vært den store bøygen.

Opparbeidingstiltakene er først
og fremst knyttet til anlegg av
turveitraseene. Møblering,
belysning og vegetasjonseta-
blering er nedtonet mest mulig. 
Prioriteringene i Stavanger, Sola
og Randaberg bygger på en
omfattende grønnplanlegging
og turveiutbygging med røtter
tilbake til 1980-tallet i
Stavanger kommune som kul-
minerte i «Grønn Plan for
Stavanger» i 1991. Parallelt
med dette pågikk det også en
omfattende transportplanleg-
ging i hele regionen med egne
delutredninger om grønnstruk-
turen, og et eget fylkesplanar-
beid for turveger og grønn-
struktur. 

Med bakgrunn i de forannevnte
planene ble det utviklet følgende
kriterier for prioriteringer:
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Boks 6. Friluftspakkeprosjektet
1992-99 – en statlig satsing i 5 byregioner
Som en oppfølging til St.meld. 40 ”Om friluftsliv” og DN`s handlings-

planer (1991 og 96) om å fokusere mer på friluftsliv i by, ble det en mål-

rettet og større statlig satsing i 5 byer/byregioner igangsatt. Det ble først 

satset på Stavanger/Sola/Randaberg. Etter dette kom Fredrikstad, Oslo,

Bergen og Tromsø inn i satsingen. Prosjektet frigjorde ca 51,5 mill kr til

friluftsliv, og var et “spleiselag” mellom DN og kommunene/fylkesnivået.

Prosjektet er evaluert og viser at tilgangen på friluftsområder er bedret 

i de fem byene/byregionene som deltok. I noen av byene har prosjektet

fått ringvirkninger i form av mer innsats til friluftsliv i by ut over 

”pakkeperioden” på tre år. Av evt. hindringer har eiendomsavklaringer

vært den største.

For mer informasjon se NIBR-prosjektrapport 1999:7: ”Friluftsliv i 

bystrøk. Evaluering av friluftspakkeprosjektet til DN”.

Boks 5. Skap variasjon!
En variert vegetasjon gir et rikt dyreliv. Skap variasjon ved å la 

vegetasjonen bestå av flere sjikt, f.eks. lavt gress, høyt gress, busker og

trær av forskjellig høyde. Skap mosaikk  ved å veksle 

mellom lysåpne flater, glissen skog, tett skog og busk-

partier. Dette er lettest å forstå ved å tenke 

seg landskapet sett ovenfra.

Variert vegetasjon skaper man dessuten 

gjennom å skjøtte variert og 

med klare mål.

Bunnsjikt/    Gressplen   Høyt gress/urter      Busksjikt                      Tresjikt
mose/lav



1. Nærtur-dekning:
I hvilken grad bidrar tiltaket til at en

vesentlig andel områder bedrer nær-

turdekning som gir en tur på 3 km i

naturpregede omgivelser.

2. Natur- og kulturlandskapsverdi:
Hvor stor del av turen kan foregå i

natur- og kulturlandskap, spesielt i

verdifulle kulturlandskap eller natur-

områder, prioriterte landskap i Grønn

plan, utsikt, vann- og havtilknytning.

3. Kostnader og realisme:
Hvor mye ny turvei må bygges ut fra

total lengde, plan- og sikringsstatus

dvs. behov for arealkjøp eller bruks-

rettsavtaler.

4. Transportfunksjon:
I hvilken grad turveien bedrer det

«myke» transporttilbudet i området.

Turvei 1. Godeset- Jåttahaugen.
En av de svært høyt prioriterte lenkene.

Totallengde 3800 meter gjennom

variert jordbrukslandskap, frivillig

bruksavtale med grunneier er inngått

for 890 meter med jordbruksveg.

Turvei 5. Hageby- Hålandsvatnet-
Nord i Randaberg kommune.
En svært høyt prioriert friluftslivssak

for hele regionen helt siden tidlig

1980-tallet. Traseen på 4 600 meter

åpner for store nye friluftslivsområ-

der i Stavangerregionen. Mange van-

skelige eiendomssaker.

Turvei 9. Møllebukta- Store
Stoakkvatn  (Madlaforen). 
Traseen går gjennom et smalt grønt-

drag i bebyggelsen, og er et eksempel

på de konfliktene som oppstår når en

tørker støv av «glemte» reguleringer

og planer. En del grunneiere ønsket

ikke å avstå grunn frivillig for å få

bygget den manglende delen av tur-

vegene mellom Hafrsjord og Store

Stokkavatn. Med hjemmel i «Grønn

Plan for Stavanger» fra 1991 gjennom-

førte kommunen derfor ekspropria-

sjon. Skjønnsretten godtok ikke kra-

vet om tomtepris selv for dette smale

grøntdraget fordi det var avsatt i den

forannevnte kommunedelplanen. 

Turvei 10. Kvernevik. 
Turvegen går langs kysten og inngår i

den såkalte Nordsjøvegen. Trass i

mange små parseller med sårbart

kystterreng, naust, båtopplag og

brygger har en lykkes å komme fram

ved hjelp av frivillige avtaler.
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Oversikt «Dette vil vi gjøre i frilufts-
pakken» i Stavanger, Sola og 

Randaberg.

1-13: Turveilenker



Eksempel 8: Friluftspakke
Fredrikstad
Fredrikstad har prioritert
mange prosjekter som er til-
knyttet utvikling av selve
grønnstrukturen, primært rettet
mot å skape korridorer og
fysiske sammenhenger. Det er
utviklet en egen gradert tur-
veinorm, og standarden som er
lagt til grunn varierer fra ønsket
om å gjenskape natur til å reha-
bilitere og ytterligere kultivere
parker inne i byen. De fire res-
terende prosjektene omfatter 1)
Informasjonstiltak/brosjyre, 2)
Øra miljøsenter, 3) Plan for bio-
logisk mangfold og viltplan og
4) Opplegg for miljølære i sko-
ler og barnehager. 

Fredrikstads turvegnorm, jfr.
vedlegg 5.3, er basert på at
ulike turvegklasser skal ha
ulike vegbredder og opparbei-
dingsnivåer bl.a. når det gjelder
overflatedekker og belysning i
forhold til behov og landska-
pets sårbarhet. For hver tur-
vegklasse er det også foreslått
et opplegg for vedlikehold.

Onsøystien er en turveg som til sam-

men vil gi et stisystem på 2,5 mil når

alt er etablert. Stiene har varierende

standard, særlig basert på landskapets

sårbarhet. 

Kulturaksen midt i Fredrikstad sen-

trum viser en annen tilnærming til

friluftsliv i by. Prosjektet vil når det

er ferdig omfatte opprusting av tre

sentrale byparker; Bibliotekparken,

Kirkeparken og Lykkebergparken. 
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Eksempel 9: Friluftspakke Bergen.
Friluftspakke Bergen har priori-
tert til sammen 15 prosjekter,
som omfatter etablering og res-
taurering av turveiforbindelser
og gang- sykkelveier samt
kombinasjoner av parker, tur-
gang- og sykkelvegprosjekter.
Lungegårdsparken må fremhe-
ves særskilt som et nyska-
pende eksempel på en økolo-
gisk park. I parkprosjektene er
det nedlagt mye arbeid i nyan-
legg med terrengforming,
beplantninger, møblering,
belysning osv. Skilting er også
et viktig tiltak i denne friluft-
spakken

Lungegårdsparken (foto) er kanskje

flaggskipet blant Bergens mange fine

friluftspakkeprosjekter. Anlegget må

sies å være banebrytende i Norge

hvor vi har få eksempler på økologis-

ke parker i denne størrelsesordenen.

Lungegårdsparken er både en sentral

bypark og en viktig grønn korridor

fra sentrum øst for Lungegårdsvannet

mot Haukeland sykehus. I utgangs-

punktet var området preget av fyl-

linger etter sprengningsarbeider for

«Hovedavløpsanlegg- sentrum syd»,

og tekniske anlegg tilknyttet jernba-

nen, en riktig bakgård i byen. Grått

areal er mao. innvunnet til grønt.

Målet for arbeidet var fra starten av å

integrere kunst, biologi og landskaps-

arkitektur i en ny form for felleskom-

petanse og fellesløsning. En kunstner,

en botaniker og en landskapsarkitekt

har derfor vært ansvarlige for planen.

En brukerundersøkelse 1996-99 viste

at gang – og sykkeltraséen gjennom

området har medført en økning i

andelen av gang- og sykkeltrafikk,

selv om den ikke reduserer reiseav-

standene så mye. Videre viser det seg

at denne effekten synes å avhenge av

hvor godt gang- og sykkeltrafikken

skjermes fra motorisert trafikk og

støy, samt at også naturomgivelser

eller parkmessig beplantning langs

veiene stimulerer til bruk av slike

veier. 
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Eksempel 10: Friluftspakke
Tromsø.
Friluftspakke Tromsø særpreges
av at man har valgt å satse på
en del store enkeltområder, og
ikke primært på turveger og
korridorer. Fire av prosjektene,
henholdsvis Folkeparken/
Telegrafbukta, Isrenna natur-
og kulturområde, Charlotten-
lund og friluftsområder i 
distriktet er eksempler på dette.
De to resterende prosjektene er
typiske turveg/korridorprosjek-
ter; henholdsvis tur- og trim-
stier og Tromsdalen - Fløya.
Alle prosjektene legger opp til
en enkel standard, der utgangs-
punktet har vært å utnytte
potensialet i naturterrenget del-
vis med bakgrunn i en turvein-
orm. Noe annet som særpreger
Friluftspakke Tromsø er vekt-
leggingen av brukermedvirk-
ning og aktiv deltagelse.
Utvalgte grupper som barn og
funksjonshemmede er særlig
tilgodesett.

Folkeparken- Telegrafbukta er et

skog- og strandområde på sørspissen

av Tromsøya, som brukes mye av

øyas befolkning, særlig på vår- og

sommertid. Formålet med friluftspak-

keprosjektet var å bedre tilbudene for

brukerne og hindre slitasje i de mest

utsatte delene av området. 

Tilrettelegging for funksjonshemme-

de har vært et sentralt tema, og tilta-

kene er gjennomført i nært samarbei-

de med de funksjonshemmedes orga-

nisasjoner.
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Det er nedlagt mye arbeid i å gjøre strandsonen mer attraktiv og å hindre erosjon

(fra Telegrafbukta).

Stiene har ulik opparbeidingsstandard etter behov og er anlagt i samarbeid

med de funksjonshemmedes organisasjoner (fra Telegrafbukta).

Både institusjoner i nærheten med rullestolavhengige personer og barnehage-

barn er flittige brukere (fra Telegrafbukta).



Charlottenlund er et naturområde i

det sammenhengende grøntbeltet

langs høydedraget midt på Tromsøya.

Det er et viktig knutepunkt i frilufts-

livssammenheng med utgangspunkt

for flere stier og løyper. Området

brukes mest om vinteren, og fungerer

da som ski-lekeanlegg både for

befolkningen generelt og skoler/bar-

nehager i nærheten. Før omleggingen

bar området preg av gjengroing, og

kommunen ønsket utvikle og oppar-

beide for helårsbruk. Det er derfor

tilrettelagt for lek, opphold og rekre-

asjon med tanke på sommerbruk,

men på en slik måte at det ikke ska-

per vanskeligheter for skianlegget.

Skolenes behov har vært sentralt i

prosjektet, og de har fått inn elemen-

ter som uteklasserom og grillplasser

for ulike store grupper. Prosjektet

omfatter dessuten parkeringsanlegg,

servicehus, gras- og grussletter i

ulike størrelser, hinderløyper og

lekeutstyr.
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Både unge og gamle trekker til Charlottenlund. Her kan man ake, gå på skitur,

grille og sole seg.

Beliggenheten, like ved bebeyggelsen, gjør at barn i alle aldre har muligheter

for å utfolde seg i Charlottenlund.



Eksempel 11: Friluftspakke Oslo.
Friluftspakke Oslo har satset
på fire høyt prioriterte turveg-
traseer i de østlige delene av
byen. Traseene går både i
natur- og kulturlandskap. Det
er først og fremst lagt vekt på å
tilrettelegge og opparbeide
selve turvegene, og i mindre
grad på planting og andre opp-
arbeidingstiltak. Bredde og
standard på turvegene er til-
passet omgivelsene uten at
kommunen har lagt seg på noe
normert opplegg for dette.
Skilting og informasjon er det
også nedlagt mye arbeid i. En
del vanskelige eiendomssaker
er videre blitt løst gjennom
Friluftspakke Oslo.

For å få full uttelling for plan-
leggings- og opparbeidingstil-
takene, er informasjon til publi-
kum viktig. Informasjonen
startet allerede i planfasen for å
få inn beboernes synspunkter
på hvilke traséer de finner mest
formålstjenlig. Informasjon i
bruksfasen kan innebære føl-
gende:
• Skilting
• Tur- og sykkelvegkart
• Turhåndbøker
• Informasjon i media, både i 

radio, TV og i pressen

Friluftspakke Oslo satset tidlig
på å utarbeide en skiltplan slik
at turvegene etter hvert skulle
få ensartet skilting i hele byen,
utarbeiding av egne turvegkart,
og informasjon til pressen om
tiltakene.

Eksempel på skilting.
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Boks. 7. Oslo kommune og 
grønn planlegging i et histo-
risk perspektiv
Oslo kommune har lange og

stolte tradisjoner for grønn plan-

legging, og friluftspakkeprosjek-

tene i Oslo inngår i gjennomfø-

ringen av langsiktige planer for

turvegsystemet som kommunen

har hatt i mer enn 80 år.

Tankegangen om et parksystem

manifesterte seg allerede i

Harald Hals først generalplan-

forslag for byen fra 1929 som

ble vedtatt i 1934. I 1939 forelå

en egen parkplan der antallet

turveger ble utvidet til 19 i tallet.

I 1953 vedtok bystyret en ytter-

ligere utvidelse til 44 turveger

gjennom prinsipplanen for park-

system og turveger som var

utarbeidet i 1949. Dette planar-

beidet er videreført i Grøntplan

for Oslo fra 1991 som bystyret

sluttet seg til i 1993. Den siste

grøntplanen viser at mange av

de mulighetene som lå der i

1950-årene er skuslet bort i

etterkrigstiden grunnet lite

gjennomtenkt utbygging.

Friluftspakkeprosjektet innebæ-

rer derfor en ny giv for Oslos

turvegsystem. Informasjon og

skilting er vesentlig for å synlig-

gjøre traseene for publikum og

øker interessen for å bruke dem. 
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Den Grønne Plakaten er bygd opp av

temakart på Natur, Rekreasjon/fri-

luftsliv og Landskap. Datasett pre-

senteres sammen med kilder. Det gis

anbefalinger på hvordan man kan

verdisette temakartene og summere

disse til Grønn plakat. Indikatorer

viser grønnstrukturens miljøtilstand

på ulike tema.

3.1 Oppbygging av hele 
plakaten 

Grønn plakat er bygd opp av ulike

hovedtema og datasett, jfr. fig. 13.

Den består av:

• Hovedtema:

Natur, Rekreasjon/friluftsliv,

Landskap

• Datasett:

Kartlagte data som for eksempel 

nærturterreng, stier og løyper etc. 

Datasettene her tilsvarer egenskaper 

i Arealis

Man kan i tillegg avlede relevante

datasett fra andre registre/databaser

som kan brukes som grunnlag i

arbeidet med den Grønne plakaten,

jfr. Tabell 1. Disse datasettene gir

ikke direkte informasjon om verdifull

grønnstruktur, men, kan brukes som

underlag i forbindelse med analyse-

og verdisettingsarbeidet.

Det kan være aktuelt med flere

hovedtema enn de som er foreslått

her (jfr. DN-håndbok 6). Alle kom-

muner som har utarbeidet Grønn pla-

kat har imidlertid fokusert på Natur,

Rekreasjon/friluftsliv og Landskap,

som det også er anbefalt å prioritere

først, i tidligere DN-håndbok 6. 
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3. Oppbygging Grønn plakat 

- datasett, temakart, indikatorer

og verdisetting

”Grønn plakat”
Sammenhengende

grønnstruktur avledes
fra Grønn plakat

Rekreasjon/Friluftsliv

• Stier og løyper*
• Parker og plasser
• Nærturterreng
• Leke-og rekreasjons-

areal 
• Barneveg*
• Barnelek*
• Badeplasser 
• Innfallsporter
• Turmål og utsikts-

punkt* 
• Regionale /nasjonale 

friluftsområder*
• Idrettsanlegg*
• Markaområder
• Verdisetting frilufts-

liv/rekreasjon

• K/N-serien
• Naturtyper*
• Vilt*
• Rødliste-

arter*
• Ferskvann
• Verdisetting

natur (i by 
og tettsted)

Natur Landskap

• Landformer
• Markante  

natur- og 
landskaps-
elementer

• Grønne 
landskaps-
vegger og 
silhuetter

• Landskaps-
opplevelse

• Tekniske 
anlegg i grønn-
strukturen 

• Landskaps-
verdier i grønn-
strukturen

H
ov

ed
te

m
a

D
at

as
et

t

*= spesifisert i Arealis
Mange av datasettene her tilsvarer det som er egenskaper i Arealis.

Fig. 13. Oppbygging av grønnplakat – hovedtema og datasett. 
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Tabell 1. Tilleggsdatasett.
Disse datasettene kan avledes fra eksisterende kilder/registre og kan være et nyttig hjelpemiddel i arbeidet uten at
de direkte inngår i den Grønne plakaten.

Datasett

Naturområder 
med potensiale

Arealer med 
potensiale for 
korridorfunksjon

Jordbruks-
områder mellom 
bebyggelsen

Landbruksom-
råde og større 
utmarksområde

Tilgjengelige 
områder langs 
sjø

Sammen-
hengende grønn-
struktur

Bebygde områder

Ubebygde områder

Kulturminner i 
grøntområdene

1) Digitalt markslagskart

2) Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret

3) Bedrift- og Foretaksregisteret

4) Statistisk Sentralbyrå

5) Nasjonalt bygningsregister for bygninger eldre enn 1900

Hva datasettet kan brukes til

Identifisere områder som kan 
utvikles til friluftsområder f.eks. 
i tilknytning til ekspanderende tettsteder.

Identifisere områder som kan utvikles til 
friluftsområder f.eks. i tilknytning 
til ekspanderende tettsteder.

Identifisere områder egnet for 
vinterfriluftsliv/bruk. Vurdere tilrettelegging 
i kulturlandskap. Kan være viktig for 
biologisk mangfold.

Identifisere områder egnet for vinterfriluftsliv/
bruk. Vurdere tilrettelegging i kulturlandskap. 
Kan være viktig for biologisk mangfold.

Identifisering av potensielle badeplasser og
evt. områder for “strandstier”. Kan være viktig
for biologisk mangfold.

Identifisere områder som er ubrutt og henger 
sammen i et nettverk. Kan kombineres med 
andre datasett og bør evt. kunne anvendes
som egenskap til disse. Kan være viktig for
biologisk mangfold i tillegg til verdi for friluftsliv.

Kilde til å vurdere behov for grønne områder.

Viktig kilde til å lokalisere sammenhengende 
grønnstruktur.

Slike punkt kan være attraktive turmål og 
således en indikator på hvor folk ferdes.

Kan hentes ut med hjelp fra aktuelle kilder

Uttrekk fra DMK1), GAB2), BOF3), SSB4).

Uttrekk fra GAB, BOF og evt. kobling med
datasettet stier og løyper. SSB.

Uttrekk fra DMK.
Kommunale landbruksplaner.

Uttrekk fra DMK.
Kommunale landbruksplaner.

Uttrekk fra GAB, Grunnkart. Satellitt og
ortofoto kan også benyttes.

Uttrekk fra GAB, BOF i kombinasjon med
satellitt, ortofoto, evt. egne registreringer.

Uttrekk fra GAB, BOF.

Uttrekk fra GAB, BOF.

Egne registreringer, SEFRAK5), GAB.



3.2  Datasettene – oversikt
og datafangst

Oversikt
For å komme fram til datasettene i

fig. 13, kan man kartlegge manuelt,

eller man kan bruke eksisterende kil-

der/registre for å avlede relevant

informasjon. Informasjonen kan både

brukes inn i datasettene som vist i

fig. 13, men også danne underlag i

analyse – og verdisettingsarbeidet

som skjer i etterkant av kart-

leggingen.

Noen av datasettene kan, som nevnt,

hentes fra andre databaser/kilder,

mens andre krever nykartlegging,

inntegning av områder på egnet

manuskart, digitalisering, innlegging

og kobling til egenskapstabeller og

etablering av vedlikeholdsrutiner. 

Ved bruk av gis/geodata for innleg-

ging av data vises det til veilednings-

materiale i AREALIS, DN håndbok

13-1999:”Kartlegging av naturtyper –

verdisetting av naturtyper”, og DN

notat 2000-5: ”Veileder for kartpro-

duksjon – tema biologisk mangfold”.

Her er det bl.a. utarbeidet standarder

for kartarbeidet.

Datasettene under tema Natur, jfr.

Tabell 2, samsvarer i stor grad med

"Kartlegging av naturtyper – verdi-

setting av biologisk mangfold,” (DN-

håndbok 13-1999) med unntak av

K/N-serien som er utviklet spesifikt

for natur i byer- og tettsteder (jfr.

kap.3.3 og tidligere DN-håndbok nr 6

1994). Det gjøres oppmerksom på at

viktige naturområder av mer lokal

verdi, i forhold til de typer som er

beskrevet i DN-Håndbok 13, må

fanges opp i kartleggingen. Dette

omtales nærmere i kap. 3.4.

Datasettene for hvert av de tre hoved-

tema, jfr. tabell 2-4, settes sammen

slik at man har et selvstendig tema-

kart. Temakartet bearbeides videre

gjennom analyse som til slutt resulterer

i et verdisettingskart for temaet.

Dette kartet brukes sammen med de

andre verdisatte temakartene til å

definere tettstedets viktigste verdier i

grønnstrukturen.
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Tabell 2. Oversikt over datasett relevant på tema Natur 

Datasett

• K/N-serien 
• Naturtyper – av 

spesiell interesse 
her er, jfr. DN-
håndbok 13;
Parklandskap, 
store gamle trær, 
erstatnings-
biotoper, 
skrotemark, 
bekkedrag, 
dammer

• I tillegg må viktig 
grønnstruktur 
og naturområder 
av mer lokal verdi 
fanges opp

• Vilt

• Rødlistearter

• Ferskvann

• Vernede og foreslått
vernede områder

• Marint

Kan hentes fra/aktuelle kilder

• Flybilder, gamle og nye
• Ortofoto/satellitt
• Sammenstilling av eksisterende materiale. 

Egen veileder for naturtypekartlegging er 
utarbeidet (DN-håndbok 13-1999). Se også 
kap.3.7. Verdisetting.

• Fylkesmannens miljøvernavdeling, oversikt 
over vernede områder (Naturbasen)

• Diverse kommunale rapporter eks. 
Miljøstatus og lignende.

• Forskningsrapporter, universiteter, 
høgskoler og i de naturhistoriske museene

• Bygdebøker
• Lokale organisasjoner: zoologisk forening, 

botanisk forening, naturvernorganisasjoner
• Registrerte nøkkelbiotoper i skog i regi av 

landbruksdepartementet og lokale skogeiere
• Skoler
• Enkeltpersoner
• Bruke lokalradio og lokalpresse
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Tabell 3. Oversikt over datasett relevant på tema Rekreasjon/friluftsliv

Datasett

Stier og løyper

Parker og plasser

Leke-og rekreasjonsareal

Barneveg

Barnelek

Badeplasser

Nærturterreng

Regulerte områder for 
gravlund

Regulerte fri,-felles-, og 
friluftsområder

Idrettsanlegg

Innfallsporter m/P-plasser 
v/utfarts-områder

Turmål og utsiktspunkt

Regionale/nasjonale 
friluftsområder

Markaområder

Spisested/rasteplass

Skoler og barnehager

1) Kommunaldept. Register for Idrettsanlegg og Spillemidler Søknader

2) Samling primærdatasett med standard minimumsinnhold, standard bearbeidingsgrad og med nøyaktighetsklasser

3) Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningregisteret

Kan hentes fra/aktuelle kilder

KRISS1), FKB-data2), O-kart, Turkart, Økonomisk kartverk, Kommunedelplan for
idrett og friluftsliv, egne registreringer. K/N-serien

Dersom kommunen ikke har en egen oversikt over disse områdene, f.eks. i et
anleggsregister,  må det en nykartlegging til. Noen av parkene kan imidlertid
være regulerte områder og kan hentes fra datasettet regulerte fri,-felles-, og 
friluftsområder. Anleggsregisteret og K/N-serien kan også være nyttige kilder.

Kan hentes fra SSBs nøkkeltall, men må korreleres til kommunens egne 
registreringer. K/N-serien.

Barns registreringer om deres snarveger til og fra skole/fritidsaktiviteter.

Barns kartlegging og formidling av hvilke områder de leker og oppholder seg på.
Dette trenger ikke være de samme som de voksne tror, jfr. metoden Barnetråkk
utviklet i Vestfold.

Dersom det ikke foreligger en kartlegging av badeplasser i kommunen kan sko-
lene være en aktuell kilde (”nettverk for miljølære”), men kommunen kan også
kartlegge disse områdene selv. K/N-serien

Kan hentes fra SSBs nøkkeltall, men må korreleres til kommunens egne 
registreringer. K/N-serien.

I kommuner hvor det er etablert en plandatabase kan man be om å få et data-
sett herfra som viser alle områder som er regulert som gravlund. K/N-serien

Reguleringsmyndighetene i kommunen. Der hvor det er etablert en plandatabase
kan man be om å få et datasett herfra som viser alle områder som er regulert til
friområder, til fellesområder og til friluftsområder. Annet aktuelt reguleringsformål
er ”spesialområde naturvern”. 

Kulturdepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader
KRISS1), benyttes i samtlige fylkeskommuner og et betydelig antall kommuner
og inneholder oversikt over ulike typer idrettsanlegg. Det er utarbeidet egne 
retningslinjer for oppdatering av registeret. 

Datasettet foreligger pr dags dato ikke i eksisterende databaser/registre og for-
utsetter som oftest en kartlegging fra kommunens side. K/N-serien

Egne registreringer. K/N-serien.

Kan hentes fra Naturbasen (DN)

K/N-serien, Kommuneplan med markagrense

Egne registreringer. K/N-serien.

GAB3)



Datafangst    
Dersom dataene ikke foreligger 

digitalt kan datafangsten deles inn i

følgende faser:

• Innsamling av informasjon/

feltregistreringer

• Utarbeidelse av manus for 

digitalisering

• Digitalisering, her kan en benytte 

digitale grunnkartdata 

• Utarbeidelse av egenskapstabell, -

GIS vil som regel ha en innebygd 

egenskapsdatabase, men kan også 

ha koblinger til eksterne databaser. 

