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Forord
Velkommen som bruker av Artsdatabankens produkter og tjenester.
Artsdatabanken har siden etableringen i 2005 tilrettelagt flere produkter og tjenester på vår hjemmeside
som forenkler formidlingen av biologisk mangfold i Norge. Takket være stor innsatsvilje fra ulike
kunnskapsprodusenter i Norge har det vært mulig for oss å tilrettelegge dette.
Etter hvert som hjemmesiden vår har blitt fylt med innhold, har det vokst fram et behov for en brukerveiledning.
Vi vil fortløpende legge ut nye produkter og tjenester, samtidig som også veiledningshefte blir oppdatert.
www.artsdatabanken.no
For hvem?		Kommunal, regional og nasjonal forvalting, forskning og formidlingsvirksomhet, 		
			 relevante organisasjoner, skoleverk, andre naturfaglig interesserte
Hva? 		Tilrettelagt informasjon om norske arter og naturtyper i et standardisert format – 		
			 brukervennlig informasjon – søkbart på nett.
			Aktuelle nyhetssaker som har betydning for kunnskapen om det biologiske 		
			 mangfoldet i Norge.
Hvorfor?		 Flere brukergrupper har behov for lett tilgjengelig informasjon om norsk natur.
			 Det er viktig å synliggjøre den kunnskapen som finnes, og evt. mangler.
			Det er behov for en nøytral kunnskapsformidler som kan publisere oversikter over 		
			 arters risiko for utdøing (rødlisting) og økologiske risikovurderinger av fremmede arter
			 (svartelisting).
			Det er behov for statistikk og stedfestet informasjon om norske arter.
Hvordan?		Tilrettelegge søkbare databaser som er brukervennlige og enkle å oppdatere.
			Sørge for fortløpende oppdateringer av våre produkter og tjenester.
			 Utvikle nettbaserte søketjenester der kunnskapsprodusentene forvalter data, og nye
			 opplysninger distribueres i sann-tid.

				

Lykke til !

For Artsdatabanken

Ivar Myklebust
direktør
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Artsdatabanken sine produkter og tjenester
Gå til Artsdatabanken sin hjemmeside: www.artsdatabanken.no
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Rødlistearter
1. Rødlistebasen
Norsk rødliste som ble publisert i 2006 inneholder
prognoser for arters risiko for å dø ut i Norge.
Artsdatabanken vil gi ut en revidert Rødliste i 2010
og det vil deretter komme nye revisjoner hvert 5. år. I
Rødlistebasen som er tilgjengelig fra vårt nettsted kan
du søke informasjon om arter som er vurdert. Vi har laget
søkebilder der du kan finne informasjon om enkeltarter og
artsgrupper. Her kan du også søke informasjon i artslister
og statistikk om rødlistekategorier, hvilke kriterier som er
brukt, hvilke naturtyper rødlisteartene lever i og hvilke
påvirkningsfaktorer de er utsatt for.
Gjør et søk etter informasjon om rødlistearter ved å
velge Tjenester øverst på Hovedmenyen og deretter
Rødlistebasen eller gå direkte via Tjenester til høyre på
Forsiden:

Du får opp følgende skjermbilde:

Her kan du gjøre søk etter rødlistede arter eller grupper. Under fanen Alle norske arter finnes informasjon om
over 24000 arter. Her kan du også søke blant arter med livskraftige bestander (LC) og arter som ikke er vurdert
(NE) eller ikke er egnet for rødlistevurdering (NA) i Norge, dvs. tilfeldige arter eller fremmede arter. For de fleste
av disse artene inneholder databasen begrenset med informasjon.
1a. Søk i Rødlistebasen - artssøk
A. Skriv inn f.eks Safrankjuke i feltet for
Norsk navn. Når du skriver, vil det
komme opp alternative valg for
artsnavn i en nedtrekksmeny som
begynner med samme forstavelse
(safrankjuke, safranslørsopp,
safransmåfingersopp).

B. Trykk knappen for Søk i databasen
og du får opp informasjon om
latinsk navn, artsgruppe, koder for
hvilke kriterier som ligger til grunn
for at arten er klassifisert i rødlistekategorien CR (Kritisk truet).

