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SABIMA
• Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

• Fyller 20 år i 2016. 12 ansatte i sekretariatet

• Paraplyorganisasjon med 9 medlemsforeninger

• Ca. 20 000 medlemmer

• Formål: Spre biologisk kunnskap i politiske 

miljøer og hos forvaltningsmyndigheter for å 

sikre god forvaltning av biomangfoldet.

• Også viktig å formidle biomangfoldsaker i media 

• Egen avdeling for å koordinere den frivillige 

kartleggingen av norsk natur

• Ansvar for brukerstøtte og kvalitetssikring i 

Artsobservasjoner
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4438 arter er på rødlista –

Arealforbruk klart viktigste årsak
20 % av artene er på rødlista

Arealendringer desidert største trussel

Ikke fornybar ressurs

Ny Rødliste 18. november 2015



Klima og fremmede arter
• Vil føre til store forandringer

• Fremmede eller sykdomsbærende arter



20 % av artene er på rødlista

Arealendringer desidert største trussel

Ikke fornybar ressurs

Ny Rødliste 18. november 2015



Masseutryddelser

Alle slekter

«Veldefinerte» slekter

Trendlinje

De fem store masseutryddelsene

Andre masseutryddelser

Millioner år siden

Tusen slekter

Dinosaurene
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Vi er internasjonalt forpliktet gjennom 

biomangfoldkonvensjonen til å stanse tapet av 

biomangfold innen 2020

Verdens befolkningsutvikling





Reduksjon og fragmentering



Veinettet i Oslomarka

• Verdi av nærnatur

– Kreativitet

– kunnskap







Trusler?



Hverdagslandskapet

Nasjonalparker

Landskapsvernområder

Naturreservater

Andre

Ikke vernet (83,2 %)

Vernet etter Naturmangfoldloven pr. 31.12.2011:



Er det nok å verne nok?



Ny stortingsmelding 

om naturmangfold



• Arter

• Gener

• Økosystemer

• Bilder

Arter

Økosystemer

Hva er biomangfold?



Støttende tjenester 

(grunnleggende livsprosesser)

• Jord- og sedimentdannelse

• Fotosyntese og primærproduksjon

• Vannkretsløp

• Næringsstoffkretsløp

• Evolusjonære prosesser

• Økologiske interaksjoner



Regulerende tjenester

flomdemping

pollineringsykdomskontroll

luftrensing



Forsynende tjenester

Biokjemikalier og medisin

Fiber

Ferskvann

Mat



Kulturelle tjenester

Friluftsliv og rekreasjon

Estetiske verdier

Kunnskap og forskning



•Naturen er grunnlaget for alt liv!

•Det er for billig å forbruke natur!



Hvor er naturen?



Pipervika 1889-2004

•Fra www.tilbakeblikk.no

http://www.tilbakeblikk.no/


Sjursøya 1870



Sjursøya 1919



Sjursøya 1935



Sjursøya 1956



Sjursøya 2015





• Oslofeltet –

unik geologi 

i verden



• Oslos 10 

elver



Rødlista – truede arter



Verneområder i Oslo



Viktige naturtyper i Lillomarka (Oslo)



Vandrefalk –

nesten utryddet på 70-tallet



Funksjonell ødemark



Delfin i havnebassenget



Steppemåke i Bjørvika 

– ny art i Norge 2014



Seljesommerfugl på Ellingsrudåsen

– ny art i Norge 2014



Skimmelflaggermus på Romsås



Flytegro



Hestejordene



Tilrettelegging for mangfold



«Slåttsparken»

• Nitten plenområder ikke 

slått før i slutten av juli 

(2011)

• «Langgraseng»

– Mer biomangfold

– Mer variasjon

– Reduserte 

klippekostnader

Illustrasjon: NINA



Pollinering



Byøkologi



Artsdatabanken



Artskart
• En av tjenestene fra Artsdatabanken artsdatabanken.no

• Artskart er en metadatabase der offentlige og andre 

profesjonelle institusjoners rapporter samles

• 121 ulike databaser. Over 21,8 mill. poster og 33 000 arter

• Funn fra Artsobservasjoner kommer også inn i Artskart

http://www.artsdatabanken.no/


Artskart for mobil



Artsobservasjoner

• En tjeneste fra Artsdatabanken, startet 2008

• Seks portaler på www.artsobservasjoner.no

• Straks 13,9 millioner funn. Fugler nesten 90 %

• Ny versjon med én portal og én innlogging 

lansert mai 2015

• Åpen for alle. Du kan bidra med viktig kunnskap 

i forvaltningen av norsk natur

• For sikre artsfunn med riktig sted- og tidfesting.

• Rapportering først, kvalitetssikring etterpå

http://www.artsobservasjoner.no/


Artsobservasjoner





Hurtigguide:



Rapportering

Rapportering

• Webskjema 

og kart

• Koordinater

• Excel-import 



Søk funn



Presentere funn



Gallerier



Grunnlaget for Artskart

21,8 millioner 

poster!

Høy kvalitet!



Hjelp til artsbestemmelse

• Spør en biolog

– Drives av Norsk Biologforening, med i SABIMA.

• Finnes på http://www.bio.no/enbiolog/

• Mange forum og Facebook-grupper

• OBS! Dokumentasjon avgjørende!

http://www.bio.no/enbiolog/


Oslo – en biologisk hot spot



Takk for meg