Eksempel er kobling av grunn-

eiendomsflater med register over 

grunneiendommer.

En del av den generelle informasjonen

om de grønne områdene vil kunne

hentes direkte fra det økonomiske

kartverket. Noen kommuner, f.eks.

Oslo, har digitalt markslagskart for

hele kommunen. I begge tilfeller gir

disse kartene i hovedsak bare infor-

masjon om hvor større ubebygde

områder ligger, og mindre opplysninger

om innhold og kvalitet på områdene. 
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Tabell 4. Oversikt over datasett på tema Landskap. 

Datasett

Landformer

Markante natur- og 
landskapselementer

Grønne landskapsvegger 
og silhuetter

Landskapsopplevelse

Tekniske anlegg i 
grønnstrukturen

Landskapsverdier i 
grønnstrukturen

Kan hentes fra/aktuelle kilder

• Krever nykartlegging. 

• Delvis hentes inn fra tema Landskap i Arealis der det finnes en egen areal-
klasse for grønnstruktur der bl.a. markant trevegetasjon er kartfestet

• Delvis fra hovedtema Kulturminner i Arealis der fornminner vises. 
• Registering i felt av andre natur- og landskapselementene som f.eks. 

flyttblokker og spesielle formasjoner i landskapet, samt vurderingene av 
landskapsmessig betydning av forminner (eks. gravrøyser) og viktige/verdifulle 
sammenhenger i kulturlandskapet.

• Krever nykartlegging. 
• Høydelagskart kombineres med kartlegging av K-N-serien og data fra DMK 

for å synliggjøre både de overordnete grønne landskapsveggene og de 
grensedannende landskapselementene. Høydelagskartet viser de overordnete 
landskapsrommene samt mindre systemer av koller ol. De vegetasjonskledte 
og grønne områdene samt områder knyttet til bekkedrag og elver fremgår 
både av K- og N-serie kartet og delvis av DMK. Avgrensing av de grønne 
silhuettene gjøres best fra ulike standpunkt i felt. Graden av inngrep og 
bebyggelse avleses både i felt og fra DMK.

• Krever nykartlegging 
• Spørreundersøkelser, intervjuundersøkelser eller ved hjelp av lokale folkemøter.
• Eks. samarbeid med aviser for å få inn reaksjoner på hvilke områder som har 

størst betydning for befolkningen både opplevelsesmessig og for den lokale 
identiteten.

• Nyttige bakgrunnskart her er berggrunnskart og løsmassekart. 
• Fra tema Landskap i Arealis der det finnes egne arealklasser for Tekniske 

anlegg og terrenginngrep.

• Etableres i basis i de andre landskapsdatasettene



Noe informasjon finnes i form av

analoge manuskart, noe må feltregis-

treres og noe kan registreres ved

hjelp av kart, flyfoto eller ortofoto. I

kap. 4 beskrives prosessen nærmere.

Både vanlige flybilder og såkalte
ortofotokart, er til stor hjelp i regis-

treringsfasen. Vanlige flybilder er

basert på fotografering som gjør det

mulig å få et tredimensjonalt bilde

ved bruk av stereoskop. Ortofoto-

kartene produseres ”målestokkrikti-

ge”, og kan dermed benyttes som kart. 

Fig. 14 viser hvordan et ortofotokart

kan gi utfyllende kunnskap både om

utbredelse av grå og grønne arealer,

og dessuten variasjoner i vegetasjo-

nens sammensetning og sjikting i for-

hold til den informasjonen kartet

alene gir. Både flybilder og ortofoto

brukes i grunnregisteringen K-N-seri-

en (jfr. kap. 3.3).

Noen data kan alt foreligge internt i

kommunen på digital form. Har man

f.eks digitale plandata, så er det rela-

tivt lett å plukke ut regulerte offentli-

ge friområder. Andre digitale data

kan ligge «ferdig» f.eks. hos fylkes-

mannen eller i fylkeskommunen. En

bør derfor foreta en spørrerunde før

arbeidet med datafangst starter. Her

er det også viktig å få en oversikt

over hvilket format dataene forelig-

ger på. Flere kommuner har hentet

mye av informasjonen internt i kom-

munen.

Ofte er det slik at i kommuner som

har utført grønnstrukturkartlegging er

det "grønn sektor" som har stått for

registrering og innsamling, mens når

det gjelder å overføre dataene fra

manuelle kart til digitalisering, analy-

ser og fremstilling av digitale kart er

dette gjort i samarbeid med avdeling-

er i kommunen med GIS-kompetan-

se. Etter hvert har mange avdelinger

som forvalter grøntarealene bygget

opp sin egen GIS kompetanse, gjerne

som et resultat av ulike kartleggings-

arbeid.

40

Fig. 14. Ortofotokart fra Kyvatnet i Trondheim.



3.3  K- og N-serien – en
metode for grunnregistrering

Kultur- og naturseriemetoder (K- og

N-seriemetoden) er en alternativ

metode i grunnregistrering av grønn-

struktur innenfor by- og tettstedsom-

råder. Metoden gir en oversikt over

hele grønnstrukturen innenfor bygge-

sonen. Dette er ikke tilgjengelig på

andre kart, som f.eks. på digitale

marksslagskart, økonomiske kartverk

eller på vegetasjonskart. Metoden

bygger på vegetasjonens romlige
fordeling, jfr. fig. 15, og ble introdu-

sert i DN- håndbok nr. 6. I tabell 5

beskrives kategoriene grundigere.

Fig. 16 viser K/N-seriekartet i

Fredrikstad. Fig. 17 og eksempel 

12 - 15 viser eksempler på hva K- og

N-seriekartet kan brukes til. 

3.3.1 Vegetasjon og romlig fordeling
Utgangspunktet for Grønn plakat er

at grønnstrukturen har en rekke ver-

dier og funksjoner. De grønne områ-

dene er ”over alt” og har en romlig

fordeling i by- og tettstedslandskapet.

Dette innebærer et utvidet syn på det

grønnes betydning i byggesonen, og

krever en tredimensjonal tilnærming

til hva som skal kartlegges. K- og N-

seriemetoden er en metode der det er

lagt vekt på å kartfeste de grønne

områdenes utbredelse både horison-

talt og vertikalt, og er et alternativ til

den tradisjonelle vegetasjonskartleg-

gingsmetoden, som i regelen ikke

omfatter byggesonen. Vegetasjons-

kartlegging bygger på at plantene er

tilpasset økologiske faktorer som

jordsmonn, klima, beite  osv. mer

eller mindre ”lovmessig” (plantesosi-

ologisk metode). Menneskets påvirk-

ning er så varierte over tid i byggeso-

nen at slike ”lovmessigheter”

sjeldnere lar seg identifisere.

3.3.2 Hva K-N-seriemetoden består av

K-N-serien består av en beskrivelse av:

• Vertikal-strukturen i vegetasjonen,

etter en skala fra meget tett vegeta-

sjon med mer enn 40 % tredekning 

til helt åpne arealer uten trær og 

busker, jfr. fig. 15 og tabell 5 (her er  

5 skiktningsklasser beskrevet, mot 

4 tidligere i DN-håndbok 6).

• Horisontal-strukturen der innhold 

eller områdekarakter er knyttet til 

hvor natur- eller kulturpreget 

vegetasjonen er, jfr. fig. 15 og tabell 5:

- Naturserien (N); 5 kategorier med 

noen underinndelinger.

- Kulturserien (K); 5 kategorier med 

noen underinndelinger.

Metoden er basert på at mesteparten

av kartleggingen kan foregå innen-

dørs ved hjelp av flybilder, ortofoto-

kart og digitale marksslagskart.

Metoden kan også brukes for å se

endringer over tid, med andre ord som

en indikator, jfr. eksempel 12 og 13.

3.3.3 Erfaringer
Det understrekes at det ikke ligger

noen verdivurdering i inndelingen, -

N-serien er like verdifull som K-seri-

en. Fordelen med metoden er at man

lett kan få et inntrykk av grønnstruk-

turens innhold, fordeling og viktige

sammenhenger. Kombinert med en

viss feltbefaring kan en gjøre en ana-

lyse av K-N-seriekartet som fører

fram til de viktigste områdene med

natur-, rekreasjons/friluftslivs- og

landskapsverdier, og vil være en

effektiv måte å få en oversikt over

grønstrukturen på, både innenfor og

utenfor byggesonen. Den er særlig

egnet innenfor byggesonen, fordi det

her i regelen finnes lite data fra før.

Den lar seg også enkelt oppdatere, og

dataene kan brukes som indikatorer

på grønnstrukturens tilstand, jfr.

eksempel 12-15. 
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Fig.15. K-N-serien, illustrert. 
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I K/N-seriemetoden beskrives den totale grønnstrukturen ved horisontal- og vertikalstrukturen av vegetasjonen. 
N-serien er arealer med ubearbeidet marksjikt, K-serien er arealer med bearbeidet/kultivert marksjikt. Til forskjell fra
kartleggingsmetodikken av biologisk mangfold (jfr. DN-håndbok 13) verdisetter ikke K/N-serien-metoden arealene,
men inneholder hele grønnstrukturen.
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Tabell. 5. Oversikt over kategorier i K-N-serien.

Naturserien (N):
N-serien er naturarealer dominert av arter som er
stedegne/naturlige for regionen, og som karakteri-
seres ved at marksjiktet er ubearbeidet (dvs
rester av gamle kulturmarker, enger m.v. inngår
også her).

1N er områder med mer enn 40 % tredekning
Trærne er gjerne fordelt over hele arealet.
Trærne har en minimumshøyde på 5m.
På lave boniteter er tettheten ofte ned mot 40%.
Eks.: Vanlig sluttet skog.
• 1Nl har lauvtredominans > 70 %

Eks. edelløvskog, løvskogsoner langs bekker eller 
bjørkeskogsområder.

• 1Nb har bartredominans > 70 %
Eks. gran-, furu-  eller barblandingsskog.

2N er områder med jevnt fordelt busk- eller tre-
dekning, men mindre enn 40 % tredekning
Glissen skogsmark med jevnt spredt busk- eller tresjikt.
Eks. grunnlendt mark/fjell med spredte
furu/bjørk/rogn, områder med plukkhogst 
• 2Nb har jevnt fordelt busksjikt

Eks. suksesjonsstadier med velutviklet busksjikt,  
hogstflater evt. med frøtrær 

• 2Nt har jevnt fordelt tresjikt

3N er halvåpen mark
Har enkeltstående busker/trær, i klynger/grupper eller
spredt. Marksjikt av åpne engarealer, myr m.v.
Eks. hagemark, løvenger, gjengrodde beiter, hassel-
kjerr, åkerholmer m.m., myrområder med spredte tre-
og buskklynger.

4N Åpne arealer der marksjiktet dominerer
Har så å si ikke busker og trær. Spontan vegetasjon,
engpreget vegetasjon, lyngdominert og lignende.
Eks. myrområder, åpne våtmarker (sump), beiteenger
(f.eks. i raviner), slåttenger, ødeenger brakkareal,
snaushogstflater, sandstrand/strandareal, sandbanker
(f.eks. langs elv). 

5N Vann og bekker
Åpent vann, bekker, vannløp og kanaler
• 5Nk kanal eller ”kulturbekk” (som er kultur-

produkter).

Kulturserien (K):
K-serien er kulturpåvirkete eller menneskeskapte
arealer der marksjiktet er sterkt bearbeidet eller
kultivert. I tre- og busksjiktet finnes det like gjerne
naturlige arter for regionen som importerte og
plantede.

1K er områder med mer enn 40 % tredekning
Trærne er gjerne fordelt over hele arealet.
Trærne har en minimumshøyde på 5m.
Eks.: Parksskog, dvs. skog som er sterkt kultivert,
parker med velutviklet kroneskikt, store allèer, frukt-
treplantasjer.

2K er områder med jevnt fordelt busk- eller tre-
dekning, men mindre enn 40 % tredekning
• 2Kb har jevnt fordelt buskskikt

Eks.: Store buskplantinger langs veganlegg eller   
boligområder med bukser og spredte trær.

• 2Kt har jevnt fordelt  treskikt 
Eks.: Åpne parker med jevnt fordelt kronedekke.

3K er halvåpen mark 
Har enkeltstående busker/trær, i klynger/grupper eller
spredt. Markskikt oftest åpne plenarealer.
Eks.: villahager, tilgrodde blokk- og rekkehusområder,
kolonihager, institusjonsområder rundt skoler og 
lignende.
• 3Kb kolonihager
• 3Ka blokker/rekkehus med betydelige grøntareal 

4K Åpne arealer
Har så å si ikke busker og trær.
Eks.: Plenarealer, dyrket mark, fyllmasser, skrotemark.

5K Grått areal
Nedbygde/tette urbane områder der 80 % eller mer
av polygonet er nedbygd eller består av harde flater.
Eks.: tette byområder (som murbyen), veg/jernbane,
P-plasser, asfaltflater, byggeplasser m.m.



Fig. 16. K-N-serien i Fredrikstad 
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Eksempel 12. Indikator på grønnstrukturens andel av byggesonen.
Bydelen gamle Oslo. Kartene og diagrammene viser hvordan grønn-
strukturen er endret. Det mest påfallende er økningen av de grå arealene.
I 1950 utgjorde slike arealer 56% av området. I 1990 er andelen økt med
hele 10% til 66%. De tresatte områdene med mer enn 40% tredekning har
derimot redusert sin andel av totalarealet i undersøkelsesperioden. I 1950
utgjorde slike arealer ca. 5% av totalarealet mot 3% i 1990. 

1 N  > 40% tredekning

2 N  < 40% tredekning

3 N  Halvåpen mark

4 N  Åpne arelaer

5 N  Vann

1 K  > 40% tredekning

2 K  < 40% tredekning

3 K  Halvåpen mark

4 K  Åpne arealer

5 K  Grått areal

Bekk

1990

1 N 2%

2 N 1%

3 N 0%

4 N 2%

5 N 2%

1 K 1%

2 K 0%

3 K 22%

4 K 4%

5 K 66%

1950

1 N 1%

2 N 1%

3 N 0%

4 N 2%

5 N 3%

1 K 4%

2 K 2%

3 K 20%

4 K 11%

5 K 56%

1950

1990

1N - Mer enn 40% tredekning
2N - Mindre enn 40% tredekning. 

Ofte utviklingsstadium med velut-
viklet busksjikt og enkelte trær.

3N - Halvåpen mark, spredte trær og busker.
Områdene kan være beitet eller slått.

4N - Åpne arealer uten trær og busker
5N - Vann
1K - Mer enn 40%tredekning
2K - Mindre enn 40% tredekning, ofte vel-

utviklet busksjikt og enkelte trær
3K - Halvåpen mark, spredte trær og busker,

partier med plenarealer, engarealer
4K - Åpne arealer uten trær eller busker.   

Plenarealer eller jordbrukslandskapets
åker, enger o.l.

5K - Grått areal, asfalterte eller gruslagte 
områder, sentrumsområder, områder 
under bygging.

(tegnforklaring øverst t.v.).



Eksempel 13. Indikator på
endring i vannmiljø.
Områdene langs Alnaelvas nedre
løp, 1950 og 1990 (Oslo).
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1950

1990

Økt gjengroing

Flere grå arealer

Naturenger gjengrodd 
til skogarealer

Halvåpne 
kultiverte arealer 

er blitt grå

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

-0,2

-0,4

-0,6
Oslo

1952 - 1990
Skien

1966 - 1991
Sandefjord
1963 - 1993

Hønefoss
1967 - 1994

Naturarealer (1N - 4N)
Tresjikt (1,2N + 1,2K)
Halvåpne kultiverte arealer (3K)
Åpne kultiverte arealer (4K)
Grå arealer (5K)

Fig. 17. Endringer i arealkategorier
i Oslo, Skien, Sandefjord og Hønefoss.

Figuren viser en del felles endringstrekk for
alle de fire byene. Det er de halvåpne, kultiverte
arealene (3K) og de grå arealene (5K) som har
ekspandert i den studerte perioden. Areal-
kategorier som har minket i utbredelse, er også
sammenfallende, - det er naturarealene (1N-
4N), arealer med tett tresjikt (1N, 2N, 1K, 2K)
og åpne, kultiverte arealer (4K).

Eksempel 14. Biologisk mangfold, Fredrikstad. 

1 N  > 40% tredekning
2 N  < 40% tredekning
3 N  Halvåpen mark
4 N  Åpne arelaer
5 N  Vann
1 K  > 40% tredekning
2 K  < 40% tredekning
3 K  Halvåpen mark
4 K  Åpne arealer
5 K  Grått areal
Bekk

Kartlagte viktige områder for biologisk mangfold
Høydekoter
Bygninger
Plangrense
Veisituasjon

I et 100-meters bredt belte langs Alna-elva - "Oslos Amazonas" - er grønn-
strukturen endret fra 1950 til 1990. For naturopplevelsen er den mest
drastiske endringen økningen av de grå arealene. Vannflaten har også
redusert sin andel noe.



3.4  Natur-temakartet 

Naturverdier er et omfattende tema

der alt fra geologi, geomorfologi,

jordbunnsforhold, hydrologi, klima-

prosesser, vegetasjon og dyreliv i

regelen inngår. Her konsentreres det

imidlertid om de vegetasjonskledte

områdene samt områder knyttet til

vann, fordi begge deler utgjør grunn-

stammen i grønnstrukturen.

Formålet med temakartet er å få

oversikt over, og lokalisere områder

med særlige naturverdier og områder

viktige for biologisk mangfold.

Hjelpemiddel til å identifisere disse

områdene i by- og tettstedslandskapet

er K/N-serien, naturtypekartleggingen

og kartlegging av nøkkelbiotoper.

Vegetasjonskartlegging av byggesonen

gir også et grunnlag for oversikt, jfr.

Kristiansand fig. 19.

3.4.1 Overordnete mål for å ta vare
på naturverdier og biologisk mangfold
Gjennom Riokonvensjonen, som

Norge ratifiserte i 1993, har vi for-

pliktet oss til å kjenne til og ivareta

det biologiske mangfoldet på tre bio-

logiske organisasjonsnivåer. Dette

gjelder også for naturverdier og bio-

logisk mangfold i byggesonen:

• På økosystemnivå; variasjonen i 

naturtyper og de økologiske 

prosessene i dem 

• På artsnivå; mangfoldet av plante- og

dyrearter, sopp og mikroorganismer

• På gennivå; den arvemessige 

variasjonen innenfor artene. 

I St.meld. nr 58, 1996-97,

”Miljøvernpolitikk for en bærekraftig

utvikling” er det er en politisk mål-

setting:

“at alle landets kommuner i løpet av

år 2003 skal ha kartlagt og verdisatt

viktige områder for biologisk mang-

fold innenfor sine arealer”.

I St.meld. nr 42, 2000-2001,

”Biologisk mangfold, sektoransvar

og samordning” er et ”Nasjonalt pro-

gram for kartlegging og overvåking”

særlig prioritert for årene 2001-2005.

Dette nye forvaltningssystemet for

biologisk mangfold innebærer at

områder med stor verdi identifiseres,

herunder viktig grønnstruktur, samt

samordning av juridiske og økono-

miske virkemidler og innsats på

informasjon, forskning og kompetanse. 

Et opplegg for kartlegging av biolo-

gisk mangfold i kommunene er

utviklet og beskrevet i DN-håndbok

13-1999 ”Kartlegging av naturtyper.

Verdsetting av biologisk mangfold”.

Her beskrives metoden for hvordan

kommunene kan sammenstille ulike

datasett de har om biologisk mang-

fold. Det er beskrevet hvordan de

mest sentrale og nasjonale registre-

ringene kan knyttes sammen for å

identifisere de viktigste områdene for

biologisk mangfold. Følgende data-

sett er her vurdert:

• Naturtyper, jfr. DN-håndbok 13 - 1999

• Vilt, jfr. DN-håndbok 11 - 1996

• Rødlistearter, jfr. DN-rapp 1999-3

• Ferskvann, jfr. DN-håndbok 14 - 

1999 (på Internett).

• Marint, jfr. DN-håndbok 19 - 2000 

For å få et mest mulig helhetlig bilde

av naturforholdene i kommunen, bør

arbeidet med temakart natur tilknyttet

Grønn plakat samordnes med denne

kartleggingen.

3.4.2 ”Naturtype-kartleggingen”
innen 2003
I håndboka for kartlegging av natur-

typer, er det gitt et utvalg på 56

naturtyper, fordelt på 7 hovednaturty-

per (myr, rasmark/berg etc., fjell, kul-

turlandskap, ferskvann/våtmark,

skog, kyst/havstrand), som i seg selv

er en prioritering av hvilke naturtyper

som ansees viktige å få kartlagt og

tatt hensyn til i biologisk mangfold-

sammenheng. I tillegg åpnes det for

spesielle registreringer av artsfore-

komster  og grønnstruktur som ikke

er koblet direkte til noen av de priori-

terte naturtypene. Det kan være

spredningskorridorer som binder

viktige naturtyper sammen, f.eks. en

korridor grøntareal som forbinder en

strandsone med et skogsareal

gjennom et tettsted. Naturtypene, her

strandsonen og skogen, kan i seg selv

være så trivielle at de ikke fanges

opp av naturtype-kartleggingen, men

grøntarealet imellom har en så viktig

økologisk funksjon at den bør kart-

legges i denne sammenhengen. Arter

og naturtyper i utkanten av sitt utbre-

delsesområde er også ment å bli

fanget opp i kartleggingen. 

Utvalgte naturtyper i håndboka som

er relevant for biologisk mangfold

spesielt i byer er: parklandskap,
store, gamle trær, erstatningsbioto-
per, skrotemark, grotter, viktige
bekkedrag, dammer og til en viss
grad småbiotoper i jordbruksland-
skapet. Disse har en dårlig til mid-

dels kartleggingsstatus fra før, dvs

det finnes få eksisterende registre-

ringer, og de som evt. finnes i byer

vil ofte være gjort i forbindelse med

Grønn plakat-arbeidet i kommunen. 

Naturtypekartlegging som pågår, vil

imidlertid etter hensikten føre til flere

registreringer av verdifullt biologisk

mangfold også i byer. Kommunene

skal etter et fastlagt opplegg sjekke ut

om de har noen av disse typene innenfor

sine grenser, jfr. Larvik kommune fig.

19. Fylkesmennene bistår kommunene

bl.a. med en såkalt «startpakke» der den

informasjonen man sitter på regionalt,

er samlet, men det aller meste av dette

vil angå arealer utenfor byggesonen.

Nyregistering er derfor nødvendig.
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Kartlegging av nøkkelbiotoper kan

være en annen tilnærming til hvordan

en kan få oversikt over viktige og

verdifulle naturområder. En nøkkel-

biotop er et område som er spesielt

viktig for bevaringen av det biologis-

ke mangfoldet. Det kan være fordi

biotopen/leveområdet har betydning

for bestanden av en eller flere rødlis-

tearter eller regionalt/lokalt sjeldne

arter. Det kan også være uvanlig arts-

rike eller produktive områder. Sjeldne

naturtyper eller naturtilstander uav-

hengig av artsrikdommen eller områ-

der med viktig biologisk funksjon vil

også omfattes av begrepet. Naturtypene

i ”Naturtype-kartleggingen” kan på

mange måter karakteriseres på

samme måte som nøkkel-biotoper.

For mer om nøkkelbiotoper henvises

det til “Siste Sjanse” - rapport 2002-11.

Når det gjelder GIS-tilpasninger for

naturtemaet, kan kartlegging av bio-

logisk mangfold kobles sammen med

naturkartet. Erfaringer i miljøbyene:

• Kristiansand og Fredrikstad har 

foretatt kobling mellom datasett fra 

Biologisk mangfold – registrering

og Grønn plakat. 

• Kristiansand har i tillegg digitalisert

skolenes registreringer av miljø-

undervisningsarealer. 

• Bergen har hentet inn alle verne-

områder og andre klassifiseringer 

som berører byggesonen fra 

Grøntplanen fra 1993.

Fig. 18 viser eksempel på hva man

kan finne av naturtyper/biologisk 

mangfold etter naturtypekartleggingen

innenfor et tettsted. I by- og tettsteds-

landskapet kan imidlertid disse områ-

dene ikke sees på isolert, men må

sees i sammenheng med omkring-

liggende vegetasjon. Et viktig supple-

ment til naturtypekartleggingen vil

derfor kunne være K/N-serien. 

Fig. 18. Biologisk mangfold-kart-
leggingen i Larvik kommune 2002.
Slik ser deler av biologisk mangfold-

kartet (inkl. naturtyper) for Larvik

kommune ut. Kommunen har lagt ut

resultater fra kartleggingen på internett.
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Rødlistearter

Svært viktig

Viktig

Lokalt viktig

Biologisk mangfold

Svært viktig

Viktig

Lokalt viktig



3.4.3 Betydning og verdi
Natur i by har stor betydning for

menneskers helse og trivsel, frilufts-

liv og lek, og har videre:

• Stor pedagogisk betydning, særlig 

for barn

• Særlig kulturhistorisk betydning da 

den bidrar til bylandskapets identitet

• Betydning for lokalklima, luft-

kvalitet og rensesystem

• Potensiale som et attraktiv transport-

nett for fotgjengere og syklister.

Videre utgjør naturen det biologiske

mangfoldet og er viktig for de artene

som lever der, også i by. 

Byene har ofte vokst fram på steder 

med rik natur. De ligger gjerne ved

saltvann eller innsjøer og ved elver

og elvemunninger og grenser mot

kulturlandskap og skog. Rester av

natur og gammelt kulturlandskap pre-

ger norske byer og tettsteder. I tillegg

karakteriseres byer ved sterke innslag

av hager, parker og ulik skrotemark,

med både fremmede og stedegne

arter. Vi finner f.eks. rødlistede arter

knyttet til slike leveområder, som

ikke finnes utenfor byen. Totalt gjør

dette at naturen i byer er særegen, og

kan skilles fra den utenfor byen.

Byens særtrekk og særegne livsbe-

tingelser for planter og dyr er vist i

boks 9. Fig. 20 anskueliggjør 

”klippebyen”.
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Naturserien
Liten eller ingen bearbeiding av marksjiktet er
karakteristisk selv om det kan forekomme en del
markslitasje. Områder innenfor denne kategorien
domineres av arter som er naturlige for regionen.

1N Arealer med mer enn 40% tredekning

2N Arealer med mindre enn 40% tredekning

3N Halvåpen mark, spredte trær og busker

4N Åpne arealer uten trær eller busker

5N Vann

Kulturserien
Bearbeiding og sterk forandring av marksjiktet
som følge av opparbeiding, skjøtsel og lignende er
karakteristisk.

1K Arealer med mer enn 40% tredekning

2K Arealer med mindre enn 40% tredekning

3K Halvåpen mark, spredte trær og busker,

partier med plenarealer, engarealer

4K Åpne arealer uten trær eller busker. 