A
B

safrankjuke
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Velg symbolet Vis helt til
venstre for mer informasjon
om arten og hvilke
vurderinger som har vært
lagt til grunn for at arten er
rødlistet.

1b. Søk i rødlistebasen - grupper
Du kan også gjøre gruppesøk for å
få informasjon om for eksempel alle
arter innen artsgruppen Sopp som er
vurdert å være truet.
A. Velg Sopp fra nedtrekksmeny i
feltet Artsgruppe, og velg
B. avkrysninger på
rødlistekategoriene CR (Kritisk
truet), EN (Sterkt truet) og VU
(Sårbar).
C. Trykk så Søk i databasen.
Januar 2010
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1c. Eksporteringsmuligheter
Informasjon fra treff i databasen
kan eksporteres til Microsoft Excel
eller csv format.
Ved å trykke på kolonne-overskrift
i oransje felt kan du f.eks sortere
kolonnen Vitenskapelig navn i
alfabetisk rekkefølge.

1d. Avgrenset søk til Svalbard
Du kan velge å bare gjøre et
avgrenset søk for rødlistearter
på Svalbard ved å merke av
radioknappen for Svalbard
øverst på meny. Det er kun gjort
vurderinger for artsgruppene
Karplanter, Fugler og Pattedyr på
Svalbard.

RØDLISTEARTER 7
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1e. Nytteverdi - Statistikk
I Rødlistebasen er det også mulig å
hente ut informasjon på fordeling av
antall rødlistearter for naturtyper osv.
ved å velge ulike avkrysninger under
arkfanen Statistikk (i Norge).

2. Faktaartikler og faktaark for
rødlistearter	
Mer bakgrunnsinformasjon om truede arter, arbeidet
med Norsk rødliste
2006, faktaark for
en del rødlistearter
og faktaartikler
for miljøforhold og
påvirkninger for
rødlistearter finnes
ved å velge Truede
arter under Tema på
Forsiden. Faktaarkene
og faktaartiklene
er også tilgjengelig
direkte fra Forsiden
under Publikasjoner
eller under Tjenester
øverst på siden.
Faktaarkene for
rødlistede arter er
tabellvis sortert under
Arter i marint miljø,
Arter i ferskvann og
Arter på land.
Velg knappen Vis for å
hente fram faktaarket.
du ønsker å se.

Januar 2010
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3. Rødlista
Under Produkter eller Tema på Artsdatabankens
hjemmeside er det mulig å laste ned en PDF versjon av
Norsk rødliste 2006.

RØDLISTEARTER 9
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Fremmede arter
1. FremmedArtsBasen
En tilsvarende søketjeneste som for rødlistearter er
også tilgjengelig for fremmede arter gjennom søk i
FremmedArtsBasen. Databasen innholder informasjon
om fremmede arter og genotyper som det ble gjort
en økologisk risikovurdering for i Norsk svarteliste 2007.
Søketjenesten gir også en oversikt over totalt antall
registrerte fremmede arter og genotyper i Norge.
Gjør et søk etter informasjon om fremmede arter ved
å gå inn i FremmedArtsBasen via Tjenester øverst på
Hovedmenyen eller direkte via Tjenester til høyre på
Forsiden.

Resultater for vurderte arter (215 av totalt 2485 registrete arter) kan du finne under arkfanen Listesøk
(søk informasjon om enkeltarter eller grupper av arter) og under Statistikk (søk informasjon om fordeling
i risikokategorier, kriterier, livsmiljø, spredningsvei, vektor, først observert og naturlig opprinnelse). Antall i
statistikken kan variere pga muligheter for flere valg per art for noen parametre eller pga mangelfull avkrysning
for enkelte arter når informasjonen ble lagt inn i FremmedArtsBasen.

A. Velg fanen Gruppesøk og gjør
B. et søk på alle svartelistekategorier

(Høy risiko, Ukjent risiko, Lav risiko)
for artsgruppen:
C. Krepsdyr. Hvis du krysser av i
boksen for:
D. Inkluder ikke-vurderte arter får
du også treff i databasen for
fremmede arter som er registrert
i Norge, men som det ikke er
gjennomført en risikovurdering for.
I listen over treff i databasen
er disse markert med en utgrået
Vis-knapp.

