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NiN
§ NiN er Artsdatabankens system for typeinndeling og
beskrivelse av naturvariasjon
§ Stortinget vedtok i februar 2015 at NiN-systemet skal ligge
til grunn for all kartlegging av naturtyper i offentlig regi
§ Regjeringen stadfestet dette i handlingsplanen for
naturmangfold, ‘Natur for livet’ i desember samme år
§ Naturhistorisk museum UiO har det faglige ansvaret for å
utvikle NiN som fagsystem, som et prosjekt for
Artsdatabanken
§ NiN er en nasjonal dugnad der alle relevante fagmiljøer har
stående invitasjon til å bidra med sin kunnskap
§ Gjeldende NiN-versjon er 2.2; arbeid pågår med revisjon
av NiN fram mor versjon 2.3 (eller 3.0) som etter planen
skal lanseres i løpet av 2022

NiN (versjon 2) er et verdinøytralt
standardverktøy for naturbeskrivelse

natur-

BESKRIVELSESFASEN
NiN skal fylle de ulike
samfunnssektorenes behov for objektiv
(verdinøytral) beskrivelse av naturen

ANALYSEFASEN
Brukerne utvikler egne prinsipper, kriterier og metoder for
å bearbeide (analysere) den beskrivende naturmangfoldinformasjonen

Naturtype +
egenskaper
Område verdisatt og konsekvensvurdert av
interessent 2

Område verdisatt og
konsekvensvurdert av
interessent 1
Forekomst av art
eller annet ‘objekt’
+ egenskaper
Naturtype+
egenskaper

NiN (versjon 2) er et verdinøytralt standardverktøy
for naturbeskrivelse

natur-

BESKRIVELSESFASEN
‘registreringene er et rent beskrivende
arbeid’

ANALYSEFASEN
‘bruken av registreringene for bevaring av biologisk
mangfold innebærer verdivalg med hensyn på
omfang av ulike tiltak’

Dersom det skilles mellom ‘beskrivelse’ og ‘analyse’, kan NiN tjene som et
felles, sektornøytralt kunnskapsgrunnlag, med potensial for:
: mer presis og effektiv naturkartlegging
: samarbeid mellom sektorene om naturkartlegging
: samarbeid om oppbygging av kunnskap om naturmangfoldet

To spørsmål
§ Hvordan brukes kunnskap om arter i NiNsystemet?
§ Hvordan kan NiN-systemet brukes til å si noe om
truete arter?

Overblikk
Landskapstype

over NiN-systemet

Natursystem

Livsmedium

Bruken av kunnskap om arter i NiN
§ NiN-systemet skal være et verdinøytralt og etterprøvbart
system for å beskrive naturvariasjon
§ Kunnskap om arter brukes for å dele inn i typer på
natursystem-nivået
§ Natursystem-type:
Naturvariasjon karakterisert ved en spesifikk variasjon i
artssammensetning som respons på spesifikk variasjon
langs lokale komplekse miljøvariabler
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Artssammensetningen
Hvilke arter finnes på og i marka, og hvor mye er det av
hver art?
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Lokal kompleks miljøvariabel (LKM)
§ Samling av miljøvariabler som gir opphav til variasjon i
artssammensetning på relativt fin skala (10−100 m) og er
rimelig stabile over relativt lang tid (100–200 år)
§ Eksempel: I skogsmark (også andre naturtyper) er
kalkinnhold (KA) er en av de to viktigste LKM; forklarer
mye av variasjonen i artssammensetning

kalkfattig
kalkrik
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Hvorfor artssammensetning og LKM?
§ Hvorfor LKM?
– uttrykker grunnleggende egenskaper ved økosystemene
– egenskaper som vanligvis er stabile over lang tid
– kart over NiN naturtyper vil ha lang ‘holdbarhet’

§ Hvorfor legge hovedvekt på artssammensetningen?
– variasjon i artssammensetningen er uttrykk for den økologiske
betydningen av en LKM

§ Hvorfor ikke bruke flere (eller alle) kilder til variasjon i en og
samme typeinndeling?
– et tilstrekkelig detaljert typesystem (for praktiske formål) ville måttet
inneholde et uhorvelig antall typer
– det er umulig å lage konsistente regler for hvilke kilder til variasjon
som skal gis forrang ved inndelingen på hvert nivå i typesystemet
– umuliggjør etterprøvbarhet
10

Generaliseringshierarkiet

Hovedtypegruppe
Fastmarkssystemer

Hovedtypegrupper

Hovedtyper

Uttørkingsfare
(LKM)