Plenarealer eller jordbrukslands-

kapets åkrer, enger o.l

5K Grått areal, asfalterte områder,

gruslagte, områder under bygging

Fig. 19. K-N-seriekartet innenfor byggesonen i Kristiansand.



Fig. 20. ”Klippebyen” .
Vi kan dele en større by inn i 
(fra innerst til ytterst):
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Boks 8. Naturtypekartlegging.  DN-håndbok 13-1999: ”Kartlegging 
av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold”.  
Informasjonspermen gir en grundig innføring i hva som menes med 

biologisk mangfold. Permen beskriver dessuten hvilke naturtyper som

skal kartlegges og inneholder mange gode ideer til organisering av arbeidet

og gjennomføringen. 56 naturtyper fordelt på de 7 hovednaturtypene

myr, rasmark/berg, fjell, kulturlandskap, ferskvann/våtmark, skog og

kyst/havstrand, er beskrevet. Relevante naturtyper i byer som skal kart-

legges er: Parklandskap, store, gamle trær, erstatningsbiotoper, skrotemark,

grotter, viktige bekkedrag, dammer, evt. småbiotoper i jordbrukslandskapet.

Rødlistearter, viktige grønne korridorer samt viktige lokaliteter i fersk-

vann og marine områder (jfr. egne håndbøker hhv. DN-håndbok 14-1999

og 19-2000) i byer og tettsteder skal også kartlegges. Håndbøkene ligger

på DN´s hjemmesider. 

“Klippebyen”, sentrumsom-
rådet hvor høye bygninger,
gater, asfalterte områder og
brakkmark gir et ørken- eller
klippepreg. Her er få arter, men
det kan være mange individer
av hver art, eks. bydue (kunn-
skapen er beskjeden).

“Ytre by”, med parker og ulike
restarealer, som dermed preges
av mer grøntareal, - både antall
arter og individer øker.

“Byens randsone” med “hage-
landskapet” har i regelen en
sammenhengende grønnstruktur
i samband med utenforliggende
områder og ytre by, - artsinn-
holdet øker.

Kulturlandskapet og skog utenfor.

1

1

2

3

4

2

3

4

Eksempel 15.
Indikator på bio-
logisk mangfold,
Hønefoss.
Utgangspunktet for indi-
katoren er endringer i: 
- sammenheng, størrelse 

og form
- innhold (K-N-serien)

Jfr. de økologiske areal-
prinsipper fig. 21

N-seriens utbredelse på Hønefoss
i 1967 og 1994 viser at naturstruk-
turen fragmenteres og det blir flere
og mindre områder. Endringene i
form for to av de største naturom-
rådene, se 1 og  2  , viser at area-
lene er blitt med avlange og flike-
te,- de fjerner seg fra den mer sir-
kulære og kompakte formen.
Inngrepene i kjernen av områdene
øker dessuten i utbredelse, se 1  . 

Det største naturområdet, 1  , har
endret seg fra å bestå stort sett av
naturpreget område med mer enn
40 % tredekning (1N) og noe åpnet

naturareal (4N), til å bestå av stør-
re grått areal (5K), åpent kultur-
preget areal (4K) og halvåpen kul-
turpreget mark (3K),- dvs. mer
kultivert/markbearbeidet areal og
oppstykket. Skogen har måttet vike
på bekostning av plener og asfalt,
men noen områder er hogd og ført
til en variasjon i sjikting, som kan
gi økt biologisk mangfold (felt-
skjekk kan være nødvendig). 

Endringene i sammenheng, størrelse,
form og innhold av K-N-serien inn-
bærer en utvikling i retning av dårli-
gere vilkår for biologisk mangfold.

1967 1994

1 1

1 1

2 2

1N-4N
Vann

Sum andre
kategorier

3K
4K
5K

Vann
1N
2N
3N
4N



3.4.4 Planters og dyrs arealbehov
For å ivareta en levedyktig grønn-

struktur er det nødvendig å ta areal-

behovet som dyr og planter har på

alvor (jfr. DN-håndbok 6). Det må

derfor skaffes en oversikt over hvilke

leveområder i grønnstrukturen som

finnes, og om de tilfredsstiller beho-

vene. De såkalte økologiske areal-

prinsippene gir en indikasjon på hva

en bør legge vekt på, jfr. fig. 21. Det

er viktig å merke seg at det ikke bare

er arealets form, størrelse og belig-

genhet som har betydning, men også

innholdet. En rekke undersøkelser

har f.eks. vist at fuglelivet er langt

rikere og mer variert i områder med

gammel trevegetasjon og store trær.

Områder med vann enten det nå er

bekker, tjern eller dammer er et annet

eksempel på sårbare og varierte leve-

områder som er nødvendige i en opp-

levelsesrik og mangfoldig grønnstruktur.

Noen planter er tilstede i byen på 

tross av byen, andre på grunn av

byen. Førstnevnte er gjerne knyttet til

gjenværende restarealer av det gamle

natur- og kulturlandskapet. Sistnevnte

er stort sett introduserte planter knyttet

til urban brakkmark eller skrotemark.

Mange er innvandret fra sør ved frøkil-

der som ballastjord og kornavfall, inn-

ført eller spredd med mennesker på

annet vis for så lenge siden at de reg-

nes til vår ”ville” stedegne flora.

Mange er f.eks. gamle kulturplanter.

Andre er spredd i nyere tid gjennom

handel, reise og transport. For alle

disse er byen et viktig voksested, og

”unik” biotop i forhold til omlandet,

og voksesteder for slike bør tas hensyn

til. Norge kan imidlertid i noen tilfeller

i dag representere utpostlokaliteter av

vidt utbredte, ekspansive arter, som lett

utkonkurrerer andre konkurransesvake

planter, jfr. boks 10.
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Fig. 21. Økologiske arealprinsipper. 

AVSTAND

STØRRELSE

FORM

AREALVARIASJON

KORRIDORER

BUFFERSONE

BIOTOP - MANGFOLD

ALDER

KANTEFFEKT

Avstanden bør være så liten som
mulig. Mindre eller lik 500 m er en
anbefalt rettesnor

Større arealer gir oftest mer rom for
flere plante- og dyrearter

Formen har en viss betydning for
biologisk mangfold. Det er viktig at
grønnstruktren ikke ender opp bare
som korridorer

Variasjon i arealstørrelser er en
oppsummerende anbefaling av de
overstående

Korridorer bør tilstrebes

Buffersone demper negative inngrep
nær grøntområdet

Vannmiljø, avtiv skjøtsel av gamle
jordbruksarealer som enger og
beite-mark, dvs. åpne og halvåpne
arealer, skogsrester, spesielle gamle
parker og hager, gamle trær, små
urbane brakkmarksområder er viktig

Det tar tid å etablere ny natur,- spar
heller gammel framfor å etablere ny

Kanteffekten kan slå negativt ut i et
sterkt fragmentert landskap, da arter
som har større arealkrav slås ut

Prinsippbegrep      Slik             Ikke slik         Forklaringer

Aktuelle økologiske arealprinsipper som må legges til grunn når en skal ta
vare på biologisk mangfold i byer og tettsteder (fra DN-håndbok 6-1994).

Boks 9. Noen særtrekk ved byer
• Fordi det gjennomsnittlig er 

varmere i byen enn utenfor

er vegetasjonsperioden lengre

• Tilgangen på matavfall og 

høyere temperatur gir gode 

forhold til:

-generalister som brunrotte,

rødrev, kråke og måke

-spesialister som flaggermus,

bydue, tårnseiler og kaker-

lakker og andre ”husdyr” som 

bor i/på hus – som i mindre 

grad finnes i naturen utenfor 

byen

• Det er mindre islegging og 

vannfugl favoriseres,- vanlig er 

stokkand, toppand, kvinand og 

svaner

• Det er flere plantearter spredd 

med mennesker, transport/

handel enn andre steder, dvs. 

gamle og nyere introduserte 

plantearter

• Typisk er innholdet av plante-

arter med lettspredte frø, og 

som finner voksested på små 

åpne arealer som ulik skrote-

mark (ballastplasser, slag-

hauger, kalkbrudd, industri-

tomter, mølletomter, vei og 

jernbaneutfyllinger, tun-

og gårdsplasser og lignende).
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Boks 10. Eksempler på planter 
i framgang og tilbakegang 
i Norges urbane strøk.  

Art - framgang Status

Vårpengeurt Lokalt vanlig

Kvitdodre Vanlig

Løkurt Lokalt meget vanlig 

og ekspansiv

Vinterkarse Vanlig og ekspansiv

Vegkarse Lokalt vanlig

Hagelupin Forvillet, lokalt vanlig

Kvitsteinkløver Lokalt vanlig

Stivgaukesyre Sjelden

Sibirstorkenebb Tilfeldig forekomst

Mongolspringfrø Sjelden, lokalt vanlig

Alaskamjølke Sjelden, lokalt vanlig

Skvallerkål Vanlig og ekspansiv

Pastinakk Sjelden, lokalt vanlig

Tromsøpalme Lokalt vanlig og 

ekspansiv

Kanadagullris Lokalt vanlig og 

ekspansiv

Hestehamp Lokalt vanlig og 

ekspansiv

Klistersvineblom Vanlig

Taggsalat Sjelden, men 

ekspansiv

Ballastsiv Sjelden, lokalt vanlig

Art - tilbakegang Status

Smånesle Lokalt vanlig

Mursennep Sjelden

Byreseda Sjelden

Krypmyre Sjelden

Byvortemelk Sjelden

Dvergkattost Hensynskrevende

Giftkjeks Sårbar

Hundepersille Lokalt vanlig

Kattemynte Antatt utgått

Løvehale Akutt truet

Bulmeurt Hensynskrevende

Blåmaure Tilfeldig, sjelden

Grønn busthirse Lokalt vanlig

Svartsøtvier Sjelden, lokalt vanlig

Boks 11. Pattedyr som opptrer 
regelmessig i urbane og subur-
bane strøk.

Art Sentrums- Ytre by- Hage-

områder   områder landskap

(«klippe- parker i byens

byen»)  mm. randsone

Brun rotte ** *** ***

Ekorn * * **

Husmus      * * **

Grevling * * **

Forvillet huskatt * ** **

Piggsvin * **

Gråsidemus **

Rødrev * * **

Rådyr * *

Elg * **

Hjort * *

* Sporadisk forekomst  

** Relativt vanlig

*** Hyppig 

Flaggermus: 

- Skjeggflaggermus

- Nordflaggermus

- Skimmelflaggermus

- Dvergflaggermus 

- Langøreflaggermus

Boks 12. Fugler som opptrer 
nokså regelmessig i urbane og
suburbane strøk

Art Sentrums- Ytre by- Hage-

områder   områder landskap

(«klippe- parker i byens

byen»)  mm. randsone

Fiskemåke ** ** ***

Hettmåke * ** **

Gråmåke * ** **

Svartbak * ** **

Krykkje * **

Stokkand * ** ***

Krikkand * **

Toppand **

Ærfugl **

Kvinand * **

Brunnakke * **

Havelle **

Bydue *** *** **

Ringdue * **

Kråke ** *** ***

Skjære * ** **

Ravn * **

Tårnseiler * ** **

Vipe **

Gråtrost * **

Stær * ** **

Gråspurv ** *** ***

Jernspurv * **

Gransanger * ** **

Løvsanger * * **

Bokfink ** **

Grønnfink * ** **

Kjøttmeis * ** **

Blåmeis * **

Svarthvit fluesnapper * **

Linerle * **

* Sporadisk forekomst    

** Relativt vanlig

*** Hyppig 

Rovfugler som hekker:

- Spurvehauk

- Tårnfalk

- Kattugle

Rovfugler på matsøk høst/vinter:

- Hønsehauk

- Jaktfalk

- Vandrefalk

- Dvergfalk

- Hubro

- Hornugle

- Haukugle

- Spurveugle



Eksempel 16. Naturtemakart Oslo
Oslo har vært foregangs-
kommune i forhold til de fleste
bykommuner ved at de i mange
år har samlet og systematisert
kunnskap om naturfaglige for-
hold, også innenfor byggeso-
nen. Naturkartet for Oslo kan
derfor nesten betraktes som en
2. generasjonskartlegging.
Kartleggingen og analysene
bygger på to hovedtilnærminger:
• Den ene, som er mest 

tradisjonell, har vært oversikten 
over naturfaglige lokaliteter 
basert på enkeltregistreringer av
arter og biotoper (leveområder). 

• Den andre har vært en land-
skapsøkologisk tilnærming 
basert på arealstørrelser, 
sammenhenger, biotopvaria-
sjon osv.

Naturkartet for hele Oslos byg-
gesone er i 1:20000 og fore-
ligger kun som utrykket manus
hos Helsevernetaten. Frem-
gangsmåten for å utarbeide
kartet og en oversikt over de
spesielle naturfaglige lokalitet-
ene foreligger i egne rapporter
som er offentlig tilgjengelige.

Økologikartet for Oslo som
bygger på økologiske areal-
prinsipper, er mao. utgangs-
punktet for naturkartet og Grønn
plakat. Dette kartet sammen
med registreringene av vegeta-
sjonsstrukturen på det såkalte
K- og N-seriekartet er lagt til
grunn for avgrensing av områ-
dene. Dette førte til at grensene
på det opprinnelige økologi-
kartet måtte justeres fordi K-
og N- seriekartleggingen var
langt mer nøyaktig både når
det gjaldt vegetasjonsgrenser
og innhold. 

I tillegg til disse to grunnlagene,
ble data om enkeltlokaliteter
innen botanikk, zoologi og geo-
logi som var vernet/ foreslått
vernet også lagt inn på kartet. 

Verdisettingen på naturtemakartet
er gradert i 3 kategorier og føl-
gende kriterier er lagt til grunn:

Kategori 1. Områder med
meget store naturverdier.
1. Spesielle naturfaglige verne
verdier. Disse områdene 
ansees som enda mer verdiful-
le enn de øvrige i kategori 1, og
er markert med røde ringer på
kartet.
2. En del av de såkalte
Økologiske gradientene i Oslo 
3. Alle grøntområder med til-
knytning til vann inkludert buf-
fersoner
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Grønn plakat
Her vises det hvordan de økologiske arealprinsippene
og naturkartet er gjenspeilt i den Grønne plakaten.

Kategori 1a Områder med meget store landskap,
naturforhold og rekreasjonsverdier. Omdispon-
ering som forringer verdiene bør ikke forekomme
Kategori 1b Områder med spesielle naturfag-
lige verdier. Ut fra hensynet til naturfaglige 
interesser bør omdisponering som kan forringe 
verdiene ikke forekomme
Kategori 2 Områder med store landskaps,- 
natur- og rekreasjonsverdier. Omdisponering 
som forringer disse verdiene bør så langt som 
mulig unngås
Behov for bedre turveiforbindelse til nærtur-
terreng
Områder som har underdekning på 
tilgjengelige nærturterreng

Økologiske arealprinsipper Oslo 1991

Gruppe 1: Grøntområder som beskriver en 
økologisk gradient typisk for Oslo, fra en 
geologisk periode til en annen
Gruppe 2: Grøntområder som ligger langs det 
samme elve/bekkeleiet og har bufferfunksjon 
mot vann
Gruppe 3: Sammenhengende områder langs 
kysten, bufferfunksjon mot vann
Gruppe 4: Arealer som fungerer som en be--
skyttelsessone mot et større grønt kjerneområde
Gruppe 5: Mindre, grønne områder som har 
en støydempende, klimamodifiserende og 
luftrensende funksjon.



4. Sammenhengende områder
langs kysten
5. Arealer som har bufferfunk-
sjon spesielt mot store
sammenhengende naturområder
6. Mindre grønne områder som
f.eks. gravlunder, større natur-
rester i byggesonen, store 
parker.

Ved avgrensningen er det lagt
særlig vekt på områder tilhø-
rende N- serien, dvs. områder
med såkalt opprinnelig natur
(spontanvegetasjon) og 1 K fra
kulturserien, dvs. områder med
store trær.

Kategori 2. Områder med store
naturverdier.
1. Arealer som har bufferfunk-
sjon, primært områder i N-serien)
2. Mindre grønne områder både
i K- og N-serien

Kategori 3. Områder med natur-
verdier. Her inngår alle områder
i N- serien som ikke er med i de
foregående kategoriene.

3.5  Rekreasjons- og 
friluftslivs-temakartet

Formålet med rekreasjons- og frilufts-

livskartet er å få en best mulig oversikt

og innblikk i bruken av grønnstruktu-

ren og betydningen den har for befolk-

ningen, - hvilke områder som brukes,

hva de brukes til og ikke minst om til-

budene er mangelfulle. Kartleggingen

av natur- og landskapsforholdene vil

være et godt grunnlag for dette tema-

kartet og informasjon fra innbyggerne

er av stor betydning. Temaet er godt

egnet i LA 21 arbeidet i kommunen.

Temakartet bør synliggjøre alle

offentlig tilgjengelige områder av

betydning for rekreasjon og uteopp-

hold, uavhengig av status (enten de
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For Prestebekken er det i perioden 1955 - 1980 lukket en strekning på 100 meter, dvs. en

reduksjon av det åpne bekkeløpet på 5 %.

I perioden 1980 - 1995 er det lukket 620 meter, dvs en ytterligere reduksjon på 29,5 %.

For perioden 1955 - 1995 er ca. 720 meter av bekken lukket, dvs. en total reduksjon av det

åpne bekkeløpet på 34,5 %.

I perioden fra 1980 til 1995 er det skjedd store endringer i veinettet på Bjørndalssletta. Dette

har resultert i at deler av Prestebekken på denne strekningen er lagt i rør.

Ved bygging av Tretjønnveien og ved siste utvidelse på Oddernes kirkegård ble Prestebekken

lagt i rør gjennom dette området.

Prestebekken renner fra Nedre Jegersbergvann og ut i Kongsgårdbukta. Vassdraget har sine

kilder ved Den Omvendte Båt og er nesten 7 km langt.

Vassdraget har spilt en stor rolle i byens historie og har gitt kraft til vannhjul og møllesteiner i

flere hundre år.

1995

1980

1955

0 500                      1000                      1500                     2000

Endring i lengde åpen bekk

Lianbekken

Vollebekken

Prestebekken

Grimsbekken

Fiskåbekken

Auglandsbekken

Kvernbekken

Sagbekken

0              500            1000         1500           2000            2500

ENDRING I STRANDSONEN Indikatoren viser hvor stor andel av strandsonen som er teknisk

påvirket av veger, bebyggelse osv.  i 0 - 30 m beltet (%)

1960                             1995

73%                   27%    65%                   35%

Andel av strandsonen i 0 - 30 metersbeltet som er teknisk påvirket av veier, bebyggelse osv. (km).

Total lengde kystlinje: ca. 150,0 km

Tekniske inngrep i strandsonen ca. 1960: ca. 40,0 km

Tekniske inngrep i strandsonen ca. 1995: ca. 51,8 km

Eksempel 17. Indikator ”Endring av vannmiljø”, Kristiansand.



er regulert som friområder etter plan-

og bygningsloven eller ikke). 

Områder med dårlig dekning på lek-

og rekreasjonsområder bør fremgå av

kartet. Fordi K/N-seriekartet viser

alle ubebygde områder i byggesonen

aktuelle for lek og uteopphold enten

de er grå, grønne eller blå, er det et

viktig supplement i arbeidet med

rekreasjons- og friluftskartet.

3.5.1 Overordnete mål for å ta vare
på områder for friluftsliv og lek i
by og bynære strøk 
Både ”Bymiljømeldingen”, St meld

nr 23 (2001-2002) ”Bedre miljø i

byer og tettsteder” og stortingsmel-

dingen om friluftsliv, St meld nr 39

”Friluftsliv – ein veg til høgare livs-

kvalitet” (MD 2000-2001) peker på 

viktigheten av å legge til rette for 

trygge, gode og opplevelsesrike byer

og tettsteder med høy miljø- og bo-

kvalitet for befolkningen, på bystruk-

turer og bymiljø som stimulerer til

helsefremmende livsstil og bærekraf-

tig transportvalg m.v. og viser til vik-

tige tiltak for å følge opp målsettingen

om friluftsliv for alle.

Grønnstrukturen inngår som et viktig

ledd i utviklingen av mer bærekraftige

byer og tettsteder. Målet om et mer

miljøvennlig utbyggingsmønster og

transportsystem med sikring av grøn-

ne områder er meislet ennå bedre ut

nå enn før. Betydningen av mer sek-

torovergripende planlegging, lokal

medvirkning og større vekt på helse

og livskvalitet gjennom Lokal

Agenda 21 prosesser vektlegges.

Især fremheves de bolignære leke- og 

oppholdsarealene og grøntarealer nær

skoler og barnehager, og mulighetene

til å komme ut i skog og mark til

fots. Dette har bl.a. sammenheng

med endringer i skolesystemet; både

gjennom seksåringsreformen og at

det legges større vekt på prosjektar-

beid generelt. Begge deler stiller stør-

re krav til skolenes ute- og nærmiljø

enn tidligere. I tillegg har en rekke

undersøkelser vist at inaktivitet er i

ferd med å bli et stort og kostnads-

krevende helseproblem på sikt. Dette

har også bidratt til at myndighetene

er mer opptatt enn tidligere av å sikre

arenaer for mosjon, lek og rekreasjon.

3.5.2 Betydning og verdi
Helt siden antikken har det i ulike

perioder vært en utbredt oppfatning i

vesten at det er en sammenheng

mellom helse, velvære og det å

kunne begi seg ut i natur og vakre

omgivelser. Mot slutten av forrige

århundre fikk slike synspunkter for-

nyet styrke, og ble en viktig drivkraft

i utviklingen av moderne byplanleg-

ging. Utemiljøet og grøntarealer har

betydning både som arena for akti-

vitet og mosjon, lek og motorisk

utvikling hos barn, for naturopple-

velse og skjønnhetsinntrykk og ikke

minst som møteplass i byer. Grønne

områders tilstedeværelse i by må der-

for vektlegges som en viktig del av et

langsiktig forebyggende helsearbeid. 

I dagens oppjagede samfunn der tids-

klemma er et problem for mange, vil

nærhet til grøntarealene være av stor

betydning. I tillegg til nærhet opp-

summerer forskning på området at

også grøntarealenes form, innhold og

utforming er viktig for bruken (jfr.

Håndbok nr. 6 og fig. 22). 

54

Direktoratet
for naturfor-
valtning
Anbefalinger

Husbanken
Krav ved 
ekstra låne-
utmåling

Rikspolitiske
retningslinjer
for barn og
unges interes-
ser i planleg-
gingen

Statens råd
for ærnæring
og fysisk 
aktivitet

Fellesarealer

50 m2 pr. bolig
25 m2 i kon-
sentrert
bebyggelse

50 m2 pr. bolig
25 m2 i kon-
sentrert
bebyggelse

Offentlig 
parkområde,
grendeleke-
plass

5 daa (eller
2x2,5 daa)
maks 200 m
fra boligen

En ballplass
for hver 200
bolig i nærom-
rådet

Nærområde:
1,5 daa i 150
m fra bolig 
Grendelekeplass: 
5 daa (eller
2x2,5 daa)
maks 200 m
fra bolig

Skolens utearealer
• Minimumskrav på 5m2 pr elev
• Minimumsareal basert på skolestørrelse
• Krav til innhold og fysiske omgivelser

Store rekrea-
sjonsarealer,
parker

Et grønt område
hvor man kan gå
en tur på ca. 2 km
500 fra boligen

Grønne 
korridorer

30-50 meters
bredde maks
500 m fra 
bolig

Tabell 6. Dagens offentlige arealnormer og – krav (etter ”Fortetting med
kvalitet” MD 1996 og Statens råd for ærnæring og fysisk aktivitet, SEF)

Private arealer Offentlige tilgjengelige arealer
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Det “ville”:
Tilfredsstiller behov
for å oppleve “det
ville”, mystikk og
eventyr, stimulerer
fantasi, ikke forut-
sigbart.

Det artsrike:
Mulighet til å opp-
leve og studere det
levende livet i 
naturen.

Det store, uendelige:
Mosjonering, spa-
sere i ro og fred
uten for mye tilret-
telegging. Følelse
av uendelighet.

Det rolige:
Tilfredsstille behov
for ettertanke og
rekreasjon omkring
det som er blitt skapt
gjennom gene-
rasjoners arbeid.

Det festlige:
Et sted hvor 
mennesker kan 
treffes, more seg
sammen med andre.

Det lekevennlige:
Inspirere til lek,
nysgjerrighet og gjøre
egne erfaringer.

Det kulturelle:
Områder der men-
nesker møtes.

Sletta: Område for
lek, ballspill, fysisk
trening.

Fig. 22. Krav til helsebringende grønt i nærmiljøet

For å ta del i de helsegoder som kommer av lek og
opphold ute stilles det krav til hvordan områdene er 
planlagt og utformet. Følgende er viktig:

1. Nærhet til bolig
Ligger et grøntområde lenger unna enn 500 meter fra
boligen, synker bruken med 56 %. 

2. Få eller ingen barrierer som hemmer bruken
De mest alvorlige barrierer er sterkt trafikkerte veger.

3. Variert innhold - varierte opplevelser 
jfr. foto (til venstre) av områder som er identifisert
gjennom undersøkelser av hva mennesker prefererer 
i by (etter Grahn 1991).

Boks 13. Et liv ”i bevegelse” - en saga blott?
• Barn har dårligere motoriske evner i dag enn for 

10 - 15 år siden

• Stadig flere barn og unge er fysisk inaktive, og 

kløften øker mellom fysisk aktive og passive barn

• Barn er i ro 75% av tiden når aktiviteten er voksenstyrt

• Norske rekrutter er i stadig dårligere form 

• Muskel- og skjelettplager er et økende helseproblem 

- også blant barn og unge. 20% av tenåringene har 

symptomer på muskel- og skjelettplager

1

1

2

3



Eksempel 18. Temakart for lekeplassnettverk og turveger, Trondheim.

56

Lekeplassnettverk
Eksisterende kommunale lekeplasser
Eksisterende kommunale aktivitets-
områder
Stedfestet forslag til areal for leke/
aktivitetsområde som skal vurderes og
evt. sikres før deling og/eller bygging
gjennomføres
Idrettsanlegg med isbaner
Plasser/områder som barn leker/
oppholder seg (spørreundersøkelse)
Kommunal skole
Kommunal barnehage, lekeplass med
begrenset tilgang
Kommunal familiebarnehager
Areal regulert til barnehage, ubebygd
Privat barnehage
Privat familiebarnehage
Privat barnepark
Jordbruksområder

Temakart for turveger

Områder med adkomst 
til naturområde

Eksisterende turveg

Turveg langs asfalt

Fremtidig turveg

Turdrag

Eksisterende gang- /sykkelveg

Planlagt gang-/sykkelveg



Eksempel 20a. Indikator på
underdekning på tilgjengelige
og bolignære leke- og 
rekreasjonsarealer, Bergen.