A

B
D
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A
A. I avkrysningsbokser øverst i skjermbildet kan du f.eks
velge å kun søke informasjon om Stedegne arter
spredt i Norge

B

B. Under Hjelp - forklaringer finner du flere detaljer om
kategorier, kriterier, livsmiljø, spredningsvei m.m.

C

C. Ved å trykke på kolonne-overskrift i oransje felt

kan du f.eks sortere kolonnen Vitenskapelig navn i
alfabetisk rekkefølge.

D. Gå til side 2 av treff i databasen og trykk på

knappen Vis ved krepsdyret Mysis relicta. For
vurderte fremmede arter som det er laget faktaark
for, vil det under Artsinformasjon være en direkte
lenke til faktaarket.

D
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2. Svartelista
Under Produkter og Tjenester på Artsdatabankens
hjemmeside er det mulig å laste ned en PDF versjon
av Norsk svarteliste 2007.

Januar 2010
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Artskart
I denne karttjenesten kan du søke stedfestet informasjon
om over 18000 norske arter. Karttjenesten er under
utvikling og vil fylles med mer informasjon framover.
Informasjonen kommer fra 23 naturvitenskapelige
institusjoner og andre dataeiere. Det er nå nærmere
7,9 mill. objekter eller observasjoner av norske arter fra
over 66 ulike databaser. I første fase av utviklingen av
denne tjenesten har det vært prioritert å få inn stedfestet
informasjon om rødlistearter. Data for disse artene har
derfor best kvalitet. Tjenesten omfatter foreløpig bare
ca 45 % av norske arter og omfatter heller ikke alle data
om hver enkelt art. For mange artsgrupper er derfor ikke
dataene fullstendige hverken geografisk eller når det
gjelder alle arter innen gruppene.
Gjør et søk etter informasjon ved å velge Tjenester øverst
på Hovedmenyen og deretter Artskart eller gå direkte
via Tjenester til høyre på Forsiden:

En ny versjon av Artskart ble lansert 24. mars 2009. I denne versjonen er det gjort følgende endringer:
• Fremmede arter er søkbare og symbolisert
• Nedlasting av data til regneark og csv, konvertering til SOSI-format er mulig
• Refererbare url’er - genererer url til visning av utvalg
• Statistikk knyttet til søkeutvalg
•Data hentes også fra Artsobservasjoner.no
•WMS og WFS tjenester

ARTSKART 13
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1. Artssøk
A. Velg arkfanen Søk øverst til venstre i skjermbildet og trykk ned knappen Nytt søk.
B. Søk på art(er) ved f.eks å velge gruppen Krepsdyr blant Artsgrupper fra nedtrekksmeny øverst i skjermbildet
og trykk på knappen

C. Søk etter navn.

Nederst til venstre vises nå treff du har fått på søkeparametrene. Velg f.eks alle Daphnia arter ved å trykke på:

D. Velg for disse artene . Valgene du har gjort vises nå i utvalg. Du kan fjerne arter fra utvalget ved å trykke
E. Fjern foran arten eller bruke knappen Fjern alle fra utvalg.
F. Det er også mulig å søke direkte på art ved å skrive inn vitenskapelig eller norsk navn.
G. Trykk på knappen Vis utvalg i kart for å vise datafunn for valgte arter og du får opp et skjermbilde som viser
hvor i Norge artene du valgte er observert.

B

A

F

C
D

Januar 2010
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2. Geografisk søk
Søk fram data for en kommune ved å velge for eksempel A. Østfold og B. Fredrikstad øverst på siden.
C. Trykk knappen Vis alle observasjoner i denne kommunen/fylket

A

B

Du får opp kart over valgt område, med prikker som viser rødlistestatus. Forklaring øverst til venstre på siden.

D

E

D. Endre rødliste-kategorier ved

å trykke på knappen Endre
kategorier (til venstre i skjermbildet).
E. Ta bort alle kategorier unntatt CR,
EN og VU (truede arter).
F. Velg knappen for Oppdater kart.

