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Sammendrag 

Urban natur er lite forsket på sammenlignet med uberørt natur, men naturen i og rundt byene 

er viktig å ha kunnskap om for å kunne ta gode og bærekraftige avgjørelser i byplanlegging 

og vern av natur. Naturen i og rundt byene bidrar med viktige økosystemtjenester som vi drar 

stor nytte av både helsemessig og økonomisk. 

Til denne oppgaven ble det valgt ut 12 blokker på 500 × 500 kvadratmeter langs en urban-

rural-gradient i Oslo. Fire av blokkene ligger i urbane områder, fire i suburbane områder og 

fire i rurale områder. Disse områdene ble kartlagt etter Natur i Norge-systemet, som er et 

verdinøytralt system for systematisering og kategorisering av norsk natur. 

Resultatene fra kartleggingen viser at det er et klart skille mellom naturtypene vi finner i hver 

ende av gradienten. I de rurale områdene er det stor diversitet med mange ulike naturtyper og 

hvor de fleste av disse er naturlige og med en klar dominans av naturtypen «T4 

Fastmarksskogsmark». I de suburbane områdene ble det registrert mer av de sterkt endrede 

naturtypene og i de urbane områdene var det svært sterk dominans av sterkt endrede 

naturtyper som «T37 Ny løs fastmark», «T43 Plener, parker og liknende» og «T39 Hard sterkt 

endret fastmark». 
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Jeg vil takke mine veiledere Olav Skarpaas og Harald Bratli for gode innspill og konstruktive 
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1 Introduksjon 

Tradisjonelt har økologer vært opptatt av urørt natur og vi vet derfor mindre om urban 

økologi og natur (McDonnell et al., 1997). På grunn av stadig økt urbanisering er kunnskap 

om urbane økosystemer og urban natur svært viktig, og de urbane områdene burde derfor 

tiltrekke seg større oppmerksomhet fra økologer. Kunnskap om urbane økosystemer er ikke 

bare viktig for å løse praktiske problemstillinger, men det er også interessant for å studere 

basale økologiske spørsmål (McDonnell og  Pickett, 1990, Rebele, 1994). 

Menneskeskapte økosystemer eller økosystemer som i sterk grad er menneskelig påvirket, kan 

ha stort biologisk mangfold og være habitat for sjeldne arter som kun lever i disse områdene 

(Niemelä, 1999). Samtidig kan menneskets påvirkning på naturen gjennom urbanisering og 

utbygging føre til fragmentering og tap av viktige habitater, biologisk mangfold, økosystemer 

og økosystemtjenester (Haines-Young, 2009, Niemelä, 1999). 

Urban natur skiller seg fra annen natur blant annet ved at den har flere introduserte arter, 

fragmenterte områder, mer tungmetaller i jorda og «heat island effect» som gjør byene 

varmere enn områdene rundt. I tillegg bidrar menneskeskapte forstyrrelser, som for eksempel 

plenklipping, til at naturen holdes på et tidlig suksesjonsnivå (Niemelä, 1999). 

Vi trenger mer kunnskap om hvordan mennesker påvirker økosystemer. Skal vi takle presset 

fra økt antall mennesker og menneskeskapte miljøendringer, trenger vi god forståelse for 

sammenhengen mellom arealbruk og biodiversitet. Det er sannsynligvis også viktig for vår 

egen videre velferd (Haines-Young, 2009). Mer kunnskap om urban økologi og natur er viktig 

for å kunne ta gode politiske avgjørelser og bærekraftige valg i byplanleggingen (Niemelä, 

1999). Mennesker er avhengige av naturen og økosystemtjenester både i og rundt byene. Selv 

om økosystemtjenestene er mer effektive utenfor urbane områder, er det en del 

økosystemtjenester som vi likevel er tjent med å ha lokalt i byene. Eksempler på dette er 

støyredusering og økt luftkvalitet (Bolund og  Hunhammar, 1999). 

Urbane områder er forventet å utvides mye i de kommende årene. Det er derfor viktig at 

økosystemtjenester i urbane områder og økosystemene som tilbyr tjenestene, er forstått og 

verdsatt av byplanleggere og politiske beslutningstakere (Bolund og  Hunhammar, 1999). Vi 

er nødt til å vite hva slags natur vi faktisk har for å kunne ta gode avgjørelser. Dette må være 

en sentral del av det faglige grunnlaget når vi tar politiske avgjørelser som endrer naturen. 
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1.1 Oslo 

Miljødirektoratet setter fokus på pressområder. Hva er pressområder? Vi bygger ut områder 

med nye veier og bygninger. Oslo vokser raskt og vi må bygge flere boliger. Områdene rundt 

byen trues dermed av utbygging. Felles for flere av lovene og reglene som beskytter naturen 

og marka, er at de kan endres den dagen politikerne ønsker det, og det finnes ofte andre lover 

og hensyn som trumfer slik at naturen er nødt til å vike (Backer og  Bugge, 2010). 

I Oslo har vi dobbelt så mye trekroneareal som arealet av takflater (Norsk institutt for 

naturforskning, 2018b). Naturen vi har i Oslo er verdt flere milliarder og selv om naturen i 

byen ofte er svært fragmentert, er kvadratmeterverdien høy (Barton et al., 2015). Likevel har 

urban natur stort sett blitt oversett og ikke vært synlig i nasjonalregnskapet. Dermed er det 

også vanskelig å ha kontroll på hvor mye urban natur som går tapt (Norsk institutt for 

naturforskning, 2017). Denne fragmenterte naturen tilbyr også økosystemtjenester. Tap av 

natur i urbane områder, og dermed økosystemtjenestene naturen tilbyr, kan føre til 

store utgifter for samfunnet fordi vi kanskje ikke lenger har like god flomdemping, eller fordi 

livskvaliteten går ned og innbyggerne får dårligere helse. Man vil også kunne miste inntekter 

ved at byen blir mindre attraktiv for turisme- og næringslivsbransjen (Barton et al., 2015). 