Eksempel 20b. Indikator på
underdekning på tilgjengelig
nærturterreng, Bergen 
sentrum.
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Eksempel 19. Rekreasjons- og friluftslivs-temakart i Tromsø.
Kartet illustrerer tilgjengelige områder for Bjerkaker skole innen-
for en avstand på 500 og 1000 meter.

> 200 m til større park-/friområde

(på mer enn 5 daa) 

< 200 m avstand, men sterkt 

redusert tilgjengelighet pga stor

trafikkbarriere

Aktuell park/friområde

> 500 m til større friluftsområde

(på mer enn 200 daa) 

< 500 m avstand, men sterkt 

redusert tilgjengelighet pga stor

trafikkbarriere

Grense deltema

Veger

Skole

Barnehage

Sentral lekeplass

Lekeplass

Ballplass

Naturmark

Eng

Bebygd areal
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Eksempel 21. Fra asfaltert flat
skolegård til frodig eventyrhage.
Uteområder i barnehager og
skolegårder kan være stereoty-
pe og lite inspirerende. Ved å
integrere utformingen av nytt
terreng og kunstnerisk utsmyk-
king til en helhetlig komposi-
sjon framstår Voldsminde bar-
nehage og Lademoen kunstner-
verksteder i Trondheim i dag
som svært spennende og opp-
levelsesrik. 

Eksempel 22. Kunst - grønt.
“En kilde å øse av”.
Kunst rører ved oss, både emo-
sjonelt og intellektuelt, og ska-
per assosiasjoner, tolkninger,
tanker og handlinger. I møte
med omverdenen kan kunst
merkes, tolkes og vurderes
som noe nytt, friskt, provose-
rende, utfordrende, irriterende
eller gledende. En utfordring
kan være å samordne økologiske,
kulturelle og estetiske elemen-
ter på en helhetlig måte.

Samarbeid mellom ulike fagfelt
kan være fruktbart, bl.a.
mellom billedkunstnere, land-
skapsarkitekter/planleggere 
og biologer. Selvstendige
kunstprosjekt hvor kunstneren
arbeider direkte i spennings-
feltet natur og kultur er også
interessante.

Typisk for det grønne i byer er
omskiftninger og påvirkninger
fra menneske. Vi kan f.eks.
styre mot et høyere innhold av
plante- og dyrearter, og kom-
binere med kunst, for å øke
opplevelsesverdien ytterligere!
Mulighetene synes mange,
også her “er det bare fantasien
og menneskers forestillings-
evne som begrenser”. 

Kunstnersenterne i fylkene for-
midler kontakt til billedkunstnere.



3.6 Landskaps-temakartet

Formålet med landskapskartet er å

vise hvilke områder i grønnstrukturen

som har særlig stor estetisk, opple-

velses- og rommessig betydning for

byen eller tettstedet. Kartet viser

også hvilke områder i grønnstruktu-

ren som bidrar til å bedre oriente-

ringsmulighetene og struktureringen

av et bylandskap som kan oppfattes

som kaotisk.

Det legges vekt på elementer i land-

skapet viktige for fjernvirkning, rom-

avgrensing og strukturering av de

tettbygde områdene. Plan- og 

bygningsloven trekker fram estetikk

som et eget virkeområde for loven.

Dette temakartet er en måte å 

konkretisere disse verdiene på.

I Arealis finnes en overordnet kart-

legging av landskapet på region- og

underregionnivå som er en nyttig inn-

fallsport i kartleggingsarbeidet på

kommunenivå. Noen av datasettene i

Arealis kan brukes direkte. De aller

fleste av datasettene som anbefales i

denne veilederen krever imidlertid

nykartlegging. Datasettene settes

sammen, bearbeides/analyseres og

danner dermed temakart landskap.

3.6.1 Overordnete mål for 
landskap - estetikk og ivaretakelse 
Norge har ratifisert den Europeiske

Landskapskonvensjonen (høsten

2001). Hovedintensjonen er å frem-

me ivaretakelse av landskap gjennom

vern og forvaltning og å organisere

samarbeid på tvers av landegrensene.

Den gjelder alle typer landskap, også

urbane, og et nøkkelaspekt i konven-

sjonen er den vekt den legger på

enkeltmenneskets opplevelse og verdi-

setting av landskap, samt betydning

for identitet og mulighet for å påvirke

utviklingen av arealforvaltningen.

Overordnet mål for landskap finnes

ellers for kulturlandskap:

”Kulturlandskap skal forvaltes slik at

kulturhistoriske og estetiske verdier,

biologisk mangfold og tilgjenge blir

haldne oppe,” jfr. St. prp. nr. 1(MD

2002-2002).

Sikring av estetiske hensyn i landska-

pet er nedfelt i formålet til Plan- og

bygningslovens § 4 (1995). 

3.6.2 Betydning og verdi
Grønnstrukturen er et viktig byplan-

element fordi den:

• skaper rammer rundt byen og 

tettstedet

• deler byen i mer fattbare enheter

• har betydning for opplevelsen av 

byen og bylandskapet.

Landskapsverdiene kan beskrives på

ulike måter. En måte er knyttet til

opplevelse, oppfatning og tilknytning

til landskapet. En annen måte inne-

bærer en arkitektonisk og rommessig

vurdering av mer generell karakter.

Landskapsopplevelsen er knyttet til

det vi opplever som mennesker - som

subjekter - med våre sanser, kunnska-

per, holdninger og erfaringer.

Sammen med faglige vurderinger av

disse kan det, for å få tak i denne

delen av landskapsverdiene, være

aktuelt også å spørre innbyggerne

selv om hva de synes er mest verdi-

fullt gjennom intervjuer eller med-

virkningsprossesser av ulike slag.

Den arkitektoniske/ rommessige vur-

deringen er basert på en faglig regis-

trering og analyse av landformene og

de visuelle og rommessige forhol-

dene knyttet til grønnstrukturen.

Den faglige tilnærmingen med vurde-

ring av rommessige/arkitektoniske

forhold som presenteres her, er delvis

basert på Kevin Lynch inndeling av
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bylandskap og videreføringer av

dette arbeidet i landskapsarkitekt-

faget. Lynch undersøkte hvordan inn-

byggerne oppfattet og orienterte seg 

i noen amerikanske byer. Med bak-

grunn i disse undersøkelsene utarbei-

det han følgende kategorier som kan

registreres og kartfestes: Lande-

merker, distrikter, knutepunkter osv.

Dette er videreført i landskapsarki-

tektfaget der man særlig er opptatt av

rommessige forhold, skala, lande-

merker og identifisering av enhetlige

områder. I grønnstruktursammenheng

er det særlig de rommessige forhol-

dene, skalaen knyttet til landskaps-

rommene og landemerkene f.eks.

knyttet til silhuettene som er av inter-

esse å identifisere.

Landformer. For å forstå de rom-

messige forholdene og grønnstruktu-

rens plass i by- og tettstedslandskapet

er det viktig å identifisere landfor-

mene, selve grunnlaget for i det hele

tatt å forstå bylandskapet. Med land-

former menes forholdet mellom de

formene topografien danner i et land-

skap og det geologiske/kvartærgeolo-

giske opphavet. Landformene beskri-

ver den mer detaljerte “møbleringen”

i bylandskapet bestående av elemen-

ter som mindre daler, elver og sjøer,

selve fjorden eller havet, mindre åser

og systemer av koller osv.

De grønne landskapsveggene og sil-
huettene. For å vurdere grønnstruk-

turens betydning som romavgren-

sende element i bylandskapet er det

viktig å identifisere det vi kan kalle

"de grønne landskapsveggene". Vi

kan her snakke om overordnete

landskapvegger som f.eks. de grønne

åsene rundt byen eller grensedan-

nende landskapselementer. Den først-

nevnte kategorien er gjerne slike

områder som er av betydning for å

avgrense byen/tettstedet i stor skala.

Den sistnevnte omfatter grønne land-

skapselementer i mindre skala som

f.eks. alléer eller trerekker, et mindre,

men grønt kollesystem, en elv eller et

bekkedrag osv. De grønne landskap-

veggene kan ha større eller mindre

innslag av bebyggelse eller inngrep.

De grønne landskapsveggene og sil-

huettene vil ofte gli over i hverandre.

Det er likevel av interesse å identifi-

sere silhuettene fordi denne delen av

landskapveggene er særlig sårbare

for inngrep. Inngrep i de grønne sil-

huettene vil ofte føre til større rom-

messige endringer enn om en bygger

lenger nede i "landskapsveggen". Det

er derfor viktig med grundige vurde-

ringer av om silhuettene bør endres

ut fra overordnete rommessige

betraktinger, og i tilfelle hvilke krav

som bør stilles til det som skal byg-

ges. De grønne silhuettene kan være

mer eller mindre bebygde.

Markante natur- og landskaps-
elementer. I noen tilfeller støter man

på enkeltelementer av en slik karakter

at de har betydning for romforstå-

elsen og struktureringen av byland-

skapet. Eksempler på slike elementer

kan være en spesiell landform f.eks.

Svolværgeita, en stor flyttblokk,

"tusenårseika", en markant treklynge,

en stor gravhaug ol.

Tekniske anlegg i grønnstrukturen.

I noen tilfeller er grønnstrukturen

berørt av så store tekniske enkeltan-

legg eller inngrep at de påvirker rom-

messige og visuelle forhold.

Eksempler på slike anlegg/inngrep

som det er aktuelt å synliggjøre er

kraftlinjer, massetak, steinbrudd ol. 

Landskapselementene er ellers

beskrevet i DN- håndbok 6 -1994,

verbalt og gjennom billedeksempler.
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Bragernesåsen i Drammen er et godt
eksempel på hvordan grønnstrukturen
gir byen en overordnet ramme.

Alléer og trerekker representerer 
viktige strukturerende grønne elemen-
ter i by. De deler og binder sammen.
Gyldenløves gate i Oslo.

Bildet fra Lindeberg, Furuset i Oslo,
viser et godt eksempel på hvordan et
mer underordnet grønnstruktur-
element, her et bekkedrag med edel-
løvskog, både binder sammen og
deler boligområdet.



3.6.3 Erfaringer med utarbeiding
av landskapskartet og om forholdet
til stedsanalyser 
Stedsanalysene er ulikt oppbygde (se

MD sine veiledere T-986, 987, 988,

989 og 990). “Tradisjonell” land-

skapsanalyse regnes i nevnte veiled-

ningsmateriell som en type stedsana-

lyse. En stedsanalyse kan gi stort

sammenfall i innhold med det land-

skapskartet som beskrives her.

Tradisjonell landskapsanalyse inne-

holder som oftest ikke områder som

er verdisatt “bare” fordi de ses av

mange (er viktige omgivelser/“grønne

kulisser”). Andre typer stedsanalyse

er kanskje riktigere å kalle sentrums-

analyser fordi de i hovedsak behand-

ler selve tettstedet.  Disse kan være

for detaljerte for landskapskartet i

seg selv, men hovedkonklusjoner

kan være riktig å ta med - som f.eks.

de mest markante byrom/siktlinjer og

spesielt helhetlige by-/tettstedsområder. 

I grønnstrukturarbeidet i miljøbyene

er det gitt uttrykk for at landskapste-

maet har vært det vanskeligste temaet

å arbeide med. Dette forklares både

med grensesetting (vanskelig å sette

eksakte grenser), ulikheter i skala i

forhold til de andre temaene og

følelse av subjektivitet. Videre har

det vært kapasitetsproblemer med 

hensyn til å utarbeide kartet.

I hovedsak har miljøbyene benyttet

egne folk, landskapsarkitekter eller

naturforvalter/høgskolekandidater.

Bergen har brukt hjelp fra NLH til

vurdering av historiske verdier i

park- og hagelandskap. Data fra fyl-

kesnivået fins ikke, eller er ikke

brukt. Det er heller ikke hentet inn

data fra ”grasrotnivået”.

Det er viktig å unngå dobbel vekting

av samme verdi mellom de ulike

temakart.  Et eksempel er forholdet

mellom landskapskartet og rekrea-

sjonskartet. Vi anbefaler – som

eksempel - at klare estetiske verdier,

som omgivelser langs en turveg legges

inn på landskapskartet, mens selve

turveien legges på rekreasjonskartet.

”Sandefjordsmodellen” (jfr. DN-

håndbok 6) har i stor grad vært brukt.

Temaer som har vært spesielle for de

ulike miljøbyene:

Fredrikstad: Bruken av arealene. 

Oslo: Store landskapselementer, som

åsene og elvelandskapene

Kristiansand: Kulturlandskap, fri-

områder, skjærgårdspark.  

Bergen: Historiske verdier i park-/hage-

landskap, områder med stor synlighet. 

Tromsø:Landskapspunkt og –linjer i

tillegg til ”vanlige ” landskapselement. 

Eksempel 23. Bearbeidet 
metodikkeksempel på land-
skapskart med utgangspunkt 
i Bergen kommune
Eksemplet fra Bergen kommune
følger ikke anbefalingene her til
punkt og prikke. Estetiske og
identitetsmessige verdier 
knyttet til landskapopplevelsen
fra befolkningen er ikke med.
En har tatt utgangspunkt i
almene landskapspreferanser
som til nå er vanlig i metodelit-
teraturen i landskapsanalyse.

I metodikkbeskrivelsen er det
bl.a. fokusert på landskapsveg-
ger og silhuetter. Når det arbei-
des spesielt med de bebygde
delene av kommunen er dette
viktig, fordi det ofte ikke er
mulig eller ønskelig å bevare
hele områder ubebygd.
"Veggene"/ "rammene" er et
middel til å bevare helhet i
landskapet. Følgende elemen-
ter er med (se neste side):
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Metode

Landskapsanalyse etter f.eks. metoden anbefalt
av Nordisk Ministerråd i ”Natur- og kultur-land-
skapet i planleggingen 2”. Basis for denne kan
være flyfoto/ortofoto, digitalt markslagskart, samt
høydelagskart og konveks/ konkavanalyse (se
pkt. 4) og befaringer.

Velge ut viktigste standpunkt i kommunen, som
største boligområder, senterområder,  ”turist-pro-
spekter”, viktige kultur- og naturlandskap m.m.
Foreta GIS-analyse for synlighet, eller tegne opp
hva en ser.

1) Hente ut eventuelle områder i kommunen vist
i ”Verdifulle kulturlandskap i Norge” , DN Rapport
1994 og i fylkesrapporter fra ”Nasjonal registre-
ring av verdifulle kulturlandskap”
2) Foreta kulturlandskapsevaluering etter meto-
den fra 1). (Flere håndbøker gitt ut av DN 1992-93)

Rasteranalyse for å få frem konkave og konvek-
se former. Alternativ til rasteranalyse er kombina-
sjon av kote-kart og flybilder/ befaringer.
Korrigert med snitt fra viktige standpunkt (se syn-
lighet) kan en lage reelle silhuetter ved at en
bl.a. fanger opp at enkelte fremtredende høyde-
partier likevel ikke gir silhuett.

GIS-buffring eller manuell buffring.

Anleggets beliggenhet hentes ut fra grunnkart,
anleggsregister eller ved markregistrering.
Kulturhistoriske vurderinger må gjøres av spesia-
lister.

Uthenting fra grunnkart. Buffring av strandsone,
se pkt. 4.

Alternativ:
1) Hente ut fra digitalt mark-slagskart alle områ-
der med naturangivelse
2) Hente ut fra K/N-registrering (se plakaten) alle
N-områder.

Tema

1. Områder med særlig        
stor estetisk verdi/lokal 
identitetsverdi på 
- kommunenivå 
- kommunedelsnivå

2.  Områder med stor       
synlighet i kommunen

3. Områder med særlige          
kulturlandskaps- 
verdier (landbrukets 
kulturlandskap)

4.  Spesielt synlige linjer, 
knutepunkter, landformer
- Silhuetter med buffere 

på kommunenivå og      
kom.delnivå

- Viktigste andre land-   
skapslinjer med buffre;      
Elver/bekker, kystlinje       
med/uten vegetasjon/      
naturmark

- Viktige grønne land-
former/knutepkt.

5. Buffersoner langs        
ferdselsårer og omkring 
viktige anlegg, f.eks. 
kulturminner, med/uten 
vegetasjon/naturmark

6. Hager, parkanlegg, kirke-
gårder med stor kultur-
historisk verdi 

7. Vannflater, våtmark, elver 
og bekker

8. Annen naturmark/
landbruksmark

Begrunnelse

Områdene med potensiel-
le verneverdier nasjonalt
eller regionalt/lokalt.  

Trekker frem viktigste 
omgivelser/hverdags-
landskap, ikke bare ”ver-
neverdige” områder.

Er ofte truete landskaps-
typer.

Linjer som silhuetter, elve-
drag m.m. og knute-punk-
ter/Landemerker har en
særlig betydning for opp-
fattelse av helhet i land-
skapet.

Linjene tegnes ut med en
viss bredde (buffer), f.eks.
50m (kommune-nivå, 25m
bydelsnivå)  

Mer helhetlig område-/
omgivelsesvern, ikke bare
linje-/punktvern.

Stedsidentitet, kulturhistorie

Vann i ulike former er reg-
net som landskaps-ele-
menter som gir høye ver-
dier. Ofte truet i byer.

Ofte viktige landskaps-
messige rammer/skiller i
tettstedet.



Eksempel 24.
Temakart landskap
– Bergen kommune
I sitt temakart har
Bergen kommune
lagt vekt på å visu-
alisere landskaps-
rom, silhuetter og
landskapselemen-
ter. Disse elemen-
tene er i tillegg
verdisatt som svært
viktig og viktig.

Eksempel 25.
Temakart landskap
-Tromsø kommune
Tromsø har i til-
legg til silhuetter,
landskapsrom og
landskapselemen-
ter markert land-
skapspunkt og
landskapslinjer på
sitt landskapskart
innenfor bygge-
sonen. Som
Bergen har også
Tromsø kommune
verdisatt land-
skapsverdiene. 

Eksempel 26.
Temakart landskap
- Sandefjord kommune
Sandefjord kom-
mune har tilsva-
rende verdisetting
for sine landskaps-
verdier som
Bergen og Tromsø.
Inn i Sandefjord
kommunes land-
skapsbegrep inn-
går bl.a. kultur-
landskap, markante
fornminner og kul-
turhistoriske hage-
anlegg. 

63

Svært viktig land-
skapsrom, siluett
eller landskaps-
element

Viktig landskaps-
rom, siluett eller
landskapselement

Landskapspunkt
Landskapslinjer

Landskapsmråder 
Verdi 1 – Om-
råder med meget
store verdier for
landskap
Verdi 2 – Om-
råder med store 
verdier for 
landskap
Verdi 3 – Om-
råder med land-
skapsverdier
Verdi 4 – Om-
råder utenfor 
grønnstrukturen

Kategori 1. 
Områder med 
meget store 
landskapsverdier
Kategori 2. 
Områder med 
store landskaps-
verdier
Kategori 3. 
Områder med 
landskapsverdier
Vann



3.7 Verdisetting og sammen-
stilling 

Formålet med en verdivurdering av

grønnstrukturen er å ha et redskap

som skiller mellom områder som

ansees å ha høyere verdi enn et

annet. Som redskap i en fortettings-

prosess er det avgjørende at det både

i temakartene og Grønn plakat er

gjort valg og pekt ut de aller viktigste

områdene for de verdiene man er

interessert i å ta hensyn til/ta vare på.

Foruten å identifisere manglene kan

en verdivurdering i 4 kategorier være

formålstjenelig. Fra områder med

svært høy verdi til ikke-prioriterte

områder, brukes i regelen. Plassering

av et område i en kategori må gjøres

etter en analyse av verdiene i et

område kombinert med skjønn. Det

gis her anbefalinger på kriterier for

analyse av verdiene på temakartene

Natur, Rekreasjon/friluftsliv og

Landskap, og sammenstilling av

disse til Grønn plakat. 

3.7.1 Temakart
På temakartene er områder vektlagt i

ulike kategorier etter verdi for de for-

hold de skal representere. I DN-

håndbok nr. 6 ble det anbefalt å sette

verdiene inn i fire kategorier. Dette er

til forskjell fra kategoriene i både

Naturbasen og i Naturtype-kartleg-

gingen som rangerer i 2 kategorier;

svært viktige og viktige (se under

avsnitt om ”Verdisetting natur-

kartet”). 

En verdivurdering i 4 kategorier på

temakartene Natur, Rekreasjon/fri-

luftsliv og Landskap i byer og tettste-

der kan være formålstjenlig.

Verdivurderingen omfatter både de

viktigste og mindre viktige områder,

samt områder med mangler:

1. Svært høy verdi
Områder med meget stor verdi for 

landskap/rekreasjon/natur, som 

ikke bør omdisponeres

2. Høy verdi
Områder med stor verdi for 

landskap/rekreasjon/natur, og som 

så langt som mulig ikke bør 

omdisponeres

3. Verdi 
Områder med verdi for landskap/ 

rekreasjon/natur, kan omdisponeres

eller fortettes etter grundige vurde-

ringer

4. Ikke-prioriterte områder
Områder som kan omdisponeres

eller fortettes

5. Manglende grønnstruktur 
Som et siste punkt har også noen 

valgt å vise områder med manglende

grønnstruktur. I den grad man har 

utført analysen, kan det være 

formålstjenlig å vise den, med 

tanke på muligheten for å opprette 

ny grønnstruktur her.

3.7.2 Kriterier og skjønn
Plassering av et område i en av

kategoriene gjøres etter en analyse og

vurdering som er kombinert med

skjønn. Det er ingen absolutt fasit på

når et område har svært høy, høy

verdi, verdi eller karakteriseres å

være uten verdi. Det kan f.eks. være

aktuelt å rangere områder innbyrdes

utifra utforming, i tillegg til 

innholdet av biologisk innhold eller

rekreasjonsbruk.

For at verdisettingen skal være mest

mulig etterprøvbar er det viktig at

kriteriene som benyttes beskrives.

Dette bidrar bl.a. til en større tydelig-

het i verdiesettingen.

Kriterier for verdisetting er vist i

boks 15, 16 og 17. For å plassere

grøntområder i kategoriene 1, 2, 3

eller 4 gjøres en analyse og vurdering
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etter skjønn ut ifra hvor stor grad et

område fyller kriteriene som er rele-

vant for de ulike temakartene. Et

områdets verdi vil også være avhengig

av i hvor stor grad andre områder

fyller de samme kriteriene eller ikke.

Kriteriene vil f.eks. også måtte analy-

seres/vurderes ut fra lokale, regionale

og eller nasjonale interesser.

Imidlertid er det vurderingen om et

område fyller kriteriene som avgjør

plasseringen i kategoriene,- det er

derfor viktig at man på forhånd har

bestemt hvilken sammenheng og på

hvilket nivå temakartene og Grønn

plakat skal brukes. 

Noen kriterier er imidlertid lettere å

vurdere enn andre. F.eks. vil fore-

komst av en rødlisteart være absolutt,

mens man kan ha delte meninger om

hva som er viktige silhuetter. I en by

med svært få sammenhengende

grøntområder, må alle måtte priorite-

res høyt, mens de i en annen by kan

skilles ut i ulike kategorier, dersom

svært mange sammenhenger finnes.

Skjønnet, ”skalaen” for evt. range-

ring, må kommunen og byene selv

utføre.

De fleste kommunene har valgt å ver-

disette de 3 temakartene noenlunde

likt, dvs de ulike temakartene er

basert på omtrent de samme kriterier.

Under temakart natur er f.eks. alle

verneområder (etter naturvernloven),

alle områder med registrert biologisk

verdi (etter Naturtype-kartleggingen),

uberørte vassdragsnære områder,

større ubebygde naturområder og

viktige grøntkorridorer klassifisert til

«Svært høy verdi». Et annet eksem-

pel er at områder med småhus/villa-

bebyggelse (villahager) har fått

«Verdi» på naturkartet. 

Det er viktig å sette kriterier for ver-

disetting på forhånd - dette er spesielt

viktig i forbindelse med bruk av GIS.

Dersom man f.eks. bestemmer seg

for at alle ubebygde naturpregete

randsoner langs vann og vassdrag skal

vises som «Svært høy verdi» på

naturkartet og «Høy verdi» på land-

skapskartet, kan man bruke GIS for

aktivt å trekke ut disse randsonene

fra ett eller flere datasett, for så å gi

dem de bestemte verdiene på temak-

artene.  

3.7.3 Verdisetting Naturkartet
Det er ingen enkel fasit på hvordan

en skal verdisette ulike data om natur

og biologisk mangfold. For nærmere

informasjon om hvordan dette kan

gjøres henvises det til "Kartlegging

av naturtyper – verdisetting av biolo-

gisk mangfold, DN-håndbok 13-

1999". I håndboka er det rangert

mellom 2 kategorier.

A (svært viktige) og B (viktig),

som er basert på 5 datasett; naturtyper,

vilt, rødlistearter, ferskvann og

marint.

I Naturtype-kartleggingen har man

allerede ved valg av naturtyper som

skal kartlegges (56 typer, jfr. kap.

3.6) gjort en verdivurdering, i og

med at det er disse typene man anser

som spesielt viktige for biologisk

mangfold og som skal identifiseres

og kartlegges. Disse er basert på føl-

gende kriterier:

• forekomst av rødlistearter

• kontinuitetsområder

• artsrike naturtyper

• sjeldne naturtyper

• områder viktig for biologisk funksjon

• spesialiserte arter og samfunn

• naturområder med høy produksjon

• naturtyper i sterk tilbakegang  

Mer ”trivielle” naturområder som

ikke fyller disse kriteriene kan likevel

være svært verdifull i by, fordi

grønnstrukturen i seg selv mange ste-
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der er i tilbakegang eller fordi de har

en landskapsøkologisk funksjon. 

K-N-serien er derfor et viktig supple-

ment til DN-håndbok 13.

For å skille mellom svært viktige og

viktige lokaliteter i Naturtypekart-

leggingen er det brukt følgende kriterier:

• Størrelse

• Grad av tekniske inngrep

• Forekomst av rødlistearter:

- A (svært viktig): direkte trua, sår-

bar, nasjonalt sjelden

- B (viktig): hensynskrevende, bør 

overvåkes

• Kontinuitetspreg

• Sjeldne utforminger (nasjonalt og 

regionalt)

For naturtyper som f.eks. dekker

store deler av kommunen vil det

være behov for å kunne skille ut de

beste lokalitetene av typen, for å

kunne håndtere de i praktisk 

forvaltning.

I Naturbasen kan man finne de 

viktige og de svært viktige natur-

områdene (tilsvarende områder med

svært høy og høy verdi i Grønn 

plakat), og  ikke områder som er

lokalt viktige, og i hovedsak få 

områder innenfor byggesonen.