Grunntyper

Kalkinnhold (LKM)

+ Beskrivelsessystemet
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§ Hver ‘grunntypeboks’ skal så langt det er mulig være ‘like
stor’ i betydningen ‘omfatte like mye variasjon i
artssammensetning’. NiN forutsetter derfor en metode for å
trinndele lokale komplekse miljøvariabler (LKM) på grunnlag
av kunnskap om variasjonen i artssammensetning

1ØAE = 25 % endring i
artssammensetning
Alle LKM deles i x
‘standardtrinn’, der x =
antall ØAE mellom
gradientendepunktene,
avrundet nedover til
nærmeste hele tall

Metoden: generaliserte artslistedata
• Metoden for å finne fram til den typeinndelingen som
stemmer best overens med den kunnskapen vi har, og
som tilfredsstiller NiNs prinsipper og kriterier, baserer seg
på generaliserte artslistedatasett:
• ei artsliste for hver aktuell naturtypekandidat (f.eks. for
ulike kalkinnhold-trinn i skogsmark)
• forekomst og mengde av alle arter i alle
typekandidater, registrert på en skala fra 0 til 6
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Typeinndelingssystemet i
NiN forbedres gradvis ved
bruk av standard
vitenskapelig metode
(hypotesetesting basert på
generaliserte
artslistedatasett)

Naturtypeinndelingshypotese

Metode for å teste
hypotesen

Akseptert

Forkastet

Gjeldende
naturtypeinndeling
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NiN-systemets
oppbygning
(‘systemarkitektur’)

TYPESYSTEM

BESKRIVELSESSYSTEM

Beskrivelsessystemet
• Lokal miljøvariasjon er grunnlaget for typeinndelingen
• All annen variasjon fanges opp i beskrivelsessystemet
• Artssammensetning (dominans, standard artslister)
• Geologisk sammensetning (bergarter, mineraler,
løsmasser, jordsmonn)
• Landformer (LFV)
• Naturgitte objekter (NO)
• Menneskeskapte objekter (MO)
lokal miljøvariasjon
• Lokal miljøvariasjon (LKM)
som ikke gir opphav
• Regional miljøvariasjon (RKM)
til nok variasjon i
• Tilstandsvariasjon (TKM)
artssammensetning
til å komme til ut• Terrengformvariasjon (TFV)
trykk i typesystemet
• Romlig strukturvariasjon (RSV)
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Hvordan kan NiN-systemet brukes til å i
noe om truete arter?
§ NiN-systemet kan brukes til å si noe om arters relasjon til
miljøet
– samme framgangsmåte for truete arter og alle andre arter

§ Konkret: Beskrive miljøforholdene på et sted der en art
forekommer
§ Abstrakt: Beskrive hvordan arten i det store og hele
forholder seg til miljøet (forekomstsannsynligheter under
ulike miljøforhold, etc.)
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Konkret: Bittergrønn I
§ Bittergrønn (Chimaphila
umbellata)
§ urt i vintergrønnfamilien
§ vurdert som sterkt truet (EN)
‘på grunn av en begrenset og
fragmentert utbredelse i
kombinasjon med
tilbakegang og forholdsvis få
individer fordelt på mange
små delpopulasjoner’
(Artsdatabanken)
§ 87 kjente forekomster,
hvorav 31 er intakte (2018)

Bittergrønn II
§ En av de 87
lokalitetene for
bittergrønn ligger i en
furuskog i Jevnaker
(Oppland)

Bittergrønn III
Bittergrønn
(Chimaphila umbellata)
Op: Jevnaker: Firsprangsletta

Naturtypepolygon:
lyngskog (T4−C−9)
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Bittergrønn V
§ Vi kan bruke beskrivelsessystemet
i NiN til å beskrive lokaliteten og
forekomsten i så stor detalj vi
måtte ønske
§ Det gjøres ved å velge relevante
variabler, og å angi en verdi på en
standard måleskala
§ Variabelverdien
1AE−MB−CHIMumbe−S = 1 sier
at arten finnes i naturtypepolygonet og at den finnes i > 1/32
av 4 m2-ruter som naturtypepolygonet kan deles inn i

Bittergrønn VI
§ Variabelverdien
1AG−A−0 = 6 sier at
tresjiktsdekningen er
mellom 50 og 75 %.
§ Variabelverdien
1AR−A−0 = B2 sier at
dette er en barskog
§ Variabelverdien
1AR−PUsy = 4
spesifiserer at dette er en
furuskog

Bittergrønn VII
§ Variabelverdien 3AB−DG−0 = 1 viser at lokaliteten
inneholder (eller ligger i) en dødisgrop (det går også fram
av kartet)
§ Variabelverdien 4 DL−0 = 0 sier at lokaliteten ikke
inneholder liggende død ved med diameter > 10 cm
§ Variabelverdien 6SE = 4
sier at lokaliteten ligger i
overgangsseksjonen
(mellom oseanisk og
kontinentalt klima)
§ Variabelverdien 6SO = A1
sier at vi befinner oss i
boreonemoral bioklimatisk
sone

Bittergrønn VIII
§ Variabelverdien 7SD−0 = 0
sier at dette er normalskog
§ og 7SD−NS = 5 sier at den
er i hogstklasse 5
§ Variabelverdien 7TK = 0
sier at lokaliteten ikke har
spor etter ferdsel med
tunge kjøretøy

Bittergrønn IX
§ Miljøforholdene på stedet
kan beskrives i større
detalj enn
grunntypetilhørigheten
viser, ved å inkludere
underordnete LKM:
§ VM = 0 sier at lokaliteten
er veldrenert
§ S1 = g og SS = k sier at
sedimentene domineres av
sand (‘sandfuruskog’)
§ HI = 0 sier at skogen ikke
har preg av beiting

Livsmedium
§ For arter med spesifikke substratkrav, kan (i tillegg eller i
stedet) livsmedium-inndelingen benyttes
§ Livsmedium = artenes levested

Levende dyr og
dyrebo (T9)

Syntetiske
livsmedier på
land(T35)

Grovere
uorganiske
substrater
på land (T1)
På bark (T7)

Livsmedium

Levende vedaktige planter (T5)

Abstrakt: Bittergrønn I
§ NiN-systemet kan brukes til å beskrive bittergrønn sine
miljøkrav i Norge i det store og hele
§ Vi kan beskrive artens fordeling på (dvs. sannsynligheten for
å finne arten) i ulike natursystem-typer, på ulike trinn langs
variabler i beskrivelsessystemet, etc.
§ Det innebærer en generalisering av den kunnskapen vi har
om de lokalitetene der arten forekommer i Norge
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Abstrakt: Bittergrønn II
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Begreper for arters relasjon til
miljøgradienter i NiN
• mengdeart = ‘art med gjennomsnittlig dekning eller
biomasseandel større enn 1/8 i et utvalg [av
enkeltobservasjonsenheter]’
• vanlig art = ‘art med frekvens større enn 1/8 i et utvalg’
• konstant art – ‘art med frekvens større enn 4/5 i et
utvalg’
• tyngdepunktart – art med høyere frekvens og dekning i én
aktuell naturtype enn i andre typer det sammenliknes med
• skilleart = ‘art med høyere frekvens og/eller dekning i én av
to eller flere naturtyper som sammenliknes’
• absolutt, sterk og svak skilleart kan defineres på
grunnlag av sprang i mengde mellom to typer som
sammenliknes
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Begreper for diagnostiske arter (forts.)
• kjennetegnende tyngdepunktart – tyngdepunktart som
utelukkende eller nesten utelukkende forekommer i én
naturtype
• skilleart = ‘art med høyere frekvens og/eller dekning i én av
to eller flere naturtyper som sammenliknes’
• absolutt skilleart = ‘art som normalt bare forekommer i
én blant to eller flere naturtyper som sammenliknes’
• sterk relativ skilleart = art med mengdeforskjell som
utgjør 2 eller flere enheter på standard 6-trinnsskalaen
for angivelse av artsmengder i NiN
• svak relativ skilleart = art med mengdeforskjellen som
utgjør én enhet på 6-trinnsskalaen
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Konklusjon
§ NiN-systemet gir grunnlag for å kunne beskrive arters
relasjon til miljøet, for en gitt forekomst (konkret) såvel som i
det store og hele (for Norge, en region, etc.; abstrakt)
§ NiN-systemet gir grunnlag for systematisk oppbygging av
kunnskap om arters miljøkrav (og egenskaper)
§ Artsdatabanken arbeider med å utvikle en ‘egenskapsbank’
som bl.a. skal inneholde sammenstilt kunnskap om arters
relasjon til miljøet (basert på NiN)
§ Systematisering av kunnskap om arters relasjon til miljøet vil
være en stor og viktig oppgave i mange år framover