 

Parker, bakgårder, kolonihager, skog, kyst, våtmark, elver og innsjøer er eksempler på urbane 

økosystemer vi har i Oslo by. Disse stedene er leveområder for ulike arter og er viktige for det 

store biologiske mangfoldet (Barton et al., 2015). Områdene rundt Oslofjorden er gjennom 

prediksjoner identifisert som hotspot for truede arter og det er forventet at det er et stort antall 

rødlistene arter i Osloområdet (Olsen et al., 2018). Dette gjør det ekstra viktig og spennende å 

utforske og kartlegge naturen og økologien i Oslo, som også ble kåret til Europas 

miljøhovedstad for 2019 (European Comission, 2019). 

1.2 Urban EEA 

Denne masteroppgaven er en selvstendig undersøkelse, men dataene jeg har samlet inn til 

oppgaven er en del av prosjektet Urban Experimental Ecosystem Accounting (EEA) som ble 

startet opp i 2016 (Norsk institutt for naturforskning, 2018a, Norsk institutt for 

naturforskning, 2018b). Urban EEA er et prosjekt som springer ut fra FNs forslag om 

økosystemregnskap for urbane økosystemer (United Nations, 2014). Prosjektet ledes av Norsk 

institutt for naturforskning og har Statistisk sentralbyrå (SSB) og Arkitektur- og 
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designhøyskolen i Oslo (AHO) som samarbeidspartnere. Prosjektet er finansiert av 

Forskningsrådet (Statistisk sentralbyrå, 2018b). 

FN ønsker å lage et system for økosystemregnskap slik at man kan finne ut hvordan ulike 

økosystemer bidrar til nasjonaløkonomien (United Nations, 2014). Urban EEA jobber med å 

tilpasse systemene til urbane miljøer som ofte er små og fragmenterte, slik at også 

økosystemer i byer kan verdsettes. Gjennom prosjektet har blant annet boligsalg i Oslo blitt 

studert for å finne betydningen av nærhet til bynatur (Barton et al., 2015).  

Urban EEA er et tverrfaglig prosjekt der økonomer og økologer samarbeider. 

Økosystemtjenester velges ut og beskrives, verdisettingsmetoder testes ut og det skal også ses 

på avveininger som gjøres mellom økosystemtjenester og arealbruk (Norsk institutt for 

naturforskning, 2018a, Statistisk sentralbyrå, 2018b). Prosjektet har som mål å lage et 

økosystemregnskap for Oslo ved blant annet å kartlegge natur i Osloregionen. Resultatene fra 

prosjektet skal være relevant for politikkutforming og for andre byer (Norsk institutt for 

naturforskning, 2018a, Statistisk sentralbyrå, 2018b). Urban EEA samarbeider med 

Bymiljøetaten i Oslo kommune om å lage statistikk og kart. Dette vil være aktuelt å bruke 

både i lokale byggesaker for å verdivurdere grønnstrukturer og i klima- og miljørapporter for 

hele hovedstaden (Norsk institutt for naturforskning, 2018b). 

Økosystemtjenester er goder vi henter fra naturen. Det kan være tjenester, produkter eller 

funksjoner. Noen av økosystemtjenestene som er viktige for Oslo er pollinering og 

frøspredning, vannhåndtering, motvirke erosjon, lokal klimaregulering, rensing av vann, 

rensing av jord, CO2-opptak og lagring, støyreduksjon, matproduksjon, kunst/leketøy, friskt 

vann, rekreasjon, mental og psykisk helse, estetikk, turisme, utdanning og kognitiv utvikling, 

stedsidentitet og kulturarv, biologisk mangfold og habitat for truede arter. Både naturen rundt 

byen og det som finnes av vann og vegetasjon inne i byene er med på å bidra til disse 

tjenestene (Norsk institutt for naturforskning, 2019). 

Verdisetting og konkretisering av økosystemtjenester kan være et nyttig grep for å øke 

bevisstheten blant innbyggere og beslutningstakere. Villigheten til å ta vare på og tilrettelegge 

for naturen og økosystemene blir større når vi er klar over hvilke goder vi får. En økonomisk 

verdi vil gjøre at det lettere tas med når det legges planer for byutviklingen. (Norsk institutt 

for naturforskning, 2019). 
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1.3 Natur i Norge 

Til denne masteroppgaven har jeg kartlagt natur ved å bruke systemet Natur i Norge (heretter: 

NiN), som er et system for beskrivelse og systematisering av natur, som ble utviklet på 

oppdrag fra Artdatabanken og lansert for første gang i 2009 (Halvorsen et al., 2009). En 

revidert versjon av systemet (NiN 2.0) ble lansert i 2015 (Halvorsen et al., 2016). NiN-

systemet er laget for å beskrive og kategorisere naturvariasjon i ulike naturtyper, men er ikke 

ment for å verdivurdere natur. En naturtype defineres som et område bestående av samme 

type natur, inkludert økosystemet med alt av liv og miljøfaktorer som virker i området. 

Naturtypen skilles fra andre naturtyper ved de miljøfaktorer og trekk ved naturen som gjør 

den ulik annen natur. Resultatene av kartlegging etter NiN-systemet er nyttig blant annet for 

forvaltning og forskning, og flere ulike sektorer har tatt i bruk NiN-systemet som 

kartleggingsverktøy. Det er vedtatt på Stortinget at NiN skal ligge til grunn for kartlegging av 

natur i Norge (Meld. St. 14, 2015-2016). 

