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Besøksforvaltning i verneområder 
• En ny merkevare- og besøksstrategi for 

nasjonalparker (2015)

• Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak som 
er nødvendige for å balansere 
verneverdier, besøkende og lokal 
verdiskaping

• Besøksforvaltning forutsetter 
god oversikt over mangfoldet og 
naturverdiene i verneområdet, 
sammen med kunnskap om 
ferdselen og de som ferdes.

• Miljødirektoratet bestilte 
utviklingsprosjekt for 
sårbarhetsvurdering i norske 
verneområder (NP) 

• NINA-prosjekt 2016-2019
 Modell og håndbok

• Svalbard-håndbok 2014
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Sårbarhetsvurdering  
et verktøy for forvaltning 

• Grunnlag for prioriteringer 

• Synliggjøre behov for tiltak

• Dokumentere og forklare 
valg av løsninger som 
forvaltningen vedtar

• Sårbarhetsvurdering er et av 
flere verktøy for å oppnå en 
god besøksforvaltning, 
sammen med bruker-
undersøkelser, 
overvåkingsdata, spesielle 
utredninger om dyre- og 
planteliv, turisme/næring.

Kan brukes overalt!
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Hva er sårbar natur ? 

Påvirkning
- hvor, hvordan, når, hvem, 

hva, hvor mye
- preferanser
- brukere

Sensitiv vegetasjon og dyreliv
- slitestyrke/gjenvekst
- forstyrrelse
- Forekomster
- SENSITIVE ENHETER
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Sårbarhetsvurdering  steg for steg 

FJELL SKOG KYST
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Valg av lokaliteter i et verneområde

• Overordna for hele området 
(nasjonalparken)
 Utfordringer for ferdsel
 Konfliktpotensial
 Lokalkunnskap 
(områdeforvalter, SNO, andre)
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Avgrensing av enkeltlokaliteter

• Detaljert
 Områdeforvalter
 Registrator

• Basert på
 Kjennskap til ferdselsmønster
 Kunnskap om naturverdier
 Eksisterende / planlagt 
infrastruktur

STI med 500 m buffer
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Innhente kunnskap

• Utnytte eksisterende 
kunnskap
 Ferdsel
 Vegetasjon
 Dyreliv

• Kilder
 Kartdata
 Rapporter/bøker
 Verneplan/forvaltningsplaner
 Lokalkjente
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Tilrettelegging av GIS-data

• Uttrekk fra databaser (artsdata)
 Skjermdump
 Script – sammenstilling av data
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www.norgeskart.no

http://www.norgeskart.no/
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www.artsobservasjoner.no

http://www.artsobservasjoner.no/
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www.artsobservasjoner.no

Art RL Sensitivitet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

myrhauk EN Sannsynlig x x x x

blåstrupe NT Mulig

dobbeltbekkasin NT Sannsynlig

fiskemåke NT Sannsynlig

fjellrype NT Mulig

gjøk NT Mulig X

lirype NT Mulig x

sivspurv NT Mulig

lappspurv VU Mulig

dvergfalk LC Sannsynlig x X

enkeltbekkasin LC Sannsynlig X

fjellvåk LC Sannsynlig x x

grønnstilk LC Sannsynlig x

havørn LC Sannsynlig x x

heilo LC Sannsynlig x x x

jordugle LC Sannsynlig x x x

kongeørn LC Sannsynlig x

krikkand LC Sannsynlig X

laksand LC Sannsynlig x x

myrsnipe LC Sannsynlig X

småspove LC Sannsynlig x

strandsnipe LC Sannsynlig X

http://www.artsobservasjoner.no/
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Figur 3.24. Posisjoner
villrein (3 timers
intervaller) for perioden
2009-2018 fordelt på de
fire sesongene som er
vurdert i
sårbarhetsanalysen.
Det er satt på linjer som
korteste avstand
mellom to GPS punkter.
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Feltarbeid
• Feltskjema og papirkart

• Utstyr (huskeliste!)

• Foto og GPS

• Registrere sensitive enheter

• Observere bruk og status

• Snakke med kjentfolk



Lykke til!

https://www.nina.no/Sårbarhetsvurdering
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