Registrerte A-områder vil ha ”svært

høy verdi” (kategori 1) på temakartet

Natur, og B-områder vil kunne ha

”svært høy” eller ”høy verdi”. Det er

alstå nødvendig med tilleggsregistre-

ringer av grønstrukturen, både for å

få tak i viktige sammenhenger, som

vil kunne ha ”svært høy verdi” eller

”høy verdi”, og for å identifisere

lokalt viktige områder med verdi,

områder som kan fortettes og evt.

manglende grønnstruktur.

K-N-serien, som gir indikasjoner på

vegetasjonssjiktning og horisontal

utbredelse av natur- og kulturpreget

vegetasjon, vil være et viktig supple-

ment når man skal verdisette natur i

by (jfr. kap. 3.3). Man vil f.eks. fort

se store naturområder, viktig

sammenhengende grønnstruktur,

vannmiljø, gamle parker og alleer, og

fort få en ide om hvor det er nødven-

dig å gjøre feltbefaring for å avgjøre

områdets naturverdi. Selv om skjønn

også her må utvises, vil innhold av

bestemte kvaliteter kvalifisere til å

havne i kategori svært høy verdi, høy

verdi, jfr. anbefalinger i boks 14. 

Det er ikke utarbeidet noe endelig

standard for verdisetting av tema-

kartet natur, her må kommunen selv

bestemme ambisjonsnivå og nærmere

legge ”listen” for plassering av områ-

dene i kategorier og fokusere på de

verdiene som er mest relevant for

kommunens grønnstruktur, i tråd med

de anbefalinger og rammer som her

er gitt.
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Boks 14. Kriterier for verdi-
setting, temakart Natur 
For å finne et “fornuftig” skille mellom

verdiene må man vurdere områdene i

forhold til hverandre. Alt etter beskaf-

fenheten til den natur som inngår vil

disse skillene kunne være forskjellige i

ulike geografiske områder. Det er vik-

tig at den helhetlige vurderingen av

grønnstrukturen gis prioritering, fram-

for enkeltområdenes naturinnhold

alene (sammenheng, form og størrelse).

1. Svært høy verdi 
Både parklandskap, store gamle trær,

erstatningsbiotoper, grotter, viktige

bekkedrag, dammer og evt. småbioto-

per i jordbrukslandskapet inngår her,

jfr. naturtype-kartleggingen. Omfatter:

• Fredete/vernede arter og områder

• Sjeldne og representative:

- Forekomst av rødlistearter

- Forekomst av sjeldne og typiske 

arter og naturtyper

• Naturtyper i sterk tilbakegang (truede)

• Særskilte aspekter:

- Kontinuitetspreg (alder), dvs. natur-

typer som har hatt stabile økologiske 

forhold over lang tid (eks. områder 

med gammel og/eller velutviklet 

vegetasjon som gamle enger og hage-

marker, urskog)

- Artsrike naturtyper og områder med 

stort biotopmangfold (kan være både 

sammenhengende store ubebygde 

arealer og/eller små naturrester i 

byggesonen)

- Naturtyper med viktig biologisk 

funksjon (ikke nødvendigvis artsrike 

i seg selv, men har betydning som 

spredningskorridorer, trekkveier,

refugieområde etc.)

- Spesialiserte arter og samfunn (eks 

områder knytta til vann og våtmarker)

• Naturtyper med høg produksjon  

2. Høy verdi
• Her kan inngå områder som er nevnt 

under 1., men som er vurdert til å 

være mindre bra utformet enn de som 

plasseres i 1, eller ut ifra en helhetlig 

vurdering ikke har den samme svært 

høye betydning i en sammenhengende

grønnstruktur, samt andre naturtyper 

som vurderes viktige lokalt.  

• Andre områder kan være:

- Jordbruksområder mellom større 

naturområder

- Kulturlandskap med dyrket mark,

men som har sammenbindende 

funksjoner

- Naturområder uten/med liten 

sammenheng til andre naturområder

- Andre

3. Verdi
• Her kan også inngå områder som er 

nevnt under 1. og 2. Høy verdi, men 

som f.eks. er vurdert til å være mindre

bra utformet eller ut ifra en helhetlig 

vurdering har en mindre betydning i 

en sammenhengende grønnstruktur,

samt andre naturtyper som vurderes 

viktige lokalt.  

• Andre områder kan være.

- Mindre naturområder

- Villaområder

4. Ikke-prioriterte områder
Alle naturområder vil ha en verdi, men

poenget med en kategori ”ikke-priori-

tert” er å kunne plassere de områder

som kan vurderes å ha liten betydning i

en større helhetlig vurdering av grønn-

strukturen,- vel vitende om at noe

grønnstruktur antagelig må gis tapt til

omdisponering eller fortetting, for deri

gjennom å kunne ta vare på de som

vurderes til å ha svært høy og høy verdi.

5. Manglende grønstruktur



3.7.4 Verdisetting rekreasjons- og
friluftslivskartet   
Når det gjelder verdisetting av rekre-

asjonsområder er det heller ingen

absolutt fasit,- også her må kommu-

nen selv vurdere hvor skillene bør gå

mellom kategoriene. En verdisetting

er under utviklingen i forbindelse

med Naturbasen, rangert i 2 kategori-

er, dvs det er de svært viktige og vik-

tige områdene som vil finnes her

(dette samsvarer med svært høy verdi

og høy verdi i Grønn plakat). Som

nevnt under avsnittet om

”Verdisetting Naturkartet” vil det

også i forbindelse med rekreasjons-

og friluftslivskartet være formålstjen-

lig å kategoriser i 4 nivå, for å få

med både områder som er viktige og

mindre viktige, som evt. kan avstås

til fortetting, samt få med områder

som det mangler dekning av lekeare-

aler og nærturterreng. Basert på de

Grønne plakatene som er laget og

den vekt som er lagt på ulike forhold

i forbindelse med verdivurderingen

på temakartet Rekreasjon, gis det

imidlertid her en anbefaling på verdi-

setting i boks 15.
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Boks 15. Kriterier for verdisetting, temakartet Rekreasjons- og 
friluftsliv
1. Svært høy verdi

• Områder som rangeres svært høyt av beboerne, eks. lekeområder,

nærturterreng m.v.

• Områder med høy bruksfrekvens

• Områder med reguleringsmessig status

• Størrelse (dvs. store framfor mindre, men ikke absolutt,- viktighet for 

bruk må vurderes)

• Områder for spesiell bruk 

• Opplevelserikt innhold/variasjon

• Sammenhengende struktur

2. Høy verdi 
Her vil områder nevnt under 1 også kunne inngå. Områdene vurderes 

å ikke være så viktige som 1, og fortetting bør unngåes

3. Verdi
Her vil områder nevnt under 1 og 2 også inngå, men som vurderes å 

ikke være fullt så viktige som 1, og som etter vurderinger kan fortettes

4. Ikke-prioriterte områder
Her vil områder nevnt under 1 og  3 også inngå, men som vurderes å 

ikke være fullt så viktige og som kan fortettes

5. Områder som mangler grønnstruktur og med underdekning
Jfr. indikatorer og nøkkeltall (eksempel 20 a, b og vedlegg 9)



3.7.5 Verdisetting Landskapskartet
Landskapskartet skal oppsummere

grønnstrukturens betydning som

byformelement. Landskapsverdiene

som er registrert graderes etter vurde-

ring/analyse i kategoriene 1-4 alt

etter hvor stor verdi de menes å ha.

Landskapsanalysen, som omfatter

grønnstrukturens betydning for opp-

levelse av landskap, viktige silhuet-

ter, romdannende betydning og

betydning for identitet og kulturhis-

torie m.v. kombineres med den felles

grunnregistreringen etter N-K-serie-

metoden. Selv om verdisetting i stor

grad er basert på skjønn, vil tilstede-

værelsen av bestemte kvaliteter i

landskapet gi et område svært høy

verdi, høy verdi etc., jfr. boks 16. Her

er det heller ikke snakk om bare 

absolutter, og det må utvises et godt

fundert skjønn. 
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Boks 16. Kriterier for verdisetting temakart Landskap (jfr. 
DN-håndbok nr 6):
1. Svært høy verdi

• Landskapsopplevelse (områder med stor/spesiell preferanse)

• Svært viktige landskapsvegger og silhuetter uten bebyggelse

• Markante natur- og landskapselementer

• Særlige landformer

• Meget verdifulle kulturlandskap

• Markerte fornminner i landskapet

• Kulturhistoriske hager, parker og kirkegårdsanlegg

• Bevaringsverdig bebyggelse i samspill med naturlandskap

• Utsiktspunktet og viktige landemerker

• Særpreget landskapsanlegg

• Vassdag med randsone

• Landskapsform med særpreget vegetasjon eller vannspeil

• Øygrupper

• Monumentale trær, alléer/trerekker

2. Høy verdi
• Her vil inngå områder som under 1. som vurderes til ikke å være 

så viktige, men som ikke bør fortettes.

• Områder i grønnstrukturen av betydning for dannelsen av det 

overordnede landskapsrommet

• Grønne korridorer og høydedrag av betydning for lokal romdannelse 

og strukturering av byen

• Verdifulle kulturlandskap

• Viktige silhuetter til tross for bebyggelse

• Vassdrag uten randsone

3. Verdi 
• Her kan inngå områder som under 1. og 2, som vurderes til ikke å 

være så viktige, og som kan etter grundig vurdering evt. fortettes.

• Bynære jordbruksarealer som er omgitt av bebyggelse

4. Ikke-prioriterte områder
Landskap som vurderes til å ha liten betydning i forhold til fortetting,

dvs. fortetting kan skje

5. Områder med mangler hvor landskapet kan/bør repareres



3.7.6 Verdisetting av alle temakart
til ”Grønn plakat”
Den metodiske tilnærmingen til ver-

disettingen bygger på at hvert enkelt

temakart vektes for seg. I etterkant

legges de verdisatte temakartene over

hverandre - og den totale grønnstruk-

turen vektes, som illustrert under.

Det kan være flere måter å summere

og verdisette temakartene til den

Grønne Plakaten:

• Skjønnsmessig

• Matematisk

• Grafisk

• En kombinasjon av skjønnsmessig 

og grafisk/matematisk

De ulike byene har benyttet ulike

matematiske formler for summering

av et område på temakartene. Her er

Tromsø sine prinsipper:

Verdi 1 + 2 + 2 = Verdi 1
Hvert tall står for en verdi på ett 

av temakartene. Tromsø har satt 

som prinsipp at så lenge ett 

geografisk område på ett av 

temakartene har verdi 1 så skal 

også sumkartet (den Grønne 

plakaten) vise området med verdi 1

Verdi 2 + 2 + 3 = Verdi 2
For at et område skal ha verdi 2 på 

den Grønne plakaten, må minst 2 

av temakartene vise denne verdien 

for det aktuelle geografiske området.

Verdi 2 + 3 + 3 = Verdi 3
Verdi 3 gis til et område når minst 

2 av temakartene antyder en slik 

verdi.

Verdi 2 + 3 + 4 = Individuell 
vurdering

Etter en første summering står både

matematisk og grafisk summerte kart

frem uten noen skjønnsmessig/hel-

hetlig sluttvurdering.

En matematisk summering kan være

et nyttig verktøy i den skjønnsmessige

vurderingen, ved at en kan be maski-

nen om å slå sammen nærliggende

figurer med like verdier ved aggrege-

ring.

På et slikt nytt kartgrunnlag kan en

så lage mer helhetlige figurer der en

velger f.eks. å la små, lavere verdi-

satte områder innimellom mange

med høy verdi/svært høy verdi, få

svært høy verdi som sum. Likeledes

kan en velge å la et geografisk områ-

de med f.eks. en omfattende

“mosaikk” av høy verdi og verdi,

med kanskje noen få områder med

svært høy verdi, få samlesum svært

høy verdi.  

Grunngivelsen for en skjønnsmessig

verdisetting, om det velges, må oppgis. 

I Tromsø og Bergen har en lik vekt

på de tre temakartene. Dersom et av

temaene har få verdier, eller få høy-

ere verdier, synes dette på kartet som

færre eller lavere vektede avmerk-

ninger.  Men i summeringen til en

plakat har høy verdi på et temakart

høy verdi uansett tema.

Fredrikstad har valgt å gjøre motsatt,

de har sagt at natur veier mer enn de
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Sumkart. Viser den totale grønn-
strukturen og vektingen av den.

Temakartene. Hvert enkelt 
temakart er verdisatt i 
4 kategorier, så 
legges de over 
hverandre som 
grunnlag til sumkartet 
og vektingen der. 

Datasettene som 
hører til temakartene, 
vektes vanligvis ikke. 
Vektes først når alle 
datasett tilhørende et 
tema er samlet.

Rekreasjon/
friluftsliv

Grønn
plakat

LandskapNatur



andre – og de andre temaene med

verdier er “tilleggskriterier”.

Kristiansand har latt rekreasjon/fri-

luftsliv få tilsvarende større vekt enn

de andre deltema.

Tromsø og Bergen sin verdisettings-

måte kan være det enkleste når det

gjelder å forstå hele systemet. I tett-

steder/byer der ett tema helt klart er

hovedinteressen for befolkningen,

kan det være riktig å skille mellom

hoved- og tilleggskriterier som i

Kristiansand og Fredrikstad. Dette

må være opp til den enkelte kommune.

Det henvises til ”mini-innføringen” i

GIS, jfr vedlegg 5.6.

Eksempel. 28. Grafisk vekting
og summering – Grønn plakat i
Fredrikstad
Man kan også gjøre en grafisk
vekting og summering  både på
plakaten og på temakartene -
ved at tema med verdi legges i
bunn, mens resten av temaene
legges oppå som lag etter 
stigende verdi.

En ulempe ved ”grafisk” 
metode, blir følgelig at grenser
for underliggende tema skjules,
slik at lavere verdier enn
”svært høy” ikke synes. Dette
kan kompenseres ved at et
tema benyttes som bakgrunns-
tema, f.eks. en plakat der natur
ligger som bakgrunn, mens 
friluftsliv og landskap legges
oppå som skravur eller bare
med omriss. Dette er gjort i
Fredrikstad. Dette gjør kartet
litt tyngre leselig enn et mate-
matisk summert kart.
Fredrikstad har således med
hele verdiskalaen for natur,
men bare høyeste verdi for
landskap og rekreasjon (jfr. fig. 7).
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Boks 17. Oversikt over indikatorer for grønnstrukturen
I miljøbyprogrammet ble det utviklet fem indikatorer knyttet til grønn-
strukturen. Indikatorene er prøvd ut i Miljøbyene og noen av dem er vist
som eksempler i denne veilederen (sidene 50, 51, 54, 55, 59, 63).

Grønnstrukturens andel av byggesonen
Indikatoren viser dagens situasjon, både andelen av teknisk påvirket
areal, og fordelingen av ulike typer grønnstruktur i byggesonen.
Indikatoren brukes også til å synliggjøre forandringer over tid.

Endringer i vannmiljø
Indikatoren synliggjør utvikling av vannmiljøene – bygges strandsonen
igjen eller gjenskapes den ? Blir bekker lagt i rør, eller gjenåpnes de ?

Underdekning på tilgjengelig nærturterreng
Indikatoren viser hvilke områder innenfor byggesonen som ikke har til-
gang til turterreng, større enn 200 daa, i en avstand på 500 meter fra boli-
gen uten å måtte krysse sterkt trafikkert vei.

Underdekning på tilgjengelige og bolignære leke- og rekreasjonsare-
aler
Indikatoren viser hvilke områder innenfor byggesonen som ikke har til-
gang til bolignære leke- og rekreasjonsarealer, mindre enn 200 daa, i en
avstand på 200 meter fra boligen uten å måtte krysse sterkt trafikkert vei.

Grønnstrukturens innhold og kvalitet
Indikatoren viser grønnstrukturens form, innhold, sammenheng og stør-
relse, og er en indikator på biologisk mangfold.

Nordiske storbyer (Oslo, København, Stockholm, Helsinki, Reykjavik, Gøteborg og Malmø)
er i ferd med å utvikle miljøindikatorer. En av disse omhandler verna områder, hvor store de
er, hvor mange de er og hvilken vernestatus de har. Indikatoren er laget for å få en oversikt
over potensiale for biologisk mangfold.
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Hvorvidt kommunen skal kartlegge

grønnstruktur med påfølgende inn-

arbeiding i forvaltningen bør

være en politisk beslut-

ning. Det er viktig å

belyse omfanget av

arbeidet, hva resul-

tatet kan og skal

brukes til, hvor-

dan arbeidet

skal organise-

res og vedlike-

holdes, dvs.

hvilke skritt som

er nødvendige,

eller "lure å ta"

for å komme til

målet.

4.1. Oversikt – hele
prosessen
Fig. 24 illustrerer ulike trinn som

bør vurderes når det settes i gang et

kartleggingsarbeid.

Avklaring av hva kartleggingsmateri-

alet skal brukes til, både internt i

kommunen, men også av andre, gjø-

res før igangsetting. På hvilken måte

dataene skal vedlikeholdes og av

hvem bør tas opp på et så tidlig tids-

punkt som mulig. Politisk forankring

er et viktig utgangspunkt i dette

arbeidet. Et realistisk ambisjonsnivå

kan oppnås ved avklaring av føl-

gende spørsmål:

• Formålet med arbeidet –  hvordan 

skal kartleggingsmaterialet brukes i 

etterkant og av hvem? 

• Hvor skal arbeidet igangsettes – på 

viktige deltema, - eller knyttet til 

geografiske pressområder? 

• Skal geodata og GIS benyttes? Hva 

er konsekvensene av det? 

• Har kommunen oversikt over 

områder av verdi for natur og 

biologisk mangfold, landskap og fri-

luftsliv? Hva mangler kommunen 

evt. kunnskap om?

• Skal alle tema/datasett kartlegges 

samtidig?

• Hvordan skal arbeidet organiseres

og dataene vedlikeholdes/opp-

dateres?

En gjennomgang av

ovennevnte punkter vil

bidra til å avklare

forventninger, skape

tydelighet og der-

med legge grunnlag

for en mest mulig

effektiv gjennomfør-

ing av arbeidet. Det

kan være hensikts-

messig å legge dette

fram til politisk behand-

ling i form av et oppstarts-

notat eller lignende.

4.2  Tematisk og geografisk
avgrensing 

Før en starter arbeidet med registre-

ring og sammenstilling av grønn-

strukturdata, bør en definere både

tematisk og geografisk avgrensing.

Skal en kartlegge hele tettstedet eller

bare deler av det? Skal arbeidet med

de by- og tettstedsnære markaområ-

dene utgjøre deler i registreringen?

Hvilke data skal og bør være med? 

Kartleggingsmetodikken som er

utviklet er i første rekke rettet inn
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Mulige bruksområder
defineres

Fig. 24
Trinn i arbeidet med 

å integrere grønnstruktur 
i arealforvaltningen i byer 

og tettsteder

Prosjektnotat
utarbeides og 
behandles politisk

Mål-
oppnåelse

Politisk aksept for
igangsetting

Kartlegging/system-
atisering av data
igangsettes. Vedlike-
holdsrutiner etableres
(i henhold til prosjekt-
notater) 

Digitalisering av
kartdata, etablering
av egenskapsdata

Analyser og 
verdisetting innenfor
hvert tema

Sammenstilling av 
tema, samlet 
analyser og verdi-
setting

Kursing i bruk av 
kartleggingsmateriele
og tilgjengeliggjøring 
av materialet

Materialet tas i bruk
Vedlikehold.

Evaluering og evt.
justering av kurs

4. Om veien til 

målet - prosessen



mot byggesonen (innenfor tettsteds-

avgrensningen), men det er også

andre avgrensningsmuligheter:

• Byggesonen, samt de nærliggende 

områdene til byggesonen (de by- og

tettstedsnære markaområdene)

• LNF-sonen som avgrensning av 

byggesonen

• Bruk av en gitt høydelagskote.

Fordelen med å avgrense området

geografisk på forhånd er bl.a. at man

ikke trenger å ta hele byggesonen

samtidig. I tillegg vil man kunne

høste erfaringer med å prøve ut meto-

dikken på et mindre område.

Eksempler på valg av avgrensing:

• Kristiansand og Bærum kommune 

har valgt markagrensen som natur-

lig avgrensing 

• Bærum har i tillegg til byggesonen 

tatt med jordbruksarealene 

• Bergen har en detaljert grønn-

strukturregistrering som dekker 

store deler av byggesonen 

Den Grønne plakaten følger denne

avgrensingen

• Tromsø har avgrenset område med 

å bruke arealkategorien «Bynære 

områder» i kommuneplanens arealdel.

I tillegg til den geografiske avgrens-

ingen er det også nødvendig å vurd-

ere hvilke tema/datasett som skal

kartlegges. Er det fornuftig å starte

med noen få tema og datasett og så

fortsette med flere? På forhånd bør

det settes opp en liste over hvilke

datasett en vil ha med under de ulike

tema. I kap. 3.2 gis en oversikt over

datasett som bør danne grunnlag for

arbeidet med grønnstruktur. Av res-

sursmessige hensyn kan det være lurt

å starte med et utvalg av disse, men

dette avhenger bl.a. av hva som fin-

nes av tilgjengelig materiale i kom-

munen fra før og tilgjengelige ressurser

for arbeidet.

I veilederen ”Planlegging av grønn-

struktur i byer og tettsteder” (DN- hånd-

bok 6) fremgår det at grønnstruk-

turen kan tillegges mange betydninger:

• Som landskapselement og for 

strukturering av byen og bebyggelsen

•Viktig av naturhensyn og for å ta 

vare på biologisk mangfold

•Viktig for friluftsliv, rekreasjon og lek

• Som grønn transportåre

•Viktig av hensyn til lokalklima og 

luftkvalitet

•Viktig for å rense og ta vare på 

drens- og avløpsvann.

Disse temaene har ofte ulike faglige

tilnærminger, og noen av dem kan

også være i konflikt. Et råd er derfor
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Mulige 
deltagere

Produkter

Oppstartfase

Kommunestyre eller
annen politisk 
forankring,
Miljøvernleder,
Kommuneplanlegger
Landbrukssjef, 
Skolesjef

Notat med 
• mål for arbeidet
• oversikt over hvem
som skal delta i pro-
sessen
• nedsettelse av
referansegruppe
• oversikt over aktu-
elle datakilder
• framdrift

Innledende 
registreringer

Miljøvernrådgiver,
kommuneplanlegger,
landbruksetat,
park/friluftsetat, sko-
ler, organisasjoner,
ressurspersoner.
Prosjektleder

• Kartfestet informa-
sjon som viser area-
ler og lokaliteter

• Tekstdel med data-
base som beskriver
enkeltområder og
lokaliteter

Oppfølgende
registreringer
og analyse 

Faglig referanse-
gruppe
Prosjektleder
Produkter

Analyse av 
registreringene
for å få oversikt
over behov for
mer data, f.eks.
feltregistreringer

Avsluttende 
analysefase

Faglig referanse-
gruppe
Prosjektleder

• Nedskrevne krite-
rier for verdisetting
• Temakart som
viser verdier og
funksjoner
• Tekstdel med
database over
områder og loka-
liteter

Plakaten må datostemples og revideres!
Siden hele poenget med den Grønne plakaten er at den skal være et dynamisk redskap for å ta vare på grønne verdier,

er det helt nødvendig å ”datostemple” både kart og skriftlig materiale inkludert databaser.



å analysere de temaene som velges

hver for seg før de sammenstilles og

vurderes på den Grønne plakaten.

De fleste kommuner har valgt å dele

opp i tre temakart; Natur, Rekreasjon

og Landskap. Under hvert temakart

setter en opp datasettene man skal

arbeide videre med samtidig som

man opplyser om hvor man finner

informasjon om datasettet (internt/

eksternt og evt. serveradresse), samt

status om det er ferdig, under arbeid

eller om det må nyregistreres. 

Når temaene/kartlesingsenhetene er

fastlagt, bør det utarbeides en plan

for hvilke data som er nødvendige for

å kunne utarbeide temakartene. Neste

skritt er å få en oversikt over alt det

materialet som finnes i kommunale

arkiver, fra tidligere plandokumenter

og utredninger, fra registreringer og

arkiver på fylkesnivået og lignende.

Dette danner grunnlaget for å plan-

legge hva som må nyregistreres enten

i felt, eller ved hjelp av intervjuer,

spørreskjemaer, folkemøter,- alt etter

behov. En slik systematisk tilnærm-

ing gjør også at man får oversikt over

om det er noen av registreringene som

kan være nyttige for flere temakart.

4.2.1 Arbeidsplan for hvert temakart
For hvert temakart bør det utarbeides

en plan for arbeidet, hvem som skal

delta, hvilke ”produkter” en vil fram

til og når arbeidet skal gjennomføres.

4.3. Kartgrunnlag og målestokk 

I registreringsfasen bør en tenke seg

grundig om både når det gjelder valg

av kartgrunnlag og målestokk, og om

det er mulig å bruke registreringene

til flere formål. Dette vil spare både

tid og ergrelser senere. Ortofoto kan

være et godt hjelpemiddel både i

kartlegging- og presentasjonssam-

menheng.

Hva dataene skal brukes til vil avgjøre

hvilket detaljeringsnivå og nøyaktig-

het man bør legge seg på og vil måtte

påvirke hvordan arbeidet legges opp.

Ideelt sett avgjøres dette ut fra bruk-

ernes behov og mulighetene for 

nøyaktig avgrensing i terrenget. Det

kan være aktuelt å diskutere behovet

for nøyaktighet med de viktigste bruk-

erne av dataene i kommunen. En

avveining mellom nytteverdi og 

etableringskostnad vil måtte gjøres.

Det er imidlertid kommunen selv som

har det største behovet for detalj-

ering, og har derfor de beste forutset-

ningene for å foreta denne avveining-

en. I praksis er dette spørsmålet ofte

knyttet til hvilken kartmålestokk

manuset tegnes på.

Generelt sett bør en bruke kart med

så stor målestokk som praktisk

mulig. Et viktig prinsipp er at data-

ene ikke presenteres og brukes i stør-

re målestokk enn den man benyttet i

registreringsfasen. En Grønn plakat

på bydelsnivå som skal brukes i for-

bindelse med tekniske og eiendoms-

messige vurderinger krever detaljerte

kartverk helt ned på 1:500 eller

1:1000, dvs. kommunens tekniske

grunnkart. Grønne plakater på by- og

tettstedsnivå kan ha mindre målestok-

ker f.eks. basert på ØK enten i 

1:5000 eller 1:10000.

For noen datasett kan det være natur-

lig å anvende kart i liten målestokk,

f. eks. kartlegging av større frilufts-

områder med litt uklar avgrensing.

Datasett hvor eiendomsforhold spiller

en rolle, f.eks. sikrede friområder, har

behov for mer nøyaktige kart, som

viser eiendomsgrensene (1:1000).

Stier og løyper digitalisert fra

1:50000 kart kan se bra ut, men hvis

man bruker dem på et ØK kartgrunn-

lag, ser man at de umulig kan gå slik

de er kartfestet, f.eks. gjennom hus.

Dette svekker tilliten til dataene.

Detaljeringsbehovet vil dermed

kunne variere noe mellom de ulike

datasettene/tema. Fordi det er mest

praktisk og hensiktsmessig i det

påfølgende analyse- og verdisettings-

arbeidet anbefales som hovedregel å

bruke lik målestokk på de ulike

tema/datasett.

Økonomisk kartgrunnlag er et vanlig

utgangspunkt for kartlegging til

Grønn plakat. Dette kartgrunnlaget

inneholder en mengde nyttig infor-

masjon både om terrengforhold, eien-

domsforhold, bebyggelse, veger, areal-

bruk mm. Av særlig interesse for

Grønn plakat er all den naturinforma-

sjonen som kan hentes ut fra kartet

både om kyst, sjø innsjøer, vassdrag

og om markslag. Kulturminner og

verneområder finnes det også infor-

masjon om. Dette kartgrunnlaget kan

man få både i analog form, dvs. som

papirkart, og i digital form som data-

sett. Det sistnevnte inngår i den

såkalte Felles Kartdata Basen, FKB. 

Nedfotografert ØK til 1:10000 eller

1:20000 er ofte en god manusmåle-

stokk, fordi man kan se alle hus og
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Boks 17. Sjekkliste 
• Hvilke temakart skal lages?

• Hvilke data behøves for å lage 

temakartet?

• Hvilke data finnes i kommu-

nen og i fylket?

• Hvilke nye data må innhentes?

• Hvordan innhentes dataene; 

feltregistreringer, spørreunder-

søkelser, folkemøter osv.

• Skal gis/geodata anvendes?

• Hvordan skal dataene 

anvendes i etterkant?

• Hvordan skal vedlikeholds-

arbeidet organiseres?



veier. Det er bedre å plotte ut kom-

munens egne digitale grunnkart som

manuskart enn å bruke gamle 

ØK-kartplater som kanskje ikke er

oppdatert. Det vil også være lettere å

digitalisere dataene hvis man bruker

det digitale grunnkartet som manus.

Jo flere detaljer jo bedre. 

4.4 Gis som verktøy i grønn
planlegging – fordeler, råd,
standarder m.v.
Det er flere fordeler med å ta i bruk

GIS/geodata i grønnstrukturarbeidet -

her gis det en introduksjon til hvilke

momenter du som ”grøntfaglig” per-

son bør "ha i mente" dersom din

kommune velger å benytte GIS/geo-

data. For utfyllende informasjon om

GIS/geodata henvises det til "Veileder

for kartproduksjon  - tema biologisk

mangfold, DN-notat 2000-5", og til

veiledningsmateriell utviklet i til-

knytning til Arealis. Se også vedlegg

5.6 - en ”mini”-innføring.

4.4.1 Fordeler med GIS 
I planleggingssammenheng er det 

ofte behov for sammenstilling og

analyse av ulike typer stedfestede

data. Fordelene med å ta i bruk et

GIS-program i dette arbeidet er flere:

• Det gir muligheter til å legge inn 

stedfestete data i en kartbase som 

kan ajourholdes fortløpende eller 

med jevne intervaller. Dette gir igjen

mulighet for å “klikke” på et om-

råde på skjermbildet og få opp et 

vindu med oppdaterte opplysninger

som er knyttet til arealet Dette er 

f.eks. hensiktsmessig for å 

ivareta bestemte verdier i 

bebyggelse- og reguleringsplanarbeid.

• Man kan foreta spørringer mot et 

datasett, eksempelvis:”Velg ut alle 

friluftsområder med areal større enn 

10 daa”, eller "finn alle leke-

plassene i tettstedet/bydelen".

• Analysefunksjoner gir muligheter til 

å slå sammen eller kombinere data-

sett av ulik karakter, gjøre spesielle 
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Boks 18. Eksempler på kart 
og målestokk i noen kommuner
• Bergen og Bærum:

Registreringer i 1:500/1:1000.  

Digitale data. 

• Sandefjord: Registreringer i 

1:5000/1:10000. Digitale 

data. Plakaten trykt i 1:50000.

• Oslo: Registreringer i 

1:20000. Analog plakat trykt 

i 1:25000.

Boks 19. Økonomisk 
kartverk, ØK
• Økonomisk kartverk dekker i 

dag 65 % av landet.

• Ca. 15 % av det som er kart-

lagt foreligger i digital form 

som vektordata.

• Hele ØK-kartet er scannet og 

foreligger som rasterdata.

• Opplysninger om dekning og 

pris fås hos Fylkeskartkontoret.

• Generell informasjon om 

ØK-kartet: www.statkart.no

Boks 20. Tips om kartlegging
• Man vil aldri angre på å ha 

jobbet detaljert med datasett 

som har nøyaktig stedfesting.

• Man kan fort komme til å angre

på å ikke stedfeste nøyaktig.

• Kommunen har selv det 

sterkeste behov for nøyaktighet.

• Datasett hvor eiendomsforhold 

spiller en rolle, bør stedfestes 

nøyaktig.

• Tenk gjennom om datasettet er 

nøyaktig avgrenset i naturen.

• Tenk gjennom hvilke kart- 

grunnlag det er aktuelt å 

presentere dataene på.

• Det er bedre å bruke nedfoto-

grafert ØK enn N50 å tegne 

manus på.

• Bruk gjerne ortofoto hvis dette 

er tilgjengelig i kommunen.

• Bruk kommunens digitale kart-

grunnlag framfor gamle papirkart.

• Bruk databaser som er kurante 

for videre eksport til nasjonale 

fagsystemer, f.eks. Naturbase.

Boks 21. Hva er GIS og 
geodata? 
• GIS står for «Geografiske 

Informasjons System» og er en 

fellesbetegnelse for hardware/

software for behandling av 

stedfestet informasjon. 

• Populært kan en kalle GIS for 

«kart på digital form». Men 

GIS er mer enn ett rent kart 

slik vi er vant med å bruke 

papirkart. Til et GIS kart er det 

vanligvis knyttet egenskaper til 

de ulike kartobjektene. Dette 

kalles en egenskapsdatabase. 

• Et GIS-system vil forenkle til-

gangen til oppdatert kartinfor-

masjon i kommunen, samtidig 

som en har mulighet for å 

gjøre ulike arealanalyser. Slike 

analyser kan være svært 

nyttige i f.eks. arealplanlegging. 



utvalg (hvor mye av gnr. 31 bnr. 

112 er regulert til friluftsområde),

buffre (finn nybygg innenfor 100-m 

beltet fra elver) mv.  

• I tillegg kommer mulighetene til å 

koble geografiske data til andre 

databaser eller tabeller. 

Det er i  hovedsak disse mulighetene

som skiller GIS fra rene presenta-

sjonsverktøy, og som gjør det meget

godt egnet til bruk som støtte i grønt-

planlegging, saksbehandling og kart-

messige presentasjoner og rapporter-

inger. GIS forutsetter imidlertid at

kommunen har en viss kompetanse

knyttet til dette. 

Arbeidet med GIS kan normalt deles

inn i seks hoveddeler:

• Datafangst. Dataene må kartlegges/ 

kartfestes manuelt, digitaliseres og 

det bør knyttes egenskaper til hvert 

enkelt kartlagte objekt.

• Det bør etableres en database for 

kartdata og egenskapsdata, etable-

ringen bør skje i henhold til etabler-

te standarder (SOSI*/Arealis). 

• Editering, transformering og 

oppdatering (eksport og import av 

data, hvor data skal vandre, vedlike-

hold av data, nyinnleggelse av data).

• Søk basert på elementenes 

lokalisering eller egenskaper (ta ut 

spesifiserte søk, både på kartdata og 

egenskapsdata).

• Analyse 

• Presentasjon av analyseresultater

(*SOSI = Samordnet Opplegg for 

Stedfestet Informasjon).

4.4.2 Råd og vink om digitalisering
Gode tegneregler for kartmanus er å

tegne med tynn og entydig strek hvis

avgrensningen ikke følger noe i kartet.

Hvis avgrensingen følger noe i kartet

(f.eks. en vei) så bruk gjennomsiktig

markertusj. Streken må være entydige

slik at det ikke er rom for tvil. Dette

gjelder særlig hvis det er en annen

som digitalisere enn de som har 

tegnet manus.

Det er flere måter å få ulike stedfe-

stede data over på digital form:

• Digitalisere fra et analogt manus-

kart ved hjelp av et digitaliserings-

bord. Dette er den mest vanlige 

metoden for digitalisering. 

• Digitalisering direkte på skjerm. I 

dag er det mange GIS verktøy som 

er tilrettelagt for dette. En er da 

avhengig av at manuskart og digitalt

grunnlagskart stemmer overens. 

• Scanning av manuskart og vektor-

isering (overføring fra raster til 

vektorformat). Dette krever som regel 

en del opprydding etterpå. Metoden 

er derfor ikke så mye brukt i dag i 

forbindelse med grønnstruktur. 

• Fra tabeller. Resultatet er da et 

datasett bestående av punkt. Eksempel

på slike datasett er rødlistearter 

levert av fylkesmannen og idretts-

anlegg som ligger i KRISS registeret

(Kommunaldept. Register for 

Idrettsanlegg og Spillemidler 

Søknader). En kan senere lage flater 

ved å slå en buffer med en viss 

radius rundt punktene, f.eks. buffer-

sone rundt rødlistearter.

Ved overføring av dataene til digital

form bør kommunens fagavdelinger

på geodata og grønt samarbeide tett. 

Digitalisering kan gjøres av kommunen

selv eller settes bort. Hvis digitalise-

ringen gjøres eksternt, stiller det større

krav til ryddige manuskart, fordi det

er større avstand mellom den som

digitaliserer og den som har utført

feltarbeidet. Dess nærmere digitaliser-

ingen skjer vedkommende som har

tegnet manuskart (registrert) dess

bedre sikkerhet har en for at dataene

blir korrekt i forhold til manus.

Uansett bør en kontrollere dataene

etter digitalisering.

Bærum kommune valgte først å

bruke digitaliseringsbord, men er

etter hvert gått over til å bare digitali-

sere direkte på skjerm. Fredrikstad

har for det meste brukt digitaliser-

ingsbord, men har brukt scanning/

vektorisering av datasettet grønn-

struktur. I dag er de gått bort fra

scanning. Noen data er lagt inn 

direkte fra tabell med koordinater. 

Fordelen med å digitalisere direkte

på skjerm er at en da bruker eksiste-

rende digitale grunnkartdata, som

veier, bygg, eiendomsgrenser etc.

Disse er ofte de mest oppdaterte og

nøyaktige data en har. Har man orto-

foto kan dette være til stor hjelp

under skjermdigitalisering. Bord-

digitalisering er det ofte noen få 

personer som kan. Skjermdigitali-

sering kan oftes gjøres selv av perso-

nen som har registrert, fordi terskelen

for opplæring er mindre. Dette krever

imidlertid at kommunen har et GIS-

system som er tatt i bruk av flere 

brukergrupper (ikke bare geodata-

avdelingen).

4.4.3 Egenskaper og standarder 
Det er flere måter å legge inn egen-

skapsdata til kartobjektene. Noen vel-

ger å legge inn egenskapene direkte

ved digitalisering. Dette kan være det

enkleste for mindre datasett. For 

større kompliserte datasett kan det

imidlertid være både enklere og 

sikrere å legge egenskapene inn i en

egen database (f.eks. Excel, Access,

FoxPro). Senere kan en da koble

kartdatabasen og egenskapsdatabasen.

En trenger da et unikt identifiserings-

nummer (løpenummer) for hvert objekt,

som er det samme i begge databasene.

Ved store kompliserte datasett kan

det lett oppstå feil f.eks ved at et

unikt objektnummer forekommer

flere ganger. En må da foreta en opp-

rydding i etterkant av koblingen, noe

som kan føre til mye ekstraarbeid.
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Det er i dag en felles standard for

stedfestet informasjon SOSI

(Samordnet Opplegg for Stedfestet

Informasjon). Dette er et utvekslings-

format som alle kartprogram på det

norske markedet kan lese. Informa-

sjonen er her standardisert slik at

opplysninger om dataene er tilgjengelig

ved oppslag i standardene bl.a. tema-

koder. For noen datasett aktuelle i

Grønn plakat er det utviklet standard-

er, andre er det ikke. Av datasett

utviklet i de forskjellige kommunene,

er det få av disse som er standardisert

etter SOSI, enten fordi de manglet da

digitaliseringen ble gjort, eller at det

ikke er utviklet standard for datasettet.

En stor del av grunnlagsdataene for

Grønn plakat (kart-, plan- og infra-

strukturdata) vil i dag foreligge med

SOSI-koder, mens SOSI-koder for

grønnstrukturdata er mangelfulle. Så

langt som mulig er det viktig at

eksisterende SOSI-koder benyttes –

stadig flere datasett får etter hvert

SOSI-koder og dette vil også gjelde

grønnstrukturrelaterte datasett.

Som nevnt over er det til nå ikke

utarbeidet SOSI-koder for alle områ-

der/enkeltelementer i temakartene

som er spesifikke for Grønn plakat

verken til utvalg og verdisetting av

arealer. Dette gjelder heller ikke de

regler eller metoder som anvendes til

sammenstilling og summerende/

sammenlignende verdisetting.

I mangel av standard koding må det i

registrerings- og klassifiseringsarbei-

det tas hensyn til følgende :

• entydig kategorisering

• entydig ID-nummerering av områder

• datasett må ha topologi (se vedlegg 5.5).

Foruten SOSI inneholder Arealis

definisjoner/standarder på flere

grønnstrukturrelaterte datasett. Pr.

dags dato er datasett-spesifikasjonene

i Arealis noe mangelfulle når det

gjelder grønnstruktur i byer og tett-

steder. Det arbeides imidlertid med å

utbedre Arealis med henblikk på dette.

4.4.4 Ulike framgangsmåter  
Man kan benytte ulike metoder for å

fremstille temakartene, men sluttre-

sultatet er noenlunde likt.

Metode A - Digitalisering av 
analoge manuskart
All registrering og vurdering (vekting)

gjøres manuelt på papirkart (manus-

kart) for så å bli digitalisert eller

scannet. Vektingen kan også skje

etter digitaliseringen – praktiske hen-

syn avgjør rekkefølgen på dette.

Temakartene fremstår da ferdig til

bruk for sammenstilling til Grønn

plakat. Etter digitaliseringen kan det

godt tenkes at det må gjøres en opp-

retting av topologiske feil og mangler

i datasettet (avhengig av hvordan

dataene er overført på). GIS kommer

først inn i prosessen under digitaliser-

ing av manuskartene til temakartene.

Temakartene er da egentlig datasett

for seg selv, dvs. ett for temakart
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Registrering Manuskart

Manuell 
vekting/
verdisetting/
sammen-
setning

Manuell 
vekting/
verdisetting/
sammen-
setning

Digitalisering Temakart

Metode A



natur, ett for rekreasjon og ett for

landskap. Tromsø og Fredrikstad har

valgt å gjøre det på denne måten.

Metode B - Bruk av digitale datasett
Her brukes digitale datasett i frem-

stillingen av temakartene, hvilket

innebærer bruk av GIS-teknologi.

Hvert temakart er bygget opp av ulike

tema som igjen inneholder datasett

eller deler av disse. Datasettene kan

være nyregistreringer som er digitali-

sert fra manuskart eller de kan være

eksisterende datasett. Ett datasett kan

bli brukt i sin helhet i ett tema eller

bare deler (utvalg) av det blir brukt. 

Eksempelvis hvis man har digitale 

reguleringsplaner så kan man trekke

ut bare regulerte fri- og friluftsområ-

der fra dette datasettet.

Det finnes flere programmer enn

GIS-verktøy hvor kartdata kan pre-

senteres på skjerm. F. eks. inneholder

enkelte avanserte tekstbehandlere og

regneark såkalte moduler som kan

produsere enkle kart. For å lage rene

kart-presentasjoner vil det være til-

strekkelig med et kraftig tegnepro-

gram som kan anvende eller impor-

tere kartdata.

Oppbyggingen fra datasett kan være

mer eller mindre komplisert. Ofte er

det snakk om å gjøre ulike GIS-ana-

lyser (digital kartanalyse). De mest

vanlige analysene i denne sammen-

heng er:

• utvalg og rekoding (spørring etter 

bestemte egenskaper)

• overlay (topologisk dataoverlagring)

• buffring (lage buffersoner)

Det vil føre for langt å gå detaljert

inn i de ulike analysene her, men det

henvises til ulik GIS litteratur innen-

for dette området. Før en går i gang

med en analyse bør en sette opp en

modell for hvordan en har tenk å gå

frem (kartografisk modell). En karto-

grafisk modell består av en samling

av de grunnleggende analysefunksjon-

ene. Modellen blir ofte visualisert

ved hjelp av flyteskjema. Fig. 25

viser ett eksempel på flyteskjema.

Her brukes to grunndatasett (vann-

kontur og grønnstrukturregistrering)

for å komme frem til et nytt datasett

på naturmark langs elver og bekker
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Registrering Manuskart Digitalisering Datasett
Eventuell 

utvalg

Manuell 
vekting/
verdisetting/
sammen-
setning

Temakart

Boks 22. Erfaringer med GIS.
• Kristiansand har digitalisert sine temakart, mens selve plakaten er laget som 

digitalt trykk, ikke som (matematisk) GIS-analyse. Dataarbeid er utført ved park-

vesenets tekniske tegner og kommunens oppmålingsvesen. Opplegg for data-

vedlikehold: Parkvesenet har ansvaret.

• Tromsø har digitalisert sine temakart, og selve plakaten er laget som (mate-

matisk) GIS-analyse koblet opp mot identitetsområder. Arbeidet er utført av 

geodataavdelingen i Fredrikstad kommune. 

• Bergen har digitalisert sine temakart, og selve plakaten er laget som (matematisk) 

GIS-analyse. Dataarbeidet har i hovedsak vært utført på Kommunalavdeling 

byutvikling. 

• Fredrikstad har digitalisert sine temakart og den grønne plakaten. Dataarbeidet 

har blitt utført ved kommunens geodataavdeling. 

Motivasjonen i Kristiansand med bruk av GIS har vært å få best mulige presenta-

sjons- og redigerings-muligheter, i Tromsø å få best mulige oppdaterte opplysning-

er, Bergen fleksibilitet i presentasjon, anvendbarhet i planlegging, bruk i areal- og

nettverksanalyser, forenklet oppdatering og vedlikehold.

Største flaskehalser i Kristiansand: Skifte av datasystem, maskin-varekapasitet,

fysisk atskillelse parkvesen – teknisk sektor. Tromsø: Oppbygging av datastruktur.

Bergen: Egen datakompetanse, Koding/SOSI, organisering av datafiler, enkelte

ufullstendige datasett.

Metode B



(10 m buffersone). Dette datasettet

(temaet) blir så brukt i ett eller flere

temakart. I denne prosessen blir det

brukt GIS-analyser som utvalg etter

egenskap, overlay og buffer. Det er

viktig å lage en verbal beskrivelse av

modellen, fordi det er lettere for

andre å forstå hva som er gjort, og at

det blir lettere å følge samme modell

ved senere analyser. 

Man bør være oppmerksom på at en

GIS-analyse aldri blir bedre enn

selve grunnlaget (datasettene). F.eks

kan overlay ofte lage mange små

polygoner uten mening fordi polygon-

ene i de ulike datasettene som overla-

gres ikke har helt sammenfallende

grenser. Generelt sett bør en alltid foreta

en kvalitetsvurdering etter en analyse

og ikke stole blindt på resultatene.
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Boks 23. Tips til hvilke krav 
programvaren man velger bør
imøtekomme

Mulighet til:

• import/eksport til SOSI 

(Samordnet Opplegg for 

Stedfestet Informasjon) -format

• registrering og redigering av 

stedfestede data

• kartoppslag for visning og 

spørring

Brukerstyrt adgang til å:

• utføre analyser i form av over-

lay (se ”mini-innføring” ved

legg 5.4), avstandsberegninger mv

• anvende statistikk- og rapport-

funksjoner

• lage presentasjoner i ønsket 

målestokk til papirkopi eller 

overføring til Desktop 

Publishing eller til tekst-

behandlere som f.eks. MS Word

Vannkontur 

Vannkontur
Ltema 3201

Utvalg av Ltema 
3211 og 3201

Overlay med
byggesonen

Buffer
10 m

Over-
lay

Verdisetting

Vannkontur
byggesonen

Grønnstruktur
registrering

10 m belte med
naturmark langs
elver og bekker

Temakart

10 m belte
vannkontur
byggesonen

Fig. 25. Eksempel på flyteskjema. 
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Vedlegg 5.1 Arealis – hovedtema og datasett.

Her vises en forenklet oversikt over hovedtema i Aeralis.

Datasettdefinisjonene i Arealis vil til enhver tid måtte

samsvare med det dataprodusentene (bl.a kommunen)

leverer av data samt gjeldende standarder (SOSI). Pr.

01.01.03 er datasettspesifikasjonene i Arealis noe mangel-

fulle når det gjelder grønnstruktur i byer og tettsteder (det

gjelder også andre felt). Det arbeides imidlertid med å

utbedre dette, - på sikt vil flere typer data være tilgjenge-

lig gjennom Arealis.

Av størst relevans for grønnstruktur er hovedtemaene

natur, rekreasjon (friluftsliv) og landskap, men også andre

inneholder dataspesifikasjoner som kan brukes i kommu-

nalt grønnstrukturarbeid. Mer informasjon om Arealis fin-

nes på: www.statkart.no

Vedlegg 5.2 Materiale i forbindelse med
Grønn plakat i de 5 Miljøbyene

Grønn plakat Fredrikstad:
Temakart Vegetasjonsdekning
• Vegetasjonsdekning. K-N-serien. Digitalt kart for 

byggesonen 1:15000

Temakart Landskap
• Temakart landskap. Digitalt kart for byggesonen 1:15000

• Høydelagskart

Temakart Natur
• Temakart natur. Digitalt kart for byggesonen 1:15000

• Wergeland Krog, O.M. 1997 »Biologisk mangfold. 

Kartlegging av nøkkelbiotoper, tiltak for bevaring av  

artsmangfoldet» Fredrikstad kommune Plan- og miljø-

seksjonen. Rapport 1-1997

• Wergeland Krog, O.M. 1997 «Viltet i Fredrikstad. 

Kartlegging av viktige viltområder, forvaltningsplan for 

viltressursene» Fredrikstad kommune Plan- og miljø-

seksjonen. Rapport 2-1997

• Miljøbyprosjektet «Råbekken - som en del av overordnet

grønnstruktur». Rapport 1996, kart 1:1000

• Indikatorer for tema natur:

Indikator nr. 1. Grønnstrukturens andel av byggesonen

Indikator nr. 2. Endring av vannmiljø

Indikator nr. 5. Biologisk mangfold, grønnstrukturens 

innhold og kvalitet

Temakart Rekreasjon
• Temakart rekreasjon. Digitalt kart for byggesonen 1:15000

• Miljøbyprosjektet «Onsøystien- en kyststi for økt 

tilgjengelighet til sjøen». Rapport 1995, karthefte 

m/utsnitt 1:1000, kart 1:10000

Grønn plakat
• Grønn plakat. Digitalt kart for byggesonen 1:15000

Planer påvirket av Grønn plakat
• Kommuneplanens arealdel 2002 - 2013

• Kystsoneplanen 1999 - 2010

85

5. Vedlegg

Hovedtema

Befolkning

Forurensning

Kulturminner

Kyst/fiskeri

Landbruk

Landskap

Natur

Plan

Reindrift

Rekreasjon

Sammfunnssikkerhet

Vannforsyning



Grønn plakat Oslo: 
Opplegg for arbeidet med Grønn plakat
• Vaage J. 1996. Arbeidsprogram til Grønn plakat. Miljø- 

og næringsmiddeletaten

Temakart Vegetasjonsdekning
• K-N- serien. Analogt kart 1:10000. (Ikke publisert)

Temakart Landskap
• Grønn plakat. Temakart 1- Landskap. Miljø- og 

næringsmiddeletaten 1997 a. Analogt kart. 1:10000

• Karlsson, C. og Svarstad, E.M. 1997. Grønn plakat. 

Vedlegg til temakart 1 - Landskap. Miljø- og nærings-

middeletaten. Rapport nr. 49/97

Temakart Natur
• Grønn plakat. Temakart 2. Naturforhold. Miljø- og 

næringsmiddeletaten 1997 b. Analogt kart 1:10000

• Karlsson, C. og Svarstad, E.M. 1997. Grønn plakat. 

Vedlegg til temakart 2 - Naturforhold. Miljø- og 

næringsmiddeletaten. Rapport nr. 50/97

• Karlsson, C. og Svarstad, E.M. 1997. Grønn plakat. 

Spesielle naturfaglige lokaliteter. Vedlegg til temakart 2 

- Naturforhold. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport nr. 53/97

• Indikatorer for tema natur:

Indikator nr. 1. Grønnstrukturens andel av byggesonen. 

Data hentet fra østlig gradient i prosjektet.

Satellitt-kartlegging av grønnstruktur Miljøby Oslo 

(Fredriksen et al. 1996)

Indikator nr. 2. Endring av vannmiljø (data fra 

Miljøstatus 1993)

Temakart Rekreasjon
• Grønn plakat. Temakart 3. Rekreasjon, lek, friluftsliv og 

idrett. Miljø- og næringsmiddeletaten 1997 c. Analogt 

kart 1:10000

• Karlsson, C. og Svarstad, E.M. 1997. Grønn plakat. 

Vedlegg til Temakart 3. Rekreasjon, lek, friluftsliv og 

idrett. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport nr. 51/97

• Haavie, S. 1999. «Grønn bydelsplakat. Håndbok for 

utarbeidelse». Rapport nr. 79/99 Helsevernetaten

• Helsevernetaten et al. 1998/99. «Grønn bydelsplakat. 

Vedleggsrapport til kartgrunnlag. Bydel St.Hanshaugen 

- Ullevål». Pilotprosjekt

• Ti bydeler har utarbeidet “Grønt rekreasjonskart”

Grønn plakat
• Grønn plakat. Analogt kart 1:10000

• Karlsson, C. 1997. Grønn plakat for Oslos byggesone. 

Vedlegg kart. Miljø- og næringsmiddeletaten. Rapport nr. 52/97

Grønn plakat i bruk
• Matriser som viser opplegg for saksgang (fig. 11)

Diverse 
Kart bydel Nordstrand

Grønn plakat Miljøbyen Gamle Oslo: 
Temakart Vegetasjonsdekning
• K-N-serien fra «Fortetting med kvalitet» (Guttu et al. 

1997). Se Berg & Dyring 1995/Digitalisering 1996. 

«Grønnstrukturens hovedelementer og betydning»

Delanalyse naturverdier
• Indikator nr. 1. Grønnstrukturens andel av byggesonen. 

Se Berg & Dyring 1995/Digitalisering 1996. 

«Grønnstrukturens hovedelementer og betydning»

Delanalyse rekreasjon, friluftsliv, lek og sport
• Grønn bydelsplakat for Miljøbyen Gamle Oslo (registre-

ring av områder for lek, uteopphold, rekreasjon etc.)

• Indikator nr. 3. Underdekning på tilgjengelig nærtur-

terreng og 4. Underdekning på tilgjengelige leke- og 

rekreasjonsarealer. Se Berg & Dyring 1995/Digitalisering

1996. «Grønnstrukturens hovedelementer og betydning»

Grønn plakat
• Grønn plakat. Se Berg & Dyring 1995/Digitalisering 

1996. «Grønnstrukturens hovedelementer og betydning»

Grønn plakat i bruk
• Tunnel i Gamlebyen. Konsekvensutredning 1998. 

Jernbaneverket

• NORGIT- Senteret AS for Miljøbyen Gamle Oslo 

1998/1999. «Miljøstatus for Miljøby Gamle Oslo. 

Presentasjon av Grønn plakat for Gamle Oslo» 

Diverse
• Grønnstruktur som kilde til klimakart for Gamlebyen 

Sør og Vålerenga

• Prosjekt overvåking av almesyke og forekomst av alm i 

bydel 6 - Gamle Oslo 1995 og 1996

• Miljøbyen Gamle Oslo 1999. «Kulturminnekart for 

Gamle Oslo»

Grønn plakat Kristiansand:
Temakart Vegetasjonsdekning
• K-N-serien foreligger digitalisert

Temakart Landskap
• Temakartet foreligger digitalisert og omfatter temaene 

landskapsrom, silhuetter og områder med særegne 

landskapskvaliteter

Temakart Natur
• Temakart natur foreligger digitalisert og inneholder 

både informasjon om biologisk mangfold og verdifulle 

arealer i byggesonen basert på økologiske arealprinsipper

• Indikator nr. 2. Endring av vannmiljøet:

- Endring av løpemeter åpen bekk

- Hvor stor andel av byggesonen som er teknisk 

påvirket av veger, bebyggelse osv i et belte på 0 - 30 m
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Temakart Rekreasjon
• Temakart rekreasjon foreligger digitalisert

• Indikator nr. 3. % av befolkningen som har under-

dekning på tilgjengelig nærturterreng 

Indikator nr. 4. % av befolkningen som har under-

dekning på tilgjengelige leke-og rekreasjonsarealer

Grønn plakat/Grønne planer
• Grønn plakat foreligger digitalisert 

• Prosjektgruppen for grønnstruktur i Kristiansand- 

Kristiansand kommune 1994 a. «Grønnstruktur i 

Kristiansand - Vestre og sentrale bydeler. Verdivurdering 

av byens nære grønnområder»

• Prosjektgruppen for grønnstruktur i Kristiansand- 

Kristiansand kommune 1994 b »Grønnstruktur i 

Kristiansand. Verdivurdering av byens nære grønnområder» 

Grønn plakat i bruk
• Vedtak i Bystyret i Kristiansand fra 1995

• Kommuneplan for Kristiansand 2000 - 2011. Høringsutkast

• Saksfremlegg i byggesaksbehandlingen (eks. 

Snikkerdalen/Drangsvannet

Grønn plakat Bergen:
Temakart Grunnregistreringer/Vegetasjonsdekning
• K-N-serien foreligger etter hvert for mesteparten av 

byggesonen. Data om vegetasjonen kan trekkes ut av 

denne registreringen som egne lag.

Temakart Landskap
• Temakart foreligger for delområder tilknyttet kommune-

delplanarbeider. I denne forbindelse er det også 

presentert en oversikt over gamle hage- og parkanlegg.

Bergen kommune, Fritid og kultur 1999.  

«Kommunedelplan Sentrum. Deltemautredning 1999. 

Grønt – Kultur – Idrett». Temakart landskap og

vedlegg 3 v/Bruun, M. «Historiske hage- og parkanlegg 

i Bergen sentrum».

Temakart Natur
• Temakart foreligger for delområder tilknyttet kommune-

delplanarbeider. Bergen kommune, Fritid og kultur 1999.

«Kommunedelplan Sentrum. Deltemautredning 1999. 

Grønt – Kultur – Idrett».

• Indikator nr. 2. Endring i vannmiljø- teknisk påvirkning 

av byggesonen innenfor 100 meters beltet

Temakart Rekreasjon
• Temakart foreligger digitalisert for delområder tilknyttet 

kommunedelplanarbeider. Bergen kommune, Fritid og 

kultur 1999. «Kommunedelplan Sentrum. Deltema- 

utredning 1999. Grønt – Kultur – Idrett».  

• Indikator nr. 3. % av befolkningen som har under-

dekning på tilgjengelig nærturterreng 

Indikator nr. 4. % av befolkningen som har under-

dekning på tilgjengelige leke- og rekreasjonsarealer.

Indikator på tilgang til sjø. Finnes i kommunedelplanen 

for Ny- Paradis, Hop, Nestun mm. fra 2000

Grønn plakat/Grønne planer
• Grønn plakat foreligger digitalisert for bl.a. Bergen sentrum

Grønn plakat i bruk
• Bergen kommune Fritid og kultur 1999. 

«Kommunedelplan sentrum. Deltemautredning Grønt-

Kultur- idrett»

• Bergen kommune Byutvikling 2000. «Kommundelplan 

Ny- Paradis, Hop, Nestun mm.» (arealplan, bestemmelser

og handlingsprogram for grønnstrukturen)

• Bergen kommune, KBY og KFK- avd./Asplan Viak 

Bergen a.s. 1998. «Rekreasjonsarealer i fortettings-

arealer- krav til mengde og kvalitet»

Diverse
• Presentasjonsark av Store Lungegårdsvann (4 stk)

• Video «Strandparken - perlen ved Lungegårdsvann»

Grønn plakat Tromsø:
Utgangspunkt for arbeidet
• Liste med oversikt over hvilke temakart og hvilke 

kriterier som skulle ligge til grunn i tråd med 

Sandefjordmodellen

Temakart K-N-serien
• K-N-serien foreligger for Tromsøya analogt 1:10000 

Temakart Landskap
• Temakart foreligger analogt 1:10000 og er senere 

scannet og digitalisert

Temakart Natur
• Temakart foreligger analogt 1:10000 og er senere 

scannet og digitalisert

• Indikator 1. Grønnstrukturens andel av byggesonen

Indikator 2. Endring av vannmiljø

Temakart Rekreasjon
• Temakart foreligger analogt 1:10000 og er senere 

scannet og digitalisert

• I forbindelse med temakartet foreligger det 

registreringer fra lag, organisasjoner og eksempler på 

spørreskjema til ulike uorganiserte grupper

• Indikator 4. Underdekning på tilgjengelige og bolignære 

leke- og rekreasjonsarealer

Grønn plakat/Grønne planer
• Grønn plakat er digitalisert, og det følger ved et eget 

hefte som beskriver arbeidet, «Grønn plakat for 

Tromsø kommune». Utkast pr. juli 2000
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• I en egen «Tilleggsliste en beskrivelse av de nummererte

områdene» beskrives hvert enkelt delområde på Grønn 

plakat. Tromsø kommune, Kulturavdelingen Juli 1999

• Tromsø kommune/Miljøverndepartementet 1999. 

«Grønn plakat synliggjør grønne verdier i Tromsø». 

Faktaark nr. 11 - 1999

• Miljøbynytt, Tromsø kommune 1997 «Grønn plakat»,

div. artikler

Grønn plakat i bruk
• Tromsø kommune planseksjonen 1997 «Grøntplanen for 

Tromsøya. Tromsømarka.» Foreløpig rapport nov. 

1997- Del I

• Tromsø kommune planseksjonen 1998 «Grøntplanen for 

Tromsøya. Tromsøfjæra.» Foreløpig rapport januar 

1998 - Del II

• Tromsø kommune 1999 «Arealdel til kommuneplan 

1999 - 2011»

• Benyttet som underlag i kartlegging av biologisk mangfold

• Benyttet som grunnlag i områdeplan for Sør-Tromsøya
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Vedlegg 5.3 Fredrikstad sin turveinorm

Definisjon

Bruksbredde

Opparbeiding

Skilting/merking

Rasteplasser/
benker og bord

Avfallsbeholdere

Belysning

Vår- og sommer-
vedlikehold

Stier og tråkk

Stier og tråkk er
traseer som er blitt
til gjennom tråkk
og bruk gjennom
mange år. Ingen
spesiell opparbei-
ding ligger til grunn
for dannelsen av
traseen.

Varierer etter 
terrenget

Ingen. Evt. våte
partier og partier
med liten slite-
styrke utbedres.

Ingen, evt. etter
overordnet skilt-
plan for etablert
turveinett.

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Turstier

Turstier er traseer for
ferdsel til fots, for turgå-
ere og joggere. Traseen
er ryddet for vegetasjon
og er noe opparbeidet.
Stiene ligger i natur- og
friluftsområder og er
vanligvis merket.

1,0 – 1,5 meter (evt. til-
passes eks bredde)

Liten oppbygging av tra-
seen. Evt. våte partier
og partier med liten slite-
styrke utbedres.
Overvann ledes bort.
Fjerning av sjenerende
vegetasjon. Bygging av
klopper.

Skjer etter overordnet
skiltplaner for turveinet-
tet.

Vurderes

Vurderes

Ingen

Reparere toppdekket for
eventuelle skader. Fjerne
sjenerende vegetasjon.
Rydding av søppel.
Tømming av avfallsbehol-
dere. Utbedre traseen på
bløte og vanskelig fram-
kommelige partier. Ettersyn
og vedlikehold av klopper.
Skilt og merkemateriell
repareres for skader forår-
saket av slitasje og hærverk.
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Turveier u/vintervedlikehold

Turveier som har stor bruks-
intensitet, men går ikke inn
som et ledd i alternativt trans-
portnett. Turveiene er fram-
kommelig for sykkel, barnevogn
og kjøring med vedlikeholds-
maskin. Partier kan være 
fremkommelig for rullestol.

2,0 –2,5 meter

Bygges for å tåle nødvendig
kjøring med vedlikeholds-
maskiner. Toppdekket gir jevn
overflate. Bygging av broer
dimensjonert for  tåle belast-
ning av vedlikeholdsmaskiner.
Opparbeidingen skal være til-
passet landskapet og på en slik
måte at større fyllinger og
skjæringer unngås.

Skjer etter overordnet skiltpla-
ner for turveinettet.

Vurderes

Vurderes

Vurderes

Reparere toppdekket for even-
tuelle skader. Fjerne sjene-
rende vegetasjon. Rydding av
søppel. Tømming av avfallsbe-
holdere. Vedlikehold av over-
vannsløsninger, opprensking av
grøfter. Ettersyn og vedlikehold
av broer. Skilt og merke materi-
ell reapreres for skader forårsa-
ket av slitasje og hærverk.

Skiløyper – med løype-
preparering

Traseer for ferdsel på ski.
Traseen skal primært være
fremkommelig for skiløpere,
nødvendig vedlikeholdsmas-
king og løypemaskin. Traseen
kan også egne seg for ferdsel
sommerstid.

3,0 meter

Bygges for å tåle nødvendig
kjøring med vedlikeholdsmaski-
ner. Toppdekket gir jevn over-
flate. Opparbeiding av grøfter
og stikkrenner. Bygging av
broer dimensjonert for  tåle
belastning av vedlikeholds- og
løypemaskin. Opparbeidingen
skal være tilpasset landskapet
og på en slik måte at større fyl-
linger og skjæringer unngås.

Skjer etter overordnede planer
for skiløypenettet.

Ingen

Vurderes

Ingen

Reparere toppdekket for even-
tuelle skader. Fjerne sjene-
rende vegetasjon. Vedlikehold
av overvannsløsninger, oppren-
sking av grøfter. Rydding av
søppel. Ettersyn og vedlikehold
av broer. Skilt og merkemateri-
ell repareres for skader forårsa-
ket av slitasje og hærverk.

Turveier m/vintervedlikehold

Turveier som ligger i eller i til-
knytning til tettbegyggelsen og
som er en del av et alternativt
transportnett. Turveiene er
fremkommelig med sykkel, bar-
nevogn og nødvendige vedlike-
holdsmaskiner. Partier kan
være framkommelig for rullestol.

2,0 –2,5 meter

Bygges for å tåle nødvendig
kjøring med vedlikeholdsmaski-
ner. Toppdekket gir jevn over-
flate. Nok plass til snøopplag.
Opparbeiding av grøfter og
stikkrenner. Bygging av broer
dimensjonert for å tåle belast-
ning av vedlikeholdsmaskin.
Opparbeidingen skal være til-
passet landskapet og på en slik
måte at større fyllinger og
skjæringer unngås.

Skjer etter overordnet skiltpla-
ner for turveinettet.

Vurderes

Vurderes

Vurderes

Reparere toppdekket for even-
tuelle skader. Fjerne sjene-
rende vegetasjon. Vedlikehold
av overvannsløsninger, oppren-
sking av grøfter. Rydding av
søppel. Tømming av avfallsbe-
holdere. Ettersyn og vedlike-
hold av broer. Skilt og merke
materiell reapreres for skader
forårsaket av slitasje og hærverk.

Skiløyper – ingen 
løypepreparering

Traseer for ferdsel på ski.
Traseen skal primært være
fremkommelig for skiløpere og
evt. snøscooter. Traseen kan
også egne seg for ferdsel som-
merstid.

2,0 meter

Bygges for å tåle nødvendig
kjøring med vedlikeholdsmaski-
ner. Toppdekket gir jevn over-
flate. Bygging av broer dimen-
sjonert for  tåle belastning av
vedlikeholdsmaskiner.
Opparbeidingen skal være til-
passet landskapet og på en slik
måte at større fyllinger og
skjæringer unngås.

Skjer etter overordnede planer
for skiløypenettet.

Ingen

Ingen

Ingen

Reparere toppdekket for even-
tuelle skader. Fjerne sjene-
rende vegetasjon. Vedlikehold
av overvannsløsninger, oppren-
sking av grøfter. Rydding av
søppel. Ettersyn og vedlikehold
av broer.
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Vedlegg 5.4 Turstier - bredde på vegetasjon og virkning på opplevelse

Grønnstruktur tar plass!
Grønne områder som skogsbelter, turdrag, skiller i land-
skapet osv. krever plass dersom de skal fylle den 
funksjonen de er tiltenkt. Illustrasjonene i dette oppslaget
viser ulike situasjoner i grønnstrukturen (foto) sammen
med reguleringskart og en kommentar. 

Erfaring tilsier at bredden på et godt fungerende turdrag
gjennomgående må være minimum 25-30 meter. Denne
bredden gir rom for en opparbeidet tursti som også kan
fungere som skiløype på vinteren. Denne bredden kan
også ivareta opplevelseskvaliteter som litt svingete og
småkupert terreng gir. Samtidig kan turdraget skjermes
fra bebyggelsen med trevegetasjon. Skal et turdrag opp-
leves som et naturdrag, må størsteparten av draget ha en
fyldighet på mer enn 50 meter. 

Med spesielle vilkår tilfredsstilt kan en bredde på 15 meter
være tilstrekkelig på noen strekninger. Dette forutsetter at
det i reguleringsplan fastlegges byggegrenser som ivaretar
god avstand mellom bebyggelse og turdrag og vilje til å
unngå at det tillates utbygginger som dispensasjoner/
reguleringsendringer som reduserer turdragets funksjonelle
bredde og kvalitet. Det kan også etableres vilkår om at
områdene inn mot turdraget skal ha trevegetasjon. 

Nyborg, Trondheim  
Snarsti - avsatt som privat (felles) areal med en
bredde på 2 meter i flatt terreng mellom to rek-
kehus i et borettslag på reguleringsplan fra ca
1960.  Stien er markert med klippet hekk og
gjerde, og fungerer godt med denne bredden.
For å gi muligheter for terrengtilpassing mot
arealene på hver side og å unngå at de blir
”spist opp” fra sidene, bør slike snarstier regu-
leres i bredder på 4 - 6 meter, særlig der ter-
renget ikke er flatt. 

Huseby, Trondheim   
Brøyta gangveg gjennom felles grøntområder
med rekkehusbebyggelse, skoler og barnehager.
Området ble bygget ut tidlig på 1970-tallet.
Gangvegens reguleringsbredde er 5 meter,
mens ca 3 meter er opparbeidet. Regulerings-
planen gir hjemmel til å bygge inntil 5 meter
fra gangvegens kant, men rekkehusene er i
praksis lagt 10 meter fra. Dette skulle være god
avstand, men bebyggelsen oppleves likevel å
komme tett på gangvegen. At høgden er to 
etasjer og gangvegen ligger på nordsida - 
skyggesida - av bebyggelsen bidrar til den
trange opplevelsen.  

Moholt/Berg, Trondheim 
Turdrag i bekkesøkk avsatt i reguleringsplan
med bredde på 15 meter. Området ble bygget ut
på 1950 og -60-tallet. Bekken er lagt i rør.
Draget er del av et sammenhengende grønn-
struktursystem. Det er opparbeidet sti og det
kjøres opp løype om vinteren. På tross av smal
reguleringsbredde oppleves stien/løypa som
godt skjermet. Dette fordi bebyggelsen langs
turdraget er trukket så langt tilbake at turdraget
kan sammenlignes med en korridor hvor bred-
den er mer enn 30 meter. Enetasjers eneboliger
ligger på nordsida (til høgre), inne på platået, vel
30 meter fra stien.  Toetasjers boliger ligger på
sørsida bak tett trevegetasjon i 20 meters avstand. 

Målestokk: 1:1667

Målestokk: 1:1250

Målestokk: 1:2300
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Målestokk: 1:1220

Målestokk: 1:1333

Målestokk: 1:2000

Lundåsen, Trondheim 
Hovedturdrag mellom toetasjers boligbebyg-
gelse med bredde på vel 10 meter. Området ble
bygget ut på 1980-tallet og utgjør del av tur-
draget fra det store boligområdet Kattem til
marka. Det er opparbeidet sti og kjøres opp
løype om vinteren. Turdraget er skilt fra bolig-
arealene med lav vegetasjon. Boligene ligger
dels helt ut mot turdraget, ned mot 10 meter
fra opparbeidet sti. I et område like ved funge-
rer turdraget som et 10 meters bredt sideterreng
til mye trafikkert veg. Turdraget benyttes mye
og utgjør en viktig turvegsammenheng.
Sammen med tursti og -løype er det ikke plass
til trevegetasjon, og sammen med bebyggelse
og veger, vil turdraget aldri kunne oppleves
som skjermet.

Valset/Nyborg, Trondheim 
Hovedturdrag mot marka mellom ulike typer
boligbebyggelse, fra eneboliger til blokker og
høghus. Reguleringsbredden er omtrent 50
meter. Områdene er bygget ut fra 1950- til -70-
tallet. Bebyggelsen ligger delvis i god avstand
fra grøntdraget og med skogvegetasjon
mellom. Turdraget er opparbeidet med tursti og
prepareres som skiløype om vinteren.  Deler av
turdraget fungerer som aktivitetsbakker og lei-
keområder for nærmiljøet i tillegg til funksjo-
nen som sammenhengende hovedturdrag.  

Tanem, Klæbu 
Et grøntbelte er innregulert for å ivareta en
skogskjerm mellom jordbrukslandskapet og
vegen inn i boligområdet. Området er bygget
ut på 1980-tallet. Bredden på 5 meter på plan-
kartet er blitt til ca 8 meter fra asfaltkant på
kjørebane til kant av jordet. Likevel gir dette
bare plass til en skjør skjerm av noen få eldre
enkelttrær og ellers småvokst tre- og buskvege-
tasjon. Brøyting av snø utgjør en belastning på
slike områder. Dessuten blir de sett på som
egnete områder for nedgraving av ledninger og
kabler. En måtte avsatt arealer med bredde på
opp mot 20 meter for å etablere noe en kan
kalle et skogbelte.  

Store Lungegårdsvatn, Bergen  
Store Lungegårdsvann ligger som forbindelses-
område mellom Bergen sentrum og bydelene i
sør og er utviklet til et meget sentralt element i
Bergens bybilde. Ved bredden av vannet er det
nyetablert natur i stor skala. Bruks- og opple-
velsesverdien i et meget sentralt strandområde
er økt samtidig har opparbeidingen bidratt til
en sammenhengende grønnstruktur for gående
og syklende (Byfjellene og Nordnes/
Nygårdshøyden). Strandsonen mellom jernba-
neområdet og vannet er fra ca. 15-20 og opp til
30 meter bred. En bevisst opparbeidelse gjør at
en smal bredde ivaretar en god dybde.
Grøntdraget ivaretar en rekke funksjoner uten
at det blir konflikt mellom ulike brukere. 



Vedlegg 5.5 Sentrale digitale kartdatasett

1.    Kommunegrense, kystkontur

2.    Vannflater

3.    Elver (flater/linjer)

4.    Markslag

5.    Koter (høydelag)

6.    Vegsituasjon, alt. vegnett beskrevet med senterlinjer

7.    Bygninger, alt. bygningspunker fra GAB

8.    Eiendomsgrenser

9.    Plandata etter plan- og bygningsloven (kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner)

10.  Tematiske/juridiske registreringer som naturvernområder, nedslagsfelt for drikkevann mv.

11.  Data avledet fra andre digitale datasett (f.eks. buffersoner rundt elver)

12.  Egne tematiske registreringer som naturområder, landskapselement mv.

Vedlegg 5.6 Mini-innføring i GIS for grønn planlegging

Ord Forklaring

GIS/Database Forkortelse for Geografiske Informasjons Systemer. EDB-verktøy for forvaltning, vedlikehold,

registrering, analyse og presentasjon av ulike typer stedfestede data. GIS-data kjennetegnes ved at 

hvert objekt eller figur har en korresponderende post (rad) i en egenskapstabell eller database. 

Tabellen gir anledning til å foreta oppdatering, spørring, analyse og statistikk mot datasettets 

egenskaper eller databasen.

Format I GIS-terminologi benyttet som data- eller filformater er ulike GIS-systemer benyttet for å lagre og lese

(stedfestede) data. Eksempler: shape-filer (ArcView-format), sos-filer (SOSI-format), dBASE-

format (tabellformat) mv.

Stedfestede Koordinat-system Stedfestede data omfatter objekter eller hendelser som kan beskrives ved hjelp av 

data/koordinat- koordinater i et aksesystem eller koordinatsystem. Beskrivelsen skjer i form av koordinatverdier X 

festing (nord) og Y (øst) som angir avstanden til koordinatsystemets origo (nullpunkt) der Y er abscisse og 

X er ordinat. I tillegg kan beskrivelsen også omfatte høydeverdi (Z) som beskriver objektets høyde 

over havet.

Koordinat- Fellesbetegnelse på en rekke ulike data og projeksjoner av jordklodens overflate benyttet for 

system kartdata. Koordinatsystemene har ulike origo og parametre for beskrivelse av jordkrumning. I Norge 

benyttes vanligvis s.k. landsnettet (NGO) og Euref89 (WGS84). Det finnes programvare som  

håndterer konvertering eller transformasjon mellom ulike projeksjoner.

Vektor-GIS GIS som håndterer stedfestede data i vektorform som punkt, linjer og flater.

Punkt: beskrives med 1 koordinatpar (X,Y,Z).

Linje: beskrives med en serie av 2 eller flere koordinatpar. Linje har egenskap lengde.

Flate eller polygon: Beskrives med 1 eller flere linjer som danner en lukket figur. Flate har egenskap areal.
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Raster-GIS GIS hvor kartområdets utstrekning er delt inn i celler eller ruter med lik størrelse og hvor den 

enkelte celle kan tildeles en verdi.

Digitale bilder Digitale bilder som er innpasset i et koordinatsystem. Bildefilens enhet er pixler (bildepunkt) som 

bare har én egenskap: farge. Mest benyttet om ortofoto eller scannet kart. Digitale bilder anvendes 

normalt som bakgrunnskart sammen med vektordata, enten i rent presentasjonsøyemed eller som 

grunnlag for skjerm-digitalisering. Bildefiler kan analyseres i egne bildehåndteringprogrammer.

Ortofoto Ortofoto er digitalt flyfoto som er tilpasset kartkoordinater og korrigert for jordkrumning og 

topografi, og er dermed målestokksholdig. Gir et meget godt grunnlag for registrering og 

klassifisering av arealbruk.

Scannet kart Teknologi for overføring av informasjon fra papirkart eller annet grunnlag til elektronisk form. En 

scanner tar et bilde av grunnlaget. Resultatet er et digitalt bilde som kan innpasses til kartkoordinater 

og presenteres sammen med vektordata. 

Analog Ikke-digital, i vanlig språkbruk papirkopier etc. For å kunne anvende analoge kartdata i et GIS , må 

disse først overføres til elektronisk form ved digitalisering (vektor) eller ved scanning (bildefiler).

I generell betydning anvendt om data som er lagret på elektronisk form - i GIS-terminologi normalt 

benyttet om stedfestede data som er lagret digitalt og beskrevet med vektor-datatyper. 

Digital Digital omfatter for så vidt også rasterdata og digitale bilder.

Digitalisering/ Digitalisering eller vektorisering innebærer overføring av stedfestede data fra papirkopi til digital form

vektorisering i vektorformat. Digitalisering skjer stort sett manuelt (se bord-digitalisering og skjermdigitalisering).

Automatisk Det finnes egne programmer for automatisk vektorisering. Dette innebærer at et scannet kartgrunnlag 

vektorisering/ behandles med henblikk på gjenkjenning av typiske former i bildet (f.eks. linjer) som 

linjefølging programmet analyserer og lagrer som objekter i vektorformat. 

Dette medfører ofte et nokså stort redigeringsbehov, med unntak for enkle, separate polygoner/linjer.

Bord- Manuelt utført avlesing av koordinater fra kart eller lignende grunnlag som er spent opp på et 

digitalisering digitaliseringsbord. Kartgrunnlaget må først innpasses ved at punkter med kjente kartkoordinater 

registreres. Ved videre avlesing omdannes bordkoordinater til kartkoordinater og lagres på datafil. 

Regnes som en nøyaktig registreringsmetode – kvalitet/nøyaktighet avhenger av kartgrunnlagets 

målestokk og lesbarhet samt nøyaktigheten av innpass.

Skjerm- Metode der stedfestede data registreres direkte på skjerm. Hensiktsmessig der man ønsker å registrere

digitalisering data f.eks. med digitalt bilde som grunnlag for registrering av objekter på vektorform. Regnes normalt 

å ha lavere nøyaktighet enn bord-digitalisering - avhenger av oppløsningen og målestokk på grunnlaget.

