TA VARE PÅ NATUREN!
I GRIMSTAD HAR VI MANGE OMRÅDER I SJØEN SOM KREVER AT VI OPPTRER VARSOMT. I
GJESTEHAVNENS NÆRHET ER DET SPESIELT OMRÅDER MED ÅLEGRESS SOM ER VIKTIG.
FOR Å FÅ MER INFORMASJON OM NATURTYPER OG ARTER I VÅRT OMRÅDE, BESØK
NATURBASEN TIL DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING:

http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

VELKOMMEN TIL NATURBASE
Her kan du se data om natur og friluftsliv som Direktoratet for naturforvaltning (DN) har registrert i fagsystemet
Naturbase. Dataene er samlet inn av kommunene, fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard,
sektormyndigheter, Norsk Polarinstitutt (NP) og DN. Innsynet er kartbasert, og du får opp et kart over Norge og
Svalbard når du starter.
Naturbase inneholder data om:







Områder som er vernet, eller foreslått vernet, etter
naturvernloven, Svalbardloven, Svalbardmiljøloven og
viltloven
Naturtyper og arter som er viktige for å opprettholde
mangfoldet i naturen
Arter som har spesiell betydning for jakt og annen høsting
Kulturlandskap med viktige biologiske og/eller
kulturhistoriske verdier
Friluftslivsområder som er sikret for allmenn bruk ved at
staten har kjøpt dem eller skaffet seg spesielle rettigheter i
dem
Motorferdselsreguleringer, reinsjaktområder,
ilandstigningsplasser m.m. på Svalbard

! Finner du ikke data i Naturbase for et område, betyr ikke dette at området er "verdiløst". Særlig for data om
naturtyper og arter kan det være at området ikke er kartlagt, eller at data ligger i andre baser. Se for eksempel
Artsdatabankens Artskart. I kommuner hvor naturtypedata og artsdata er kartlagt, kan det være at man ikke har
funnet forekomster som skal legges inn i basen. Men det kan også være slik at man har data under bearbeiding.
Ta kontakt med kommunen eller fylkesmannen hvis du vil vite mer om status for kartlegging eller innlegging av
data i Naturbase.
Du kan lage fylkesvise eller kommunevise lister over områder i Naturbase. Du kan også søke direkte i dataene
fra Naturbase via egen side for avansert søk og deretter få vist resultatet av søket i kartet (søkesiden er også
tilgjengelig via egen knapp i kartprogrammet).
Data fra Naturbase er også synlig i andre karttjenester utviklet av DN. For Svalbard har DN utviklet en egen
Svalbard-klient som viser data fra Naturbase sammen med data fra andre kilder. Flere slike karttjenester finnes
på DNs hjemmeside under Kart og miljødata.

