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HOTSPOT-OVERVÅKING 

i ARKO-prosjektet:

(ARKO = Arealer for Rødlistearter 

– Kartlegging og Overvåking)

Hva er en hotspot?

Mange truede arter forekommer

• fåtallig

• klumpvis i bestemte naturtyper 

(=hotspot-habitater) 

• i bestemte deler av landet 

(=hotspot-regioner)

Ved å kartlegge og overvåke disse 
naturtypene (hotspot-habitatene), 
kan vi effektivt få bedre kunnskap 
om status og trender for en rekke 
rødlistete arter

ARKO-prosjektet

• NINA, Skog & Landskap og UiO-

NHM har siden 2003 hatt 

ansvaret for ARKO. Prosjektet er 

en del av Nasjonalt Program for 

Kartlegging og Overvåking av 

Biologisk Mangfold.

• Alle artsfunn fra ARKO legges inn 

i databaser koblet mot 

artskart.artsdatabanken.no

Hva har vi kartlagt? 

• Mer enn 500 lokaliteter er kartlagt

• Mer enn 3000 forekomster av mer 

enn 500 rødlistearter

• 72 nye insektarter, ikke rapportert 

fra Norge før

Sopp, moser, karplanter og insekter

lav

sopp

Alle grupper

Moser og lav

Lav, insekter og karplanter

sopp

Sopp, insekter

Hotspot-
regioner

Hul, gammel eik

Rødlistede arter i Norge 
fordelt på grupper
Sopp og insekter utgjør mer enn 60%
EX, utdødd(extinct); EW, utdødd i vill tilstand

RE, regionalt utdødd; CR, kritisk truet (Critically
Endangered); EN, sterkt truet (Endangered);

VU, sårbar (Vulnerable); NT, nær truet (Near
Threatended); DD, datamangel (Data Deficient)

Artsgrupper med spesielt høyt antall rødlistearter

Kalklindeskog 

Åpen grunnlendt kalkmark

Åpne sandområder

Dyremøkk

Naturbeitemark

Kalksjøer

Overvåkings-opplegg

• Metodeutvikling

• Avhengig av skala og 

forkomsthyppighet/vanlighet

• Viktig forvaltningsverktøy for vern 

av naturmangfold

Vil du vite mer?

Søk på ’ARKO’ på NINAs hjemmeside etter faktaark, 
rapporter og flere lesetips!
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Enghaukeskjegg (NT) 

Rød honningvokssopp (NT) 

Dragehode (VU) 

Kobbertunge (VU ) t.v. 
og oliventunge (VU ) t.h. 

Osloslørsopp (CR) 

Dvergtistel (CR) 

Crossocerus subulatus
(en graveveps, ny for Norge)

Bøkebarktege (CR) 

Cleptes semicyaneus
(en gullveps, ny for Norge)

Dragehodeglansbille (EN) 

www.nhm.uio.no

Squamarina
degelii (en
skorpeLav EN) 

Stautnål (VU) 

www.skogoglandskap.no

http://www.artskart.artsdatabanken.no/