Kombinasjon av skjermdigitalisering og bruk av allerede foreliggende registreringer (f.eks. 

eiendomsgrenser) vil kunne gi en tilfredsstillende nøyaktighet på registreringen.

Rastrering Omdanning av vektordata til raster-format (se Raster-GIS). Metoden kommer til anvendelse f.eks. 

ved produksjon av høydemodeller, relieffkart m.v.
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Bruk av Data organisert i en tabell eller regneark gir mulighet for oppslag, søk, utvalg og analyser med 

database mange ulike innfallsvinkler. Egenskapstabellen til et vektordatasett er eksempel på database.

Oppslag Med oppslag menes et brukergrensesnitt for presentasjon av stedfestete data, typisk er kartbilde på skjerm. 

Eks. oppslag: Tegn bygningsdatabasen sammen med vegnett og vannkontur.

Søk Med søk menes en forespørsel til datasettets egenskapstabell med henblikk på å finne en (eller flere) 

forekomster. Eks. søk: Finn bygning der Adresse =”Sollien 53”.

Utvalg Med utvalg menes en brukerstyrt valg av en eller flere forekomster basert på ulike utvelgelseskriterier

eller søk. Utvalg foretas enten interaktivt mot kartbilde og/eller som søk i egenskapstabell. Eks.:

- Velg alle bygninger innenfor et rektangulært område 

- Velg alle bygninger der Adresse innledes med ”Solli”

- Velg ut bygninger innenfor en avstand av 100 m fra en elv og som er bygget før 1983.

Analyse Analyse kan i sin enkleste form bestå av et enkelt søk eller utvalg, men er i GIS-terminologi mest 

benyttet om sammenstilling av ulike datasett og deres innbyrdes avhengighet. I en analyse benyttes 

ofte logiske begrep fra mengdelæren som union, snitt mv.

Typisk eksempel på analyse er s.k. overlagring (overlay) der et datasett ”legges oppå” et flatedatasett 

for å se på mulige konflikter, eks.:

- Summer hvor mye areal avsatt til byggeområde i kommuneplanen som også er registrert som 

myrområder i digitalt markslag 

- Summer lengden for de strekninger av den planlagte riksveien som krysser områder avsatt til LNF-

område i kommuneplanen

Kobling av Innebærer at ulike tabeller (eller databaser) kobles eller lenkes (linkes) sammen basert på en felles 

databaser egenskap eller relasjon. Egenskaper i koblingstabellen blir tilgjengelige i hovedtabellen. Eks.:

- Et vektordatasett representerer eiendommer som flater og inneholder egenskap for eiendom (gnr og 

bnr). Denne egenskapstabellen kan kobles mot en annen tabell med egenskap for eiendom og egen-

skap som beskriver eiendomsformål. Etter foretatt kobling kan man tegne/presentere eiendommene 

med symboler basert på ulike eiendomsformål.

- Biologisk mangfold-kartlegging koblet mot Grønn plakat-registreringer.

Buffer Med grunnlag i et stedfestet objekt å danne et polygon der ytterlinjen på polygonet overalt har 

samme avstand (radius) til objektet.

Overlay Å legge et kartdatasett over et annet kartdatasett. Resultatet er et nytt datasett der objektene er tilordnet 

egenskaper fra begge datasettene der disse overlapper.  Det er flere metoder for håndtering av overlappende/

ikke overlappende objekter – disse metodene er knyttet til begreper fra mengdelæren som union, snitt m.v. Eks.:

- Overlay av fil fra reguleringsplanarkiv

- Buffer som overlay på ortofoto.

Import av data Hente inn data fra andre filformater eller lagringsmåter enn GIS-systemets filformat. Ofte vil import 

av data medføre at data må konverteres for å gjøre dem anvendelige i GIS-systemet. Dersom 

man befinner seg i en kommune med et velutviklet GIS-system, vil det være et stor tilfang av filer 

som bare kan legges til direkte (se overlay), ute å gå vegen om noen import-prosess.
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Eksport av data Laste ut eller lagre data til andre filformater, f.eks til SOSI-format (se SOSI). Der det mangler 

eksportmuligheter i GIS-systemet, vil det i mange tilfeller finnes enkeltstående konverteringsprogram.

Eksport omfatter både kartdata, tabeller og presentasjoner (f.eks. til videre anvendelse i 

tegneprogrammer, tekstbehandling eller Desktop publishing-programmer).

Konvertering Med konvertering av data menes en behandling der kartdata omformes til andre formater. 

Konvertering utføres enten av selve GIS-programmet eller med frittstående konverteringsprogram. 

En konvertering vil gjerne også omfatte både import og eksport av data .

Oppdatering Begrepet er knyttet til vedlikehold og endringer av GIS-data. Man bør ha rutiner og regler for 

hvordan endringer eller nye data skal innarbeides i GIS-systemet. Dette er spesielt viktig der 

endringene påvirker avledete data som anvendes i systemet.

SOSI-koding Eksempel på oppdatering etter nybygg (oppdatering med blå farge SOSI betyr Samordnet Opplegg 

for Stedfestet Informasjon og er en norsk standard/system for koding og utvekslingsformat for 

digitalt stedfestede kart-, plan- og infrastruktur data.  Senterlinje veg, reguleringsformål industri,

hekkeområde for gås er eksempler på stedfestede data som har en standardkode. SOSI-kodene lagres 

som verdier i datasettenes egenskapstabeller. Typiske SOSI-egenskapsnavn er PTEMA (punkt),

LTEMA (linje) og FTEMA (flater).

SOSI-standarden distribueres av Statens Kartverk og kan bestilles i trykket format, CD-ROM eller 

man kan foreta oppslag fra Kartverkets hjemmeside på internett:

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm

Topologi Beskrivende forhold mellom flater, linjer og punkt i et kartdatasett. F.eks. vil flate-topologi 

innebære at datasettets flater ikke overlapper internt og inntil-liggende flater beskrives av deres 

omsluttende linjer og relasjon til naboflater.

Topologi er nærmere beskrevet i SOSI-standarden.
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Vedlegg 5.7  
Om hva aktuelle stortings-
meldinger viser til

I St. meld. nr. 23 ”Bedre miljø i byer

og tettsteder” (MD 2001-2002)

uttrykker regjeringen bl.a. ønske om

å legge til rette for:

• “Trygge, vakre og opplevelsesrike 

byer og tettsteder med høy miljø- 

og bokvalitet for befolkningen

• Bystrukturer og bymiljø som 

stimulerer til helsefremmende livsstil

• Et funksjonelt og miljøvennlig 

transportsystem med sterkere 

satsing på kollektivtransport,

sykling og gange

• Byer og tettsteder som ivaretar 

natur- og kulturmiljøet”.

Det vises til at det er flere utfordring-

er knyttet til dette, og til at staten har

en rolle i å utvikle og samordne

nasjonale rammebetingelser som

bygger opp om de nasjonale mål og

prinsipper som finnes for en miljø-

vennlig utvikling i byer og tettsteder. 

For å bevare og videreutvikle grønn-

strukturen i denne sammenhengen vil

Regjeringen:

• “Bidra til at kunnskap om biologisk 

mangfold blir lagt til grunn

• Utvikle geografiske informasjons-

systemer og geodata som ivaretar 

behovet for data om tilstand og 

utvikling av grønnstruktur

• Bidra med veiledningsvirksomhet 

overfor by- og tettstedskommuner,

herunder juridiske problemstillinger

• Bidra til å danne et kompetansenett-

verk for grønnstruktur.”

Stortingsmeldingen om friluftsliv, St.

meld. nr. 39 ”Friluftsliv – ein veg til

høgare livskvalitet” (MD 2001-2002)

viser til viktige tiltak for å følge opp

målsettingen om friluftsliv for alle,

blant annet:

• “At grønnstrukturen i alle kommuner 

som vokser skal kartlegges og 

vurderes innen 2006

• At kartleggingen skal legges til 

grunn i all kommunal planlegging 

og forvaltning og være en premiss 

for videre tettstedsutvikling

• At det skal legges vekt på å sikre 

sammenhengende grønnstrukturer.”

Forståelsen for en miljøvennlig byut-

vikling ble utviklet og forankret

gjennom Miljøbyprogrammet (MD

1993-2000). På samme måte som

transportsystemet og bebyggelses-

strukturen betraktes som viktige

infrastrukturer, er også grønnstrukturen

en viktig infrastruktur i byer og tett-

steder - og er en forutsetning for en

bærekraftig by- og tettstedsutvikling. 

Dersom grønnstruktur skal være en

premissleverandør for byutvikling er

det nødvendig med en aktiv og

bevisst holdning til den. Dette forut-

setter at kommunene har kunnskap

om verdiene den representerer, dvs

hvor områdene ligger, kvaliteter,

funksjoner og brukere den har. 

De grønne områdene i byggesonen

representerer ofte et fortettingspoten-

sial. Konflikter oppstår derfor lett

mellom ulike interesser. 

Ulike interesser krever grundig avvei-

ning i planprosessen. Dette betyr at

de grønne verdiene må komme langt

sterkere inn som fundament for all

by- og tettstedsplanlegging enn det

som har vært vanlig til nå. 

Bebyggelse, transportårer og grønn-

struktur må vurderes samlet, når for-

tetting og utbygging skal skje innen-

for eksisterende tettstedsgrense. I

stortingsmeldingen om arealpolitik-

ken, St. melding 29 ”Regional plan-

legging og arealpolitikk” ( MD 1996-

97) ble disse spørsmålene særlig

aktualisert, ikke minst fordi kravene

både til jordvern og biologisk mang-

fold utenfor tettstedsgrensen er skjerpet. 
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Vedlegg 5.8 
Samordning med andre 
statlige oppgaver og mål 

Pr. 01.07.03  har de aller fleste 

kommuner kartlagt, eller er i ferd

med å kartlegge biologisk mangfold.

Ambisjonen er at alle kommuner skal

ha gjort denne kartleggingen innen

2003. Kartleggingen omfatter 

imidlertid ikke hele grønnstrukturen

innenfor byggesonen i byer og tett-

steder, men vil kunne være et viktig

supplement (se kap. 3.4). 

Rikspolitiske retningslinjer for
barns og unges interesser i planleg-

gingen ble vedtatt i 1989. Det er et

nasjonalt mål å ivareta barns og

unges oppvekstmiljø, nærmiljøet og

dermed også den lokale grønnstruk-

turen. Kartlegging og verdivurdering

av grønnstrukturen bør blant annet

sees på som en del av arbeidet med å

følge opp denne retningslinjen. Her

er det et sentralt element at barns og

unges egne vurderinger må få høy

prioritet.

Stedsforming og estetikk er et annet

tema med nær tilknytning til grønn-

struktur, og som vektlegges mer i dag

enn tidligere. Dette kommer til

uttrykk gjennom formålsparagrafen i

plan- og bygningsloven som ble ved-

tatt endret i 1995. Her er et av sikte-

målene å sikre estetiske hensyn. I en

veileder om estetikk,” Estetikk i plan-

og byggesaker” (MD 1997) legges

det stor vekt på landskapet og grønn-

strukturspørsmålene. 

Veilederen ”Fortetting med kvalitet
– bebyggelse og grønnstruktur”
(MD 1999) gir råd til bl. a. kommu-

nene om hvor en kan, og ikke bør

fortette. Veilederen inneholder dessu-

ten en rekke eksempler, og det henvi-

ses til denne.

Arbeidet med Lokal Agenda, LA 21,

er et annet tema som Norge har for-

pliktet seg til å arbeide med i kjøl-

vannet av Riokonferansen i 1992. 

LA 21 prosessene kan på mange

måter sees på som en paraply over de

andre temaene som er nevnt foran.

For å utnytte ny kunnskap best

mulig, er det viktig å se de ulike opp-

gavene innefor ulike prosjekter sam-

let. Generelt er grønnstrukturspørs-

målene velegnet for å mobilisere

befolkningen i arbeidet for en mer

bærekraftig utvikling. Gjennom de

demokratiske og folkelige prosessene

som LA 21 arbeidet legger opp til,

vil en også kunne innhente nyttig

informasjon om bruken og betyd-

ningen av den by- og tettstedsnære

grønnstrukturen.

98



Vedlegg 5.9 
Forholdet til Arealis,
Nøkkeltall og Naturbase 

I forbindelse med det pågående

nasjonale arbeidet med standardiser-

ing, dokumentasjon og overvåking av

det biologiske mangfoldet er det spe-

sielt tre forhold som kommunene kan

ha nytte av å kjenne til i arbeidet med

grønnstruktur:

• Arealis: Inneholder beskrivelser av 

noen grønnstrukturrelaterte datasett 

og standarder for disse

• Nøkkeltall: Kan vise alle "åpne 

arealer" (ubebygde) innenfor tett-

stedsgrensen

• Naturbasen: Skal inneholde infor-

masjon om nasjonalt/regionalt 

viktige frilufts- og naturområder,

kulturlandskap og biologisk mangfold. 

Arealis
Arealis er et nasjonalt prosjekt med

hovedmålsetting å organisere et

effektivt opplegg for flyt av areal-,

miljø- og planinformasjon. Dette skal

skje i form av kart og tilhørende opp-

lysninger (egenskapsdata) fra fag-

myndigheter til planmyndigheter i

kommuner og fylker. Arealis er en

portal til informasjon som ligger hos

ulike samfunnsaktører.

Datasett-definisjonene i Arealis sam-

svarer med det dataprodusentene til

enhver tid leverer av data samt gjel-

dende standarder (SOSI). Pr. dags

dato er datasettspesifikasjonene i

Arealis noe mangelfulle når det gjel-

der grønnstruktur i byer og tettsteder.

Det arbeides imidlertid med å utbe-

dre dette slik at man på sikt vil kunne

gjøre flere typer grønnstrukturdata

tilgjengelig gjennom Arealis.

I Arealis er natur, landskap og rekrea-

sjon/friluftsliv definert som tre sepa-

rate hovedtema med tilhørende data-

sett og egenskaper. I veiledningsma-

terialet til Arealis finnes definisjoner

på datasettene, ytterligere informa-

sjon om datafangst, hvilke krav som

stilles til datasettene, vedlikehold og

videre distribusjon av data. 

Standarder utviklet gjennom Arealis

gjør det mer lettvint for kommunen å

ta i bruk GIS/geodata i sitt grønn-

strukturarbeid. Mer informasjon om

Arealis finnes på Statens Kartverk

sine hjemmesider: www.statkart.no

Nøkkeltall
Nøkkeltallene er koblet opp mot

nasjonale resultatmål og er et redskap

for staten til å følge utviklingen på

miljøtilstanden. Det er utviklet totalt

85 nøkkeltall på ulike felt, hvorav 24

er relatert til naturforvaltningen. 2

nøkkeltall er utviklet med tanke på å

følge utviklingen av rekreasjons- og

friluftsmuligheter i byer og tettsteder.

Disse 2 har sitt utspring i indikatorene

som ble utviklet i miljøbyprogrammet:

• Andel av boliger, skoler og barne-

hager som har tilgang på leke- og 

rekreasjonsareal i en avstand på 200 m.

• Andel av boliger, skoler og barne-

hager som har tilgang på nærtur-

terreng i en avstand på 500 m.

Det arbeides nå med å videreutvikle

metoder for å innhente informasjon

på disse to nøkkeltallene. Statistisk

Sentralbyrå (SSB) har ved hjelp av

eksisterende registre/databaser funnet

fram til såkalte "åpne arealer" innen-

for tettstedsavgrensningen. Disse are-

alene brukes deretter til å beregne

andel av tilgang. De "åpne arealene",

slik SSB definerer det, er i hovedsak

ubebygd areal. Fordi metoden ikke

gir informasjon om innhold og kva-

litet på områdene, må områdene

betraktes som områder med potensia-

le framfor reelle nærturterreng og

leke-og rekreasjonsarealer.

Det er viktig at kommunene bidrar

med informasjon gjennom egen kart-

legging. De "åpne arealene" identifi-

sert i nøkkeltallarbeidet kan være

viktig som supplement i dette arbei-

det. I miljøbyprogrammet ble indika-

torer på tilgjengelighet til nærturter-

reng og leke- og rekreasjonsarealer

utviklet basert på grunnregistreringen

K-og N-serien, hvor også barrierer til

områdene, som sterkt trafikkerte

veger ble identifisert (jfr.kap. 3.5.)

SSB´s metode for å hente ut data på

nøkkeltallene på friluftsliv bygger på

data fra følgende registre;

• Grunneiendoms-, adresse- og 

bygningsregistre (GAB)

• VBASE/ELVEG

• Levekårsundersøkelsen

• N50 kartdata

For å få mest mulige presise nøkkel-

tall er det en forutsetning at regis-

trene er oppdaterte, noe som ikke all-

tid er tilfellet. Denne feilkilden vil 

kunne bidra til å gi høyere andel av

nærturterreng/ leke-og rekreasjons-

areal enn det faktisk er. Resultatet fra

utprøvingen i 2002 viste at for lands-

gjennomsnittet var tilgangen, både på

nærturterreng og leke- og rekrea-

sjonsarealer, relativt god.

Figure 4a, b og c viser noen av resul-

tatene fra SSB´s utprøving av nøkkel-

tallmetoden i 2002. Figur 4a viser at

tilgang på nærturterreng minker med

økende tettstedsstørrelse. I de største

byene mangler noe over 40 % av 

barnehagene tilgang på nærturterreng

innenfor en avstand på 500 m. 

Det er interessant å merke seg at det

som defineres som boligblokker er den

kategorien hvor manglende tilgang er

høyest – i storbyene mangler 56 % til-

gang, mens i de noe mindre byene

mangler 39 % av boligblokkene tilgang. 

99



Enhver utbygging på ubebygd grunn

vil bidra til at arealene til nærturter-

reng og lek- og rekreasjonsarealer

reduseres. Dette vil kunne ha negati-

ve konsekvenser for tilgang. Dersom

målsettingen skal være at alle barne-

hager, skoler og befolkningen for

øvrig skal ha tilgang, er det en utfor-

dring for planmyndighetene å bidra

til dette. Denne utfordringen er ekstra

stor i våre mest tettbebygde strøk

hvor arealpresset er størst. 

Mer informasjon om nøkkeltallene

og resultatene fra 2002 finnes i rap-

porten ”Tilgang til friluftsområder –

metode og resultater” som bl.a. ligger

på SSB´s hjemmeside: www.ssb.no
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Fig. 4b. Rekreasjonsarealer  
nedbygd i Oslo i perioden 
1999-2002 (markert med      ).

Fig. 4c. Tilgang til rekreasjons-
arealer i Trondheim tettsted.
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Naturbasen 
Naturbasen er et nasjonalt fagsystem

for viktige datasett med stedfestet

informasjon i naturforvaltningen.

Naturbasen forvalter datasett under

fire tema; naturvern, friluftsliv, biolo-

gisk mangfold og kulturlandskap.

Naturbasen er under utvikling, og for

kommunene vil man både få innsyn i

Naturbasen og muligheter til å hente

ut data. Informasjon innenfor tett-

stedgrensene og byggesonen er fore-

løpig svært begrenset. Det er først og

fremst kommunenes eget arbeid med

grønnstruktur som vil gi opplysning-

er om disse verdiene, og være kilde

til den informasjon som på sikt bør

legges i Naturbasen. Naturbasen vil

være tilgjengelig på nett fra høsten 2003.

I Naturbasen vil man etter hvert finne

områder som er angitt som svært vik-

tig eller viktig under de fire temaene,

alstå en todeling i verdisetting.

Veiledningsmateriale knyttet til dette

er under utvikling i naturforvaltningen,

og vil kunne være et hjelpemiddel for

kommunene i arbeidet med verdiset-

ting av områder (se også kap. 3.7).

På tema friluftsliv/rekreasjon for

grønnstrukturen innenfor tettstedsav-

grensingen er det lagt opp til at man

skal kunne hente ut/legge inn data på

kategoriene:

• Nærturterreng

• Leke- og rekreasjonsareal 

• Sammenhengende grønnstruktur.

Det er spesielt viktig at kommunene

prioriterer disse ved en kartlegging

og systematisering av eksisterende

data. Dette fordi disse områdene

ansees være de mest verdifulle områ-

dene for friluftsliv/rekreasjon innen-

for  tettstedsavgrensningen. 
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Følgende institusjoner, kommuner og bedrifter har levert verdifulle

bidrag til veilederen:

Håndbok oversikt

1990 1 - 1990 Håndbok i kalking av surt vann. Utgått

1991 2 - 1991 Uteinformasjon i naturvern-, friluftslivs- og 

kulturminneområder. 40,-

1993 3 - 1993 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. 50,-

1994 4 - 1994 Friluftslivsområder - sikring og forvaltning.

Erstattes av 16 - 2001

5 - 1994 Gamle veger og vegfar. Bruk - vern - vedlikehold. 70,-

6 - 1994 Planlegging av grønnstruktur. 40,-

1995 7 - 1995 Vern og forvaltning av naturvernområder. Utgått

8 - 1995 Rettleiar i vassdragsplanlegging. 50,-

9 - 1995 Inngrep i vassdrag effekter og tiltak. 50,-

10 - 1995 Tilrettelegging for fritidsfiske. 75,-

1996 11 - 1996 Viltkartlegging. 75,-

1997 12 - 1997 Naturforvaltning i kommunene - en oppslagsbok. 100,-

1999 13 - 1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av 

biologisk mangfold. 100,-

2000 14 - 2000 Fjerning av ulovlige stengsel i strandsonen. 50,-

15 - 2000 Kartlegging av ferskvannslokaliteter. Internettutgave 

11 - revidert 2000 Viltkartlegging. Internettutgave

2001 16 - 2001 Friluftslivsområder – Offentlig sikring og forvaltning. 75,-

17 - 2001 Områdevern og forvaltning. 75,-

18 - 2001 Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og 

bygningsloven 100,-

19 - 2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold 75,-

2002 20 - 2002 Juss i strandsonen 100,-

21 - 2002 Kartlegging av strandsonen 100,-

22 - 2002 Slipp fisken fram. Fiskens vandringsmulighet 

gjennom kulverter og stikkrenner 75,-

2003 23 - 2003 Grønn by ...arealplanlegging og grønnstruktur 100,-

(også internettutgave)

Institutt for landskapsplanlegging,

Norges Landbrukshøgskole

Miljøverndepartementet

Bergen kommune

Fredrikstad kommune

Kristiansand kommune

Tromsø kommune

Oslo kommune

Trondheim kommune

Sandefjord kommune

Tønsberg kommune

Bærum kommune

Stavanger kommune

Grimstad kommune

Larvik kommune

Vestnorsk Plangruppe 

Asplan Viak Sør AS/Tromsø

DN publikasjoner

Utredning er utarbeidet av andre

på oppdrag fra DN eller i et 

samarbeid med DN. Innholdet har 

karakter av råd til DN.

Rapport er utarbeidet av DN, og 

gir uttrykk for direktoratets forslag 

eller standpunkter.

Notat er enklere oversikter,

sammenstillinger, referater og 

lignende.

Håndbok gir veiledning, konkrete 

råd om forvaltning av naturen,

som regel til bruk for lokale for-

valtningsorganer.

Temahefte gir en popularisert fram-

stilling av et tema.

Mer info:

www.dirnat.no/publikasjoner



Denne veilederen henvender seg 
først og fremst til planleggere og 
forvaltere av grønnstruktur i byer
og tettsteder på kommunenivå. 

Den gir anbefalinger på hvordan 
”Grønn plakat” kan bygges opp 
og brukes som verktøy i areal-
planlegging og forvaltning av 
grønnstruktur. 

GIS-bruk introduseres.

En generell innføring, med presenta-
sjon av verdier og funksjoner for den
urbane grønnstrukturen, er gitt i DN-
håndbok nr 6 ”Planlegging av grønn-
struktur i byer og tettsteder” (1994). 

Veilederen her gir oppdatert kunn-
skap om temaet, vesentlig bygget på
erfaringer fra satsingsområdet
”Grønnstruktur, natur og friluftsliv” i
Miljøbyprogrammet (Miljøvern-
departementet 1993-2000), som gikk i
Tromsø, Bergen, Kristiansand,
Fredrikstad og bydelen Gamle Oslo.
Direktoratet for naturforvaltning var
ansvarlig.

Rapporter fra Miljøbyprogrammet:

Hovedrapport
• Utvikling av miljøbyer (T-1320)

Fagrapporter
• Areal- og transportplanlegging

(T-1321)
• Grønn by... arealplanlegging og 

grønnstruktur (T-1069) (Kan bare 
bestilles fra DN)

• Sentrumsutvikling (T-1322)
• Levende lokalsamfunn (T-1323)
• Gode Byboliger (HB 7.F.28) (Kan 

bare bestilles fra Husbanken
• Stedsforming og kulturminner 

(Riksantikvaren: ISBN 
82-7574-027-4)

Andre publikasjoner
• Miljøbyprogrammet (T-1352) 

(Brosjyre, med kortversjon av 
anbefalinger)

• Forsøk med visualisering av 
sammenhengen mellom by-
struktur og kollektivtrafikk
(T-1409)  (Temarapport) 

• Å beskrive miljøtilstand og bære-
kraftig utvikling i byer og tettsteder.
Indikatorer og metode (SFT 1726/ 
2000)

• Grønnstrukturen i Miljøby-
programmet (foldere utgitt av/og 
kan bestilles fra DN):
- Hva - hvor - hvem 1994. (TE 621)
- Indikatorer 1995. (TE 651)
- Indikator på biologisk mangfold -

grønnstrukturens innhold og 
kvalitet 1996. (TE 726)

- Helse i hvert gresstrå 1997. (TE 763)
- Grønt er skjønt - skjøtsel av 

bynatur 2000. (TE 878)

- Indikatorer - sammendrag - 
resultater fra utprøving i 
miljøbyene 2000. (TE 876)

- Kunst - grønt, en kilde å øse av
2000. (TE 876)

Med noen unntak (se over) kan
disse bestilles fra: 
Statens forurensningstilsyn (SFT),
telefon 22 57 34 00, 
eller e-post: bestilling@sft.no

Direktoratet for naturforvaltning (DN)
er det sentrale fagorganet for natur-
forvaltning i Norge. DN ble opprettet i
1985 og er underlagt
Miljøverndepartementet.

Myndigheten til å forvalte naturressur-
ser er gitt gjennom ulike lover og for-
skrifter.

Utover lovbestemte oppgaver har
direktoratet også ansvar for å identifi-
sere, forebygge og løse miljøproble-
mer ved samarbeid, rådgivning og
informasjon overfor andre myndighe-
ter og grupper i befolkningen.

7485 Trondheim. Telefon: 73 58 05 00. Telefaks: 73 58 05 01. www.dirnat.no
E-post: postmottak@dirnat.no


