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Sårbarhetsvurdering for dyreliv

1. Hva er sensitivt dyreliv?

2. Sensitive arter og sensitive enheter 

FJELL SKOG KYST

3. Utregning av sårbarhet

4. Tiltak og forvaltning 
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1 Hva er sensitivt dyreliv - arter

• Sensitivitet for forstyrrelse

– Trolig ikke, mulig, sannsynlig

– Reproduksjon, noen også på trekk og vinter (kyst)

• Rødlistede arter og hensynskrevende arter

• LC arter som sannsynlig blir negativt påvirket av ferdsel
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2 Sensitive arter FJELL 

myr
innsjøer og dammer
kulturlandskap
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Sensitive arter SKOG 

myr
innsjøer og dammer
kulturlandskap
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Sensitive arter KYST 

myr
innsjøer og dammer
kulturlandskap
marint
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Sensitive arter KYST (trekk og overvintring)
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Kongeørn og hubro (500m)

Buffersoner
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For stor variasjon i dataforekomst og for 
upresist plassert i rom, men understøtter og 
supplerer registrering på sensitive enheter 
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Sårbarhetsvurdering basert på arter
• Svært mange observasjoner

• MEN: knyttet til noen få punkter 
vanskelig å gjøre noen differensiert 
vurdering av sårbarhet

• Unøyaktighet - koordinater i 
artsobservasjoner

• Noen områder – svært få 
observasjoner i artsobservasjoner

Dyreliv Akerøya – Ytre Hvaler
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Hva er sensitivt dyreliv - enheter

• Habitatvalg hos alle norske fugler og større pattedyr (NiN)

• Fokus på sensitive arter 

• Alle artene er knippet sammen i sensitive enheter etter 
NiN- systemet, kalt livsmiljø og funksjonsområder 
(spill/parringsområder, hi/reir osv.) 



www.nina.no

Tabellen bak de sensitive enheter?



www.nina.no

Sensitive enheter FJELL 
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s

Generelt

Hva gjør 
denne 
enheten 
sensitiv

Rødlistearter
Kobling til NiN

Sensitive 
arter
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Sensitive enheter SKOG 
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s

Generelt

Hva gjør 
denne 
enheten 
sensitiv

Rødlistearter

Kobling til NiN

Sensitive 
arter
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Funksjonsområder 
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Funksjonsområder 
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Sensitive enheter KYST
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Hva gjør 
denne 
enheten 
sensitiv

Rødlistearter

Kobling til NiN Sensitive 
arter
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enheten 
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Forberedelse til feltarbeid 

Figur 4.10. Oversikt over arealet
der det er gjennomført
sårbarhetsvurdering for dyreliv
langs stien fra Tverrfjellet til
Geitberget. Sensitive enheter
knyttet til dyreliv er figurert ut i
flyfotoet.
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www.norgeskart.no
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Forberedelse til feltarbeid 

Figur 4.9[. Oversikt over arealet der det er 
gjennomført sårbarhetsvurdering for dyreliv 
langs stien fra Tverrfjellet til Geitberget. 
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Art RL Sensitivitet
7 9 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

myrhauk EN Sannsynlig x
bergirisk NT Mulig x
blåstrupe NT Mulig X X X
fiskemåke NT Sannsynlig x
fjellrype NT Mulig x
gjøk NT Mulig X x X X
gulspurv NT Trolig ikke x
hønsehauk NT Trolig ikke x
lirype NT Mulig x X
sivspurv NT Mulig x x X
stær NT Trolig ikke x
taksvale NT Trolig ikke X x
tyrkerdue NT Trolig ikke x
lappspurv VU Mulig X
dvergfalk LC Sannsynlig x x X X

enkeltbekkasin LC Sannsynlig
X

fjellvåk LC Sannsynlig x x x
havørn LC Sannsynlig x
heilo LC Sannsynlig x x X x
kongeørn LC Sannsynlig x
rugde LC Sannsynlig X x
rødstilk LC Sannsynlig x
skogsnipe LC Sannsynlig x
småspove LC Sannsynlig x X
storlom LC Sannsynlig X
trane LC Sannsynlig X
tårnfalk LC Sannsynlig x x x x

www.artsobservajoner.no
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Feltarbeid - Feltskjema 

Obs areal!
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Plassere på kart

• Feltregistrering
 Stier 
 Sensitive enheter
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3 Utrekning av sårbarhet
Kartlagte 

sensitive enheter

Plassering: hvor ligger de ift. 
ferdselen?

Fange opp i hvor stor grad det er 
(potensiell) konflikt mellom 

dyreliv og ferdsel

Kort sagt:

HØG VEKTING: Der det er mye sensitive enheter og de ligger 
akkurat det folk ferdes

LÅG VEKTING: Der det er små eller ingen arealer som er sensitive 
og de ligger helt perifert i forhold til hvor folk ferdes 

Areal: hvor mange og hvor 
store?
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Hvordan vekte: Areal

• Hvor stor del av lokaliteten?

• Oppsummere basert på 
feltregistrering av sensitive 
enheter (fra feltskjema)

• Samlet vekting per type 
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Hvordan vekte: Plassering?

• Område
 Der ferdselen foregår spredt 
innenfor et område

 Tilnærming: hvor foregår ferdselen 
i forhold til 
hovedattraksjonen/turmålet

• Sti (vanligst)
 Der ferdselen foregår langs en sti 
 Tilnærming: hvor lett er det å følge 
stien
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Utregning av sårbarhet – dyreliv (eks) 
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Regne ut sårbarhet (eksempel)
• For hver type enhet: 
areal × plassering

• Summere alle enhetene
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Hvordan vekte: special case villrein
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Regne ut sårbarhet (eksempel villrein)
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4 Tiltak og forvaltning
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4 Tiltak og forvaltning

• Det er ferdselen som 
forvaltes!

 Samme vekting av areal
 Endre vekting av plassering



www.nina.no

Avbøtende tiltak = mindre sårbarhet
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Effekter av avbøtende tiltak? VILLREIN  

Mysuseter – Spranget - Rondvassbu Med avbøtende
tiltak

Kartleggingsenhet 
for villrein

Areal Plassering Status 
funksjon

Beregning av 
sårbarhet

A P S SUM

Kalvingsområder                   2 1 1 2 2 1 1 2
Sommerbeite 3 5 4 60 3 5 3 45
Vinterbeite 3 5 4 60 3 5 3 45
Trekkveier                    3 5 5 75 3 5 4 60
Utvekslingsområde 3 5 5 75 3 5 4 60
Sum for lokaliteten 272 212
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Høvringen – Formokampen Med økt 
tilrettelegging

Kartleggingsenhet 
for villrein

Areal Plassering Status 
funksjon

Beregning av 
sårbarhet

A P S SUM

Kalvingsområder                   1 1 1 1 1 1 1 1

Sommerbeite 3 3 4 36 3 3 5 45

Vinterbeite 3 3 4 36 3 3 5 45
Trekkveier                    3 2 4 24 3 2 5 30
Utvekslingsområde 1 1 1 1 1 1 1 1

Sum for lokaliteten 98 122

Effekter av økt tilrettlegging? VILLREIN   
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