Kategorisering etter NiN-systemet skal følge entydige prinsipper og kriterier og skal dermed 

kunne etterprøves. NiN 2.0 er et system som kategoriserer naturvariasjon i tre hierarkiske 

nivåer: Hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype. Naturen settes i kategorier ut fra 

observerbare naturegenskaper. Hvilke arter man finner i et område vil i stor grad kunne 

forutsies utfra miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og lys. Med NiN ønsker man å forklare 

artssammensetning gjennom artenes respons på miljøvariablene. Dette kalles 

gradientanalyseperspektivet (Halvorsen, 2015). 

Av enkeltprosesser som kan forklare variasjon i artssammensetning, er forstyrrelser kanskje 

den viktigste. I urbane miljøer er det stor menneskelig påvirkning, eller forstyrrelser, som i 

NiN-systemet kalles hevd. Hevd deles opp i trinn fra 1 (uten hevdpreg) til 8 (svært intensiv 

hevd, dyrket mark) etter hvor store forstyrrelser det er i området. Menneskeskapte 

forstyrrelser med omfattende inngrep vil føre til det som betegnes som seminaturlige eller 

sterkt endrede natursystem (Halvorsen, 2015). 
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1.4 Mål for oppgaven 

I denne oppgaven skal jeg kartlegge natur i Oslo og bidra til økt kunnskap om hva slags natur 

vi har og hvor den befinner seg. Jeg har to hovedmål for oppgaven: 

 Undersøke hvilke naturtyper som er vanlige og sjeldne 

 Undersøke hvor disse naturtypene befinner seg langs urban-rural-gradienten 

I diskusjonen vil jeg også se resultatene i sammenheng med landskapshistorie, fragmentering 

og økosystemtjenester. 
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2 Metode 

2.1 Studieområde  

Studieområdet er Oslo, hovedstaden i Norge. Oslo ligger innerst i Oslofjorden, sørøst i Norge. 

De eldste funnene som tyder på bymessig bebyggelse i Oslo er datert til ca. år 1000 (Hellerud 

og  Messel, 2000, Nedkvitne og  Norseng, 2000). 1. januar 2018 hadde Oslo kommune 

omtrent 670 000 innbyggere (Statistisk sentralbyrå, 2018a) og er en av Europas raskest 

voksende byer (Norsk institutt for naturforskning, 2017). Likevel er det fortsatt mye natur i 

Oslo og det finnes for eksempel rester av skog, stort biologisk mangfold og rødlistede arter 

innenfor byggegrensene. Befolkningen i Oslo kommune er forventet å stige til over 700 

000 innen 2023 og 816 000 innbyggere innen 2040 (Statistisk sentralbyrå, 2018a). Det 

kommer til å bygges mange nye boliger og det er derfor viktig med kunnskap om hva slags 

natur Oslo har og hvor den er for å kunne ta gode beslutninger i byplanleggingen.  

Studieområdet dekker de biogeografiske sonene boreonemoral (BN) og sørboreal (SB) og den 

biogeografiske seksjonen overgangsseksjon (OC) (Moen, 1998). Oslos gjennomsnittlige 

årstemperatur (normaltemperatur) er 5,7 grader celsius. Den kaldeste måneden er januar med 

normaltemperatur -4,3 ℃ og den varmeste måneden er juli med normaltemperatur 16,4 

℃. Målingene er gjort mellom 1937 og 1990 og er gyldige som normaltemperaturer til og 

med år 2020 (Aune, 1993). Nedbøren i Oslo ligger i gjennomsnitt på 763 mm per år (Førland, 

1993). Sommeren 2018 da feltarbeidet til denne oppgaven ble gjennomført, var spesielt varm 

og tørr og det ble det satt varmerekorder i Oslo.  

2.2 Studiedesign 

Gjennom prosjektet Urban EEA ble det valgt ut 12 blokker (figur 1) på 500 × 500 meter i 

Oslo og i Bærum kommune i Akershus (etter fylkesinndeling før år 2020). Utvalget 

representerer en urban-rural-gradient. Blokkene ble plassert gjennom et stratifisert tilfeldig  

utvalg med tre strata og fire blokker innen hvert av disse. Strataene representerer urbane, 

suburbane og rurale områder og er delt inn etter areal med ugjennomtrengelige overflater.  
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Figur 1. Plassering og nummerering av de 12 blokkene. Urbane: 30, 70, 90 og 90. Suburbane: 

40, 60, 100 og 110. Rurale: 10, 20, 50, 120.  

Dette ble gjort av Megan Nowell (2017) ved NINA og arealene med ugjennomtrengelige 

overflater ble kalkulert fra «Senitel-2 land cover map». Grensene for areal med 

ugjennomtrengelige overflater i hvert av de tre strataene ble satt som følger: 

 0 – 76393,7 m2  rural 

 76393,7 – 152787,3 m2  suburban 

 152787,3 – 229181 m2  urban 



8 

 

De fleste av de 12 blokkene er plassert i Oslo, mens blokk nummer 110 ligger på grensa 

mellom Oslo og Bærum kommune og blokkene 60 og 100 er i Bærum kommune. 

Slik er blokkene plassert langs urban-rural-gradienten: 

 Blokker i urbane områder: 30, 70, 80, 90 

 Blokker i suburbane områder: 40, 60, 100, 110 

 Blokker i rurale områder: 10, 20, 50, 120 

2.3 Kartlegging 

Veier, vann og bygninger ble hentet fra FKB-A data for Oslo (kommune 301) og Oppegård 

(gammelt kommunenr. 219) (lastet ned fra www.geonorge.no) og lagt inn i prosjektet slik at 

kartlagte polygoner ble klipt mot disse figurene. Å hente disse elementene fra andre kart 

sørger for både nøyaktighet og tidsbesparing. 

Før feltkartleggingen gjorde jeg meg kjent med områdene som skulle kartlegges ved å se på 

kart og flyfoto, og la en plan for gjennomføring av feltarbeidet. 

Gamle flyfoto av områdene har vært nyttige for å bli kjent med historien til områdene og 

hvilke endringer som har blitt gjort. Å kjenne denne historien kan gjøre det enklere å avgjøre 

hvilken kartleggingsenhet man skal sette på områder som er i overgangsfaser eller av andre 

årsaker kan være vanskelige å tolke, slik som tidligere semi-naturlig mark og andre 

jordbruksarealer. 

Til kartleggingen benyttet jeg en feltpc (Getac F110, Windows 10 Pro 64 bits). På denne var 

det installert QGIS versjon 2.18 (QGIS Development Team, 2018) og det var lagt inn 

applikasjon for NiN-kartlegging i QGIS, tilrettelagt av Anne-Barbi Nilsen. Kartleggingen ble 

gjort oppå ortofotografier fra prosjektene Bærum 2014 (12,5 cm), Oslo Østlandet 2016 (25 

cm) og Oslo 2017 (8cm) som ble hentet fra www.norgeibilder.no i mai/juni 2018. 

Bildekvaliteten ble vurdert som viktigere enn at det skulle være de nyeste bildene. I tillegg var 

det lagt inn et kart over Oslo (N50 toporaster: lastet ned fra Statens kartverks WMS-tjeneste) 

som gjorde det lettere å finne lokasjonene. 

Feltkartleggingen ble gjort i løpet av månedene juli, august og september i 2018. Rutene ble 

kartlagt etter metoden og systemet Natur i Norge 2.0 (Bryn et al., 2018). Det er kartlagt på 

natursystem-nivået i målestokk 1:5000 (Bratli et al., 2016) og jeg har brukt feltveilederen 
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(Bryn og  Ullerud, 2018) og dokumentasjon av NiN tilrettelagt for praktisk naturkartlegging 

for beskrivelse av de ulike kartleggingsenhetene (Bratli et al., 2016). For kartlegging etter 

denne målestokken er anbefalt minstearealet for utfigurering av polygoner 250 kvadratmeter 

(Bryn et al., 2018). Under kartleggingen ble det registrert hovedtype og kartleggingsenhet, 

men beskrivelsessystemet i NiN ble ikke benyttet. For å bestemme hovedtype og 

kartleggingsenhet ble terreng og arter undersøkt. Noen arter er gode indikatorer for hvilken 

kartleggingsenhet som skal registreres (Bratli et al., 2016). 

I QGIS kan man få opp GPS som til enhver tid viser hvor du er i kartet. Denne visste jeg ikke 

om før etter kartleggingen. Alt av feltarbeid er derfor gjort basert på kart, flyfoto, høydekurver 

(fra FKB-A data) og noe bruk av Google Maps (Google Commerce Ltd, u.d.).  

Noen områder er ikke kartlagt grunnet vanskelig framkommelighet, mens andre områder er 

også kartlagt på avstand av samme grunn. I slike tilfeller ble det foretatt en 

avstandsbedømming av naturtype og avgrensning basert på erfaring fra kartlegging i 

nærliggende arealer. 

I områdene som ble kartlagt finnes både elver, dammer og marine systemer (Oslofjorden). 

Disse har ikke blitt nærmere undersøkt, men blitt registrert som henholdsvis «L» 

Ferskvannsbunnsytemer/Limniske vannmasser og «M» Saltvannsbunnsystemer/Marine 

vannmasser «M». NiN-systemet skiller også på frie vannmasser og bunnsystemer, men dette 

er ikke tatt hensyn til i kartleggingen, da det faller utenfor interesseområdet av denne studien.  

2.4 Bearbeiding av data i QGIS 

Dataene innhentet i felt har blitt bearbeidet i QGIS etter feltsesongen. Hus, veier og vann ble 

integrert i samme kartlag som feltkartleggingene og videre satt til riktig kartleggingsenhet. 

Noen av veiene lå ikke inne og har derfor blitt tegnet i felt og/eller etter flyfoto og deretter 

slått sammen med tilgrensende veier som allerede lå inne. 

De fleste bygningene har en grunnflate som er langt mindre enn det veiledende minstearealet. 

Hensikten med å ha et minsteareal på 250 kvadratmeter er blant annet for å sørge for 

effektivitet under kartlegging. De fleste bygningene i studieområdet har en grunnflate som er 

langt mindre enn veiledende minsteareal for kartlegging i målestokk 1:5000, men er på tross 

av dette lagt inn som egne polygoner. Dette har vært mulig å gjøre på en effektiv måte ved at 

de har blitt hentet inn fra FKB-A data. Ved å legge inn bygninger oppnås et mer realistisk 
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bilde av hvordan landskapsstrukturen er i urbane og suburbane områder, noe som passer bedre 

til målene satt i denne oppgaven. 

De kartlagte blokkene ble klipt mot en ramme med avrundede hjørner, grunnet tekniske 

årsaker. Arealet av blokkene er derfor noe mindre enn 250 000 kvadratmeter. 

Kartleggingen er gjort i QGIS versjon 2.18.25 der det er vanskeligere å lage rammer med 

skarpe hjørner enn i senere versjoner av QGIS (QGIS Development Team, 2018). 

2.5 Bearbeiding av data i R  

For å bearbeide dataene og fremstille de som figurer og tabeller har jeg brukt dataprogrammet 

R (R Core Team, 2019). 

Attributtabellene ble hentet ut fra QGIS og lagret som Excel regneark. Disse ble bearbeidet i 

R for å lage tabeller og figurer som viser informasjonen datasettene inneholder. 