ARTSKART 15
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3. Valgmuligheter
Til venstre i skjermbildet finnes en rekke valg hvor du i tillegg til å endre kategorier kan:
• Endre tidsavgrensing (velge og spesifiere tidsperiode)
• Endre geografisk utvalg (legge til/ta bort kommuner)
• Endre institusjon (velge å vise data fra bestemte naturvitenskapelige institusjoner)
• Endre kartlag, f.eks vise geografisk presisjon på datafunn i kartbildet, vise verneområder eller velge type kart
(topografisk, gråtone, Norge i bilder)
• Fjerne avkrysning for geografisk presisjon, få frem markering på usikre og menneskespredte og vise
verneområder.
Fra toppmenyen kan du:
• bruk forstørrelsesglass med + og - for å zoome inn og ut. Zoom inn på f.eks Fredrikstad by. Trykk på knapp og
deretter på punkt i kart du ønsker å zoome inn på.
• bruk i for å se hva som skjuler seg bak prikker med datafunn. Trykk på knapp og deretter på prikk. Du skal nå
få opp et lite informasjonsvindu med detaljer om datafunnet.
• Håndsymbolet brukes for å flytte kartutsnittet og rødstipla firkant med pil brukes for å markere et område 		
med klikk og dra. All informasjon om funn innenfor dette definerte området kommer i en egen tekstboks.

4. nedlasting

• Gjør et søk, enten artssøk eller geografisk søk.
• Gå til arkfanen objektinfo
• Nederst på siden med de utvalgte artsfunn, klikk på knappen Eksporter data til Excel.
• Aksepter brukervilkår og fyll inn navn, e-postadresse, institusjonsnavn og formål, og velg nedlastingsformat
• Dersom du velger csv format, kan du også laste ned et program for å konvertere den nedlastede fila til SOSIformat. Det er også mulig å laste ned en brukerveiledning for denne konverteringen.

5. wms-tjenester

Innholdet i Artskart er også tilgjengelig i såkalte Web Map Services som kan leses i eksterne kartsystemer.
Det er også laget Web Features Services som inneholder vektordata.

Januar 2010
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Artsobservasjoner
Denne tjenesten er, som Artskart, en karttjeneste for
stedfestet informasjon over arter i Norge, men her er
det den personen som legger inn sine funn som selv
bestemmer hva som skal rapporteres. Observasjonene
er altså ikke kvalitetsikret av en naturvitenskapelig
institusjon, men observasjonene er tilgjengelige for
kommentarer og korrigeringer fra andre og dette bidrar
til å øke kvaliteten på data som legges inn. Funn av
sjeldne arter og arter som er vanskelig å artsbestemme
bør dokumenteres nærmere for kvalitetssikring. Dette
gjøres enten ved opplasting av et fotografi sammen med
rapporteringen eller ved innsending av et belegg til et
universitetsmuseum.
Gå til Artsobservasjoner ved å velge Tjenester øverst på
Hovedmenyen og direkte via lenken Artsobservasjoner
under Tjenester til høyre på Forsiden.

Du får opp følgende skjermbilde:
Boksen til høyre i skjermbildet gir
en oppdatert oversikt over antall
rapporterte funn i tjenesten totalt og
hvor mange observasjoner som er
registrert inneværende dag.
Foreløpig finnes rapporteringssystem
for Fugler, Pattedyr, Amfibier og
Reptiler, Småkryp og Vekster. Et
tilsvarende rapporteringsystem for
Fisk er under utvikling og vil bli lansert
i nærmeste framtid. Til opplysning
er første versjon av de ulike rapporteringssystemene som nå er lansert
alle noe forskjellig i struktur og
funksjonalitet. På lengre sikt er det
et mål å utvikle en felles løsning og
inngangsportal for alle relevante
artsgrupper.
For å søke informasjon om allerede
rapporterte artsobservasjoner eller
legge inn dine egne observasjoner,
velg ett av de fire systemene f.eks
Rapporteringssystemet for småkryp.

ARTSOBSERVASJONER 17
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I rapporteringsystemet finnes en rekke valg for å vise informasjon om artsfunn som allerede er registrert, som
f.eks arkfanen Dagens bilder med bilder over arter som er lagt inn i dag eller Ukens sommerfugl som gir en
oversikt over hvilke arter av sommerfugler som er registret i inneværende uke, listet med kode for rødlistestatus.
Under arkfanen Bildearkiv er bildene sortert i grupper slik at du f.eks kan velge gruppen Veps og vise bilder for
alle rapporterte arter av veps hvor det er lastet inn et bilde.