Jeg har lagd figurer med funksjonen barplot for å lage søylediagrammer for visuell 

framstilling av andel areal som dekkes av de ulike naturtypene og hvor ofte hver av de har 

blitt registrert. 
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3 Resultater 

Totalt ble det kartlagt 2 885 882,5 kvadratmeter fordelt på 12 blokker, i gjennomsnitt 240 490 

kvadratmeter per blokk. Det ble registrert 14 ulike hovedtyper, hvorav 13 tilhørte 

hovedtypegruppen fastmarkssystemer og én tilhørte våtmarkssystemer. Åtte av hovedtypene 

var naturlige, mens seks av hovedtypene i fastmarksystemer var sterkt endrede naturtyper. Det 

ble ikke registrert noen semi-naturlige naturtyper. Videre i teksten blir de ulike naturtypene 

omtalt med koden og navnet de har i NiN-systemet (Bryn og  Ullerud, 2018). Vedlegg 1 

inneholder kode, navn og en kort beskrivelse av de ulike naturtypene jeg registrerte. 

Innenfor fastmarkssystemer og våtmarkssystemer ble det registrert 25 kartleggingsenheter 

fordelt på de 14 hovedtypene. De fleste hovedtypene hadde én kartleggingsenhet, men «T1 

Nakent berg» hadde fem, «T2 Åpen grunnlendt mark» hadde to, «T4 Fastmarksskogsmark» 

hadde syv, «T35 Løs sterkt endret fastmark» hadde to og «V2 Myr- og sumpskogsmark» 

hadde to (tabell 1). 

Den hyppigst registrerte hovedtypen er «T39 Hard sterkt endret fastmark» med 1053 

polygoner. Tre av hovedtypene («T6 Strandberg», «T12 Strandeng» og «T44 Åker») ble 

registrert kun én gang hver, mens syv av hovedtypene ble registrert to til seks ganger (tabell 

2). Det er et ganske klart skille mellom hyppig registrerte og sjelden registrerte naturtyper. 

Med unntak av 15 registreringer av «T42 Blomsterbed og liknende» som sjeldent er stort nok 

til å utfigureres, er det et hopp fra 6 registreringer til 57 registreringer for «T37 Ny løs 

fastmark». 

Det er registrert klart flest polygoner med hovedtype «T39 Hard sterkt endret fastmark» 

(tabell 2). De fleste av disse er i suburbane områder og det er registrert kun 12 i rurale 

områder. I de suburbane områdene er det totalt sett over fire ganger så mange polygoner som i 

rurale områder, men hvis «T39 Hard sterkt endret fastmark» trekkes fra i alle områdene blir 

det betydelig likere fordeling av antall polygoner. 

Arealandelen «T39 Hard sterkt endret fastmark» er større i de urbane områdene enn i de 

suburbane områdene (figur 2), men det er mange flere polygoner registrert som «T39 Hard 

sterkt endret fastmark» i de suburbane enn i de urbane (tabell 2). 
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Tabell 1. Antall ulike kartleggingsenheter registrert for hver hovedtype. 

  

 

Tabell 2.  Antall polygoner av hver naturtype i hvert stratum. 

 

 

Antall ulike kartleggingsenheter

T1 Nakent berg 5

T2 Åpen grunnlendt mark 2

T4 Fastmarksskogsmark 7

T6 Strandberg 1

T12 Strandeng 1

T13 Rasmark 1

T21 Sanddynemark 1

T35 Løs sterkt endret fastmark 2

T37 Ny løs fastmark 1

T39 Hard sterkt endret fastmark 1

T42 Blomsterbed og liknende 1

T43 Plener, parker og liknende 1

T44 Åker 1

V2 Myr- og sumpskogsmark 2

Ruralt Suburbant Urbant Totalt

L Ferskvannsbunnsystemer/Limniske vannmasser 2 2 2 6

M Saltvannsbunnsystemer/Marine vannmasser 1 2 3

T1 Nakent berg 5 1 6

T2 Åpen grunnlendt mark 2 2

T4 Fastmarksskogsmark 135 8 143

T6 Strandberg 1 1

T12 Strandeng 1 1

T13 Rasmark 2 2

T21 Sanddynemark 2 2 4

T35 Løs sterkt endret fastmark 8 74 28 110

T37 Ny løs fastmark 8 20 29 57

T39 Hard sterkt endret fastmark 12 701 340 1053

T42 Blomsterbed og liknende 9 6 15

T43 Plener, parker og liknende 9 81 166 256

T44 Åker 1 1

V2 Myr- og sumpskogsmark 6 6
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Figur 2. Prosentandeler av arealene som dekkes av de ulike naturtypene i de tre strataene. Se 
vedlegg 1 for navn og beskrivelser av naturtypene. 

 

Store deler av de rurale blokkene lå i skogen og over 80 prosent av det kartlagte arealet ble 

registrert som «T4 Fastmarksskogsmark» (figur 3). De resterende 20 prosentene er fordelt på 

13 andre naturtyper. Det er i de rurale blokkene det er registrert flest naturtyper. Av disse er 

det åtte naturlige og fire sterkt endrede. Både fastmarks- og våtmarkssystemer har blitt 

registrert. 
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Figur 3. Prosentandeler av arealene som dekkes av de ulike naturtypene i blokk nummer 10, 
20, 50 og 120 som alle ligger i rurale områder. 

 

I tillegg til at det ble registrert flest hovedtyper representert i de rurale områdene (figur 2), ble 

det også registrert flere grunntyper i disse områdene. Dette gjelder særlig for hovedtype «T4 

Fastmarksskogsmark» hvor det ble registrert «T4-C1 Blåbærskog», «T4-C2 Svak 

lågurtskog», «T4-C3 Lågurtskog», «T4-C5 Bærlyngskog», «T4-C6 Svak bærlyng-

lågurtskog», «T4-C7 Bærlyng-lågurtskog» og «T4-C9 Lyngskog» (figur 5, vedlegg 2). Av 

disse ble det registrert mest av «T4-C5 Bærlyngskog» og «T4-C1 Blåbærskog», mens det ble 

registrert veldig lite av «T4-C3 Lågurtskog» og «T4-C7 Bærlyng-lågurtskog» (figur 5). 
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Figur 4. Kart over blokk nummer 10 fra det rurale stratumet. 

 

Figur 5. Totalt kartlagt areal som dekkes av de ulike registrerte kartleggingsenhetene for "T4 
Fastmarksskogsmark" i det rurale og det suburbane strataet. 
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Figur 6. Prosentandeler av arealet som dekkes av de ulike naturtypene i blokk nummer 40, 
60, 100 og 110 som alle ligger i suburbane områder. 

 

I de suburbane blokkene er det registrert betraktelig mindre «T4 Fastmarksskogsmark» enn i 

de rurale blokkene (figur 2). De suburbane blokkene er typisk plassert i boligområder med 

mye gressplen, registrert som «T43 Plener, parker og liknende» (figur 3). Veier og 

gårdsplasser med asfalt eller grus er registrert som henholdsvis «T37 Ny løs fastmark» og 

«T35 Løs sterkt endret fastmark» som det også er mye av. Boliger og andre bygninger er 

registrert som «T39 Hard sterkt endret fastmark» som det er relativt mye av i alle de fire 

suburbane blokkene. Totalt er det registrert elleve ulike hovedtyper i dette stratumet. 
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Figur 7. Kart over blokk nummer 110 fra det suburbane stratumet. 

 

Figur 8. Kart over blokk nummer 80 fra det urbane stratumet. 
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Figur 9. Prosentandeler av arealet som dekkes av de ulike naturtypene i blokk nummer 30, 
70, 80 og 90 som alle ligger i urbane områder. 

 

I de urbane blokkene forsvinner de naturlige hovedtypene (se figur 6). De urbane blokkene er 

ganske like hverandre med stort sett de samme naturtypene i alle blokkene. Det er registrert 

kun fem ulike hovedtyper i de urbane blokkene, og det er dermed det minst diverse stratumet. 

Det ble registrert mest av «T37 Ny løs fastmark», «T43 Plener, parker og liknende» og «T39 

Hard sterkt endret fastmark». Det er registrert lite av «T42 Blomsterbed og liknende», som er 

en naturtype som i utgangspunktet er små forekomster og derfor sjeldent blir kartlagt i 

målestokk 1:5000. 
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4 Diskusjon 

Hvorfor kartlegge naturtyper i by? Noen av resultatene i denne oppgaven kan til dels oppleves 

opplagt, slik som at vi kan tenke oss at i byen finner vi asfalt, gressplener og bygninger, mens 

i marka er det skog. Likevel er resultatene viktige fordi vi får tallfestet denne informasjonen, 

vi får kunnskap om fordelingen av naturtypene i ulike deler av byen og det skaper et grunnlag 

for videre studier og undersøkelser av naturen både i Oslo og i andre byer og urbane områder. 

Dette kan også skape grunnlag for større forståelse av økologiske prosesser og biodiversitet i 

urbane områder, som igjen er viktig på grunn av den stadige urbaniseringen og utbyggingen 

for å kunne ta gode avgjørelser og sørge for bærekraftig byutvikling og -planlegging (Ikin et 

al., 2015). 

Resultatene viser en tydelig endring i naturtyper langs rural-urban-gradienten med en stor 

andel naturlige naturtyper i den rurale delen av gradienten og overgang til nesten bare sterkt 

endret natur i den urbane delen. I det urbane stratumet er det de sterkt endrede naturtypene 

«T37 Ny løs fastmark», «T43 Plener, parker og liknende» og «T39 Hard sterkt endret 

fastmark» som er dominerende og dette stemmer overens med forventningene. Ser vi på 

blokkene i de rurale områdene er det mest av «T4 Fastmarksskogsmark» og dette er også som 

forventet. Noe mer usikkert var det hva slags resultater det ville bli fra de suburbane 

blokkene. Resultatene viser at det er mer igjen av den opprinnelige naturen i disse områdene 

enn i de urbane, men resultatene er likere de urbane områdene enn de rurale områdene. I 

likhet med de urbane områdene har de suburbane områdene også mye av naturtypene «T37 

Ny løs fastmark», «T39 Hard sterkt endret fastmark» og «T43 Plener, parker og liknende». 

Alle polygoner som ble registrert som «T39 Hard sterkt endret fastmark» var bygninger og 

utgjør et forholdsvis stort areal i både de suburbane områdene og de urbane områdene (figur 

2, 6 og 9), men det ble registrert mer enn dobbelt så mange polygoner med denne naturtypen i 

de suburbane områdene som i de urbane områdene (tabell 2). Kartene over blokk nummer 110 

(figur 7) og blokk nummer 80 (figur 8) viser tydelige forskjeller mellom strukturen på de 

bebygde områdene i henholdsvis suburbane og urbane områder. I de urbane områdene er 

mange av bygningene store, mens det i de suburbane områdene er mange mindre bygninger 

(figur 7 og 8, vedlegg 3 og 4).  

Blokkene som ble undersøkt i denne oppgaven ble tilfeldig plassert i tre strata langs en urban-

rural-gradient for å få en generell oversikt over naturtyper langs denne gradienten. Den 
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naturen som er vanligst vil sannsynligvis være med i datasettet, mens naturtyper som bare 

finnes noen fåtalls steder i Oslo har liten sannsynlighet for å bli representert. For å få kartlagt 

den naturen som er mer sjelden, kan det være aktuelt å gjøre et annet type utvalg, for 

eksempel ved stratifisering på grunnlag av berggrunn og jordsmonn eller ved å gjøre et 

sannsynlighetsbasert utvalg basert på utbredelsesmodeller (Lynne, 2019). Vi har for eksempel 

kunnskap om geologien i Oslo og hvor det er mer kalkrike bergarter og jordsmonn fra 

havavsetninger under marin grense. Kalkrike områder gir ofte større antall arter og forekomst 

av sjeldne arter enn kalkfattige områder, og kan derfor også være av forvaltningsmessig 

interesse. Det er også kjent at øyene i Oslofjorden er artsrike områder med flere rødlista arter 

(Bakkestuen et al., 2014). Ingen av blokkene til denne oppgaven var plassert på øyene. 

I de områdene og på den skalaen jeg har kartlagt til denne oppgaven, er det tydelig at det er i 

de rurale områdene det er størst diversitet. Det kan tenkes at det i rurale områdene finnes 

mange flekker med mer sjelden natur. Flere av naturtypene som er funnet i de rurale 

områdene er bare registrert på ett eller et fåtall steder. Det virker dermed naturlig å tenke at 

det ville blitt oppdaget flere andre naturtyper hvis det ble kartlagt flere steder eller større 

områder. 

Naturtyper som er sjeldne, kan også tenkes å bre seg utover små arealer der de finnes. I 

målestokken jeg har kartlagt i, er anbefalt minsteareal for utfigurering 250 kvadratmeter (Bryn 

et al., 2018). Det vil dermed også være en del informasjon som går tapt på bekostning av 

effektivitet og det at man kan ha behov for et brukbart og praktisk kart uten for mye 

«unødvendig» informasjon. Bebygde områder og særlig tette bykjerner er ofte svært 

fragmentert. Mange av områdene er derfor for små til å utfigureres som egne polygoner. Ved 

kartlegging i denne typen områder kan det derfor være aktuelt å kartlegge i en annen 

målestokk med mindre minsteareal eller ta en beslutning om å avvike fra det anbefalte 

minstearealet hvis man ønsker å få med små områder med for eksempel rester av naturlige 

naturtyper som kan være verdifull. 

På grunn av små knauser med lavskog og vekslende typer skog, ser det i kartene (vedlegg 2, 3 

og 4) ut som de rurale områdene er vel så fragmenterte som de urbane. En viktig forskjell er 

at de rurale områdene ikke har like stor variasjon mellom nabo-polygoner som det er i de 

urbane områdene. I de rurale områdene veksler det gjerne mellom ulike kartleggingsenheter 

innen samme hovedtype («T4 Fastmarksskogsmark»), mens i de urbane områdene er det ofte 

asfalt og gressplen («T37 Ny løs fastmark» og «T43 Plener, parker og liknende») det veksler 
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mellom (figur 2, 3 og 4). Typeinndelingen for de sterkt endrede naturtypene er i flere tilfeller 

basert på hypoteser om (mangel på) variasjon i artssammensetning innen og mellom 

substrattyper, i motsetning til de naturlige naturtypene som er basert på variasjon i 

artssammensetning langs lokale komplekse miljøgradienter (Halvorsen, 2015). Halvorsen 

(2019) fant at det er mindre variasjon og struktur i artssammensetningen i de sterkt endrede 

naturtypene «T35 Sterkt endret fastmark med løsmassedekke», «T37 Ny løs fastmark» og 

«T43 Plener, parker og liknende» enn i de naturlige naturtypene. I skogsområdene («T4 

Fastmarksskogsmark) i de rurale områdene veksler det mellom syv ulike kartleggingsenheter 

(tabell 1, figur 9). Det er flere arter som trives i ulike kartleggingsenheter innen «T4 

Fastmarksskogsmark», enn som trives i både «T43 Plener, parker og liknende» og «T37 Ny 

løs fastmark». «Øyer» med gress i «hav» av asfalt, kan kanskje føre til at noen av artene på 

disse øyene blir isolert. Vekslingene i skogen er naturlige, mens vekslingene i de urbane 

miljøene stort sett er menneskeskapt, har bråere overganger og større ulikhet mellom 

naturtyper som ligger inntil hverandre.  

Fragmentering kan skape problemer for eksempel ved at områder med blomsterplanter ligger 

så langt fra andre områder med samme art at pollinerende innsekter ikke besøker disse 

områdene. Det er forsøkt å lage områder i Oslo som er godt egnet for bier og andre 

pollinerende insekter (Oslo kommune, u.å.). Det er eksempelvis lagd områder med 

blomsterenger, og et av disse ligger like utenfor blokk 40 på Vippetangen. Hadde dette ligget 

innenfor blokka, er området likevel så lite at det ikke hadde kommet over minstearealet jeg 

har brukt på 250 kvadratmeter, og den ville dermed ikke blitt representert i datasettet. For å få 

disse med måtte det blitt kartlagt på en mindre skala. Dette gjelder også restnatur i de urbane 

områdene. Selv om de er for små til å kartlegges i skala 1:5000, kan de ha en viktig betydning 

for det biologiske mangfoldet. Områdene er kanskje for små i seg selv til å opprettholde stor 

artsdiversitet, men de kan være viktige som deler av et nettverk av flere mindre områder som 

til sammen opprettholder artsdiversiteten (Bolund og  Hunhammar, 1999). 

Arealendringer, fragmentering og tap av natur kan føre til tap av økosystemtjenester (García-

Nieto et al., 2018). Selv om mange av økosystemtjenestene byene drar nytte av kommer fra 

naturen utenfor byene, kan det være nyttig å ha natur i byene som også bidrar med disse 

tjenestene. Noen økosystemtjenester slik som rensing av luft og støyreduksjon kan kun skje 

lokalt i byene (Bolund og  Hunhammar, 1999).  
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I de kartlagte områdene finnes det naturlige og sterkt endrede naturtyper, men det er ikke 

fanget opp noe semi-naturlig mark. Oslo har tidligere hatt mer jordbruksareal og semi-naturlig 

mark enn det som finnes i dag. Grunnet blant annet utbygging og utvidelse av byen med veier, 

boligfelt, parkeringsplasser og kjøpesentre og intensivering av landbruket, har mye av 

landbruksarealet og de semi-naturlige områdene gått tapt (Puschmann et al., 2019). Områdene 

jeg har kartlagt er en liten del av Oslo og andre naturtyper vil dukke opp andre steder i byen. 

Sørensen og  Ullerud (2018) kartla et transekt fra Oslo sentrum til Østensjøvannet og 

registrerte da hovedtypen «T32 Semi-naturlig eng» i delen av transektet som var lengre unna 

sentrum. 

4.1 Forslag til videre studier 

Når jeg har sett på gamle flyfoto av områdene jeg har kartlagt er det tydelig at det har skjedd 

store endringer i Oslo, særlig i de suburbane områdene. Det kan være en spennende studie å 

se på disse flybildene og sammenligne med dagens situasjon. 

Samtidig som jeg gjorde feltarbeidet til denne masteroppgaven, kartla Halvorsen (2019) 201 

ruter av 10 × 10 meter innenfor områdene av blokkene jeg har kartlagt. Halvorsen kartla disse 

rutene i målestokk 1:500 og registrerte arter. Å se videre på resultatene fra denne oppgaven 

sammen med resultatene fra Halvorsens oppgave kan belyse hva man går glipp av når det 

kartlegges i 1:5000 slik som jeg har gjort. 

Det kan være interessant å se mer på restarealer i Oslo og studere fragmentering med 

oppmåling av avstander mellom fragmenter. I en slik studie kan det også være interessant 

med genetiske studier av arter/populasjoner. 

4.2 Konklusjon 

Det er tydelig endring fra stor diversitet og mange naturlige naturtyper i de rurale områdene, 

via de suburbane områdene med færre representerte naturtyper og overvekt av sterkt endrede 

naturtyper, til de urbane områdene som nesten utelukkende består av sterkt endrede 

naturtyper. Det er sannsynlig at det i rurale områder finnes mange naturtyper som ikke ble 

fanget opp i denne studien, men også de suburbane og urbane områdene kan ha sjelden 

restnatur. For å fange opp mer av de sjeldne naturtypene kan det være aktuelt med et annet 
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type utvalg, som for eksempel stratifisering basert på berggrunn og jordsmonn eller et 

sannsynlighetsbasert utvalg basert på utbredelsesmodeller. 

Områder med sterkt endrede naturtyper har ofte større kontrast til tilstøtende naturtyper enn i 

områder med naturlige naturtyper. I de rurale områdene er det mer naturlige vekslinger, mens 

i de urbane områdene er mye av landskapet menneskeskapt og består i stor grad av sterkt 

endrede naturtyper med brå overganger. 

Mange av økosystemtjenestene som er viktig for byene kommer fra naturen rundt byene, men 

det er også viktig å ha natur i byene som kan bidra til for eksempel rensing av luft og 

støyreduksjon. Tap av natur og fragmentering kan føre til tap av økosystemtjenester.  

Fragmentering kan føre til at områder blir for små til å opprettholde biodiversiteten, særlig 

hvis områdene også ligger for langt unna andre lignende habitater. Hvis små områder har 

kontakt med andre lignende områder i et større nettverk, kan de likevel være verdifulle.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: 

Kode Navn Beskrivelse 

T01 Nakent berg Åpne områder på fast fjell. Uten jorddekke, 

men kan være dekket av lav og mose. 

T02 Åpen grunnlendt mark Åpen naturlig mark under skoggrensa, som 

ikke er skogsmark eller noen av de andre 

typene 

T04 Fastmarksskogsmark Naturlig mark med tydelig påvirkning fra 

trær. Uten flompåvirkning. 

T06 Strandberg Bunn dominert av blokk i øvre 

fjæresonebeltet over saltvannsystemer. 

T12 Strandeng Engpreget, åpen vegetasjon i fjæra.  

T13 Rasmark Rasmarkskråninger som er så forstyrret av 

ras at det ikke dannes jorddekke som er 

heldekkende.  

T21 Sanddynemark Sanddominert åpen mark med ustabilt 

substrat grunnet vind.  

T35 Løs sterkt endret fastmark  Sterkt endret fastmark med løsmassedekke. 

T37 Ny løs fastmark All fastmark som gjennom store inngrep har 

fått et nytt dekke av sterkt endrede eller 

syntetiske substrater. 

I denne oppgaven er de fleste områder med 

T37 asfalt og underlag på lekeplasser 
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T39 Hard sterkt endret fastmark  Sterkt endret og ny fastmark i langsom 

suksesjon. 

 

Alle områdene som ble registrert som T39 i 

denne studien var bygninger. 

T42 Blomsterbed og lignende Sterkt endret og hyppig bearbeidet mark 

med intensivt hevdpreg.  

 

T43 Plener, parker og liknende  Sterkt endret, fastmark med intensivt 

hevdpreg med mark som kombinerer 

egenskapene «sterkt endret mark» og et 

intensivt hevdregime uten hyppig 

markbearbeiding. 

 

 

T44 Åker Fulldyrkede mark som er slått og pløyd.  

V02 Myr- og sumpskogsmark Skog i våtmark med jordvanntilførsel.  

 

Referanse: 

Bryn, A., Halvorsen, R. & Ullerud, H. 2018. Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk 

naturvariasjon etter NiN (2.2. 0)-Utgave 1. Artdatabanken: NiN artikkel, 7. 
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Vedlegg 2: Kart over rurale blokker 
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Vedlegg 3: Kart over suburbane blokker 
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Vedlegg 4: Kart over urbane blokker 
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