1. Registrer deg som bruker
For å kunne legge inn informasjon om arter du har funnet, må du først registrere deg som bruker av denne
tjenesten. Under arkfanen Bli rapportør finnes et eget innmeldingsskjema for dette. Kort tid etter du har sendt
inn skjema vil du motta en e-post med passord for innlogging. Etter pålogging kan du gå inn og endre det
automatisk genererte passordet til et annet passord under arkfanen Min profil.

2. Rapportere funn
2a. Lokalitet
Før du kan rapportere funn, må du
velge lokalitet. Dette gjør du enten
ved å velge en allerede registert
lokaliteter under arkfanen Lokaliteter
eller å opprette en ny lokalitet under
arkfanen Nytt funnsted.
A. Anngi zoomgrad og klikk deg inn
på lokaliteten i kartet eller legg inn
koordinater i den grå boksen til
høyre.

Januar 2010
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B. Når kartforstørrelsen viser

lokaliteten klikker du på
lokalitetsikonet, og klikker på
lokaliteten din.
C. Du får nå opp opplysninger om
funnstedet (koordinater etc.) og
mulighet til å skrive inn navn på
lokaliteten.
D. Du kan nå fortsette med å
rapportere funnet, ved å klikke på
fanen rapportere.

D
B

Svalnestangen

C

2b. rapportere
Under arkfanen Rapportere finner du et skjema hvor du kan legge inn relevante opplysninger om funnet som
artsnavn, antall individer, stadium (egg, juvenil, adult …), aktivitet (frittflyvende, hvilende, død ….), dato for
observasjon, kommentarer osv.

Du har også muligheter til å legge inn funn ved å benytte funksjonen Excel-import hvor du kan kopiere
opplysningene dine direkte fra Excel og inn i Artsobservasjoner.
Tjenesten har videre en rekke funksjoner for å legge inn opplysninger om medobservatører, egen dagbokside
hvor du kan legge inn informasjon om vind, temperatur, nedbør osv. Det finnes også en funksjon for å
konvertere UTM-koordinater til sone 33 under Koordinat-konvertering.

ARTSOBSERVASJONER 19
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3. Se på funn
Under arkfanen Vis funn kan du søke
fram informasjon om dine egne og
andres registrete funn.

A. Begrens først søket til en

bestemt artsgruppe som f.eks
sommerfugler.
B. Skriv inn navnet sitronsommerfugl
og klikk Søk.
C. Du får nå opp resultat. Klikk på
sitronsommerfugl for å aktivere
valget. Navnet flyttes da opp
øverst på siden etter Ditt valg.
D. Velg deretter funksjonen
Presentere funn.

B
C

Du får da opp et
skjermbilde som
gir deg mange
valgmuligheter for
hvordan du ønsker
at observasjonene
skal presenteres.
Ved f.eks å
velge funksjonen
Norgesatlas vil du få
fram et kart som viser
hvilke observasjoner
av sitronsommerfugl
som er registrert i
Norge eller du kan
velge funksjonen
Histogram – uker/
dager å få en
tidsmessig fordeling
av når funn er gjort.

Januar 2010
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4. Statistikker
Under arkfanen Statistikk finnes
informasjon om artslister for ulike
regioner og personer som for
eksempel en rangert oversikt
over hvilket fylke som til nå har
registrert flest funn Fylkesligaen.
Observasjoner merket med usikker
bestemmelse, søkt etter eller ikke
funnet tas ikke med i disse listene.

ARTSOBSERVASJONER 21
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Naturtyper i Norge (NiN)
– et felles system for beskrivelse av naturmangfold
Artsdatabanken ferdigstilte
høsten 2009 en første versjon av
Naturtyper i Norge (NiN). For første
gang foreligger det dermed et
helhetlig system som beskriver all
natur fra havbunn til fjelltopp, fra
Skagerrak i sør til Svalbard i nord.
NiN er Artsdatabankens framlegg
til et kunnskapsbasert og helhetlig
redskap for å typeinndele og
beskrive variasjonen i norsk natur,
og et viktig grunnlag for det videre
arbeidet med å kartlegge natur.
NiN bygger på de samme prinsipper
i havet, på land og i ferskvann.
Arbeidet med å utvikle NiN er
gjort av en ekspertgruppe ledet
av professor Rune Halvorsen ved
Universitetet i Oslo.
På Artsdatabankens temaside for
naturtyper finner du bakgrunnsinformasjon om naturtyper generelt
og om NiN spesielt. Her ligger
bakgrunnsdokumentene som har
dannet grunnlaget for NiN, med over
1000 sider dokumentasjon. Videre
finnes en siste versjon av artikkel 1,
der det teoretiske grunnlaghet for
NiN er dokumentert, samt oversikter over naturtypene med både hovedtyper og grunntyper. Artsdatabanken
har også laget et introduksjonshefte til NiN som kan lastes ned herfra. Utover dette vil hele NiN-systemet
dokumenteres og videre-utvikles gjennom Naturtypebasen, som har en egen innsynsløsning tilgjengelig fra
Artsdatabankens nettsider.

1. Naturtypebasen
Naturtypebasen er en database som dokumenterer
den nye naturtypeinndelingen – NiN. Her får brukerne
oversikt og informasjon om systemet og hvilke
naturtyper som finnes i Norge. Naturtypebasen gir
brukeren mulighet til å navigere på alle nivå i systemet
og få detaljert informasjon. Ulike brukere vil ha ulike
behov for hvordan de ønsker å finne informasjon og
databasen gir både søke- og navigasjonsmuligheter.
Her beskrives norske naturtyper med tekst, bilder og
figurer. Intensjonen er at denne databasen kan være
anvendelig for både eksperter, kartleggere, forvaltning
og publikum med interesse for norsk natur. Naturtypebasen vil utgjøre dokumentasjonen av versjon 1.0
av NiN-systemet.
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A. Innsynsløsningen er

et navigasjonsverktøy
som både viser
sammenhenger og
forklarer innhold.
Systemet beskriver
variasjon på 5 nivåer
der hvert av disse
nivåene er tilpasset
forskjellig målestokk for
kartfesting. Nivåene,
med unntak av det
regionale, består av
hovedtyper som igjen
kan være inndelt i
grunntyper.

PRODUKTER OG TJENESTER

B

A

C

B. NiN-systemet har tre

dimensjoner: de fem
naturtypenivåene, de
tre generaliseringsnivåene (naturtypene)
og de seks kildene
til variasjon. Dette
illustreres her i
naturtypefiguren.
Hovedtypene vises
som røde bokser og
grunntypene som
mørkeblå bokser. De
øvrige boksene er
kilder til variasjon, som
enten er med på å
definere naturtype og
dele inn i grunntype,
eller utgjør variasjon
innenfor naturtypen.

C. Ordliste.
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A. Dette nivået beskriver

variasjon på en finere
skala, som kan kartfestes i målestokk
1:5000, tilsvarende
tradisjonell vegetasjonskartlegging. I hav
og ferskvann fanger
dette opp variasjon
på bunnen, på land
variasjon i marka.
Eksempler på natursystem-hovedtype kan
være flomskogsmark,
strandberg, kystlynghei og åpen myrflate
(C). Åpen myrflate
hører under våtmarkssystemer (B).

A
B
C

2. KILDER TIL VARIASJON
A. For å dekke hele

variasjonsbredden
på alle nivå, trengs et
fleksibelt og heldekkende system for beskrivelse. Grunnlaget
for å beskrive denne
variasjonen kalles
kilder til variasjon.
Disse kildene eller
variablene danner
utgangspunkt for
definisjoner av naturtyper, og de beskriver
variasjonen innenfor
typene.

A
B

C

NiN bruker to sett med
variabler, økokliner og
andre kilder til variasjon. Totalt er disse
variablene inndelt i
seks hovedgrupper.
Eksempel; Aktuell
bruksintensitet (C)
som beskriver hvilken
tilstandsøkoklin som
kan være relevant for
ulike naturtyper(B).
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Artsnavnebasen
I denne tjenesten kan du hente informasjon om gyldige
vitenskapelige navn etter gjeldende internasjonale
standarder og anbefalte populære navn på bokmål
og nynorsk. Søketjenesten gir i dag ikke en komplett
oversikt over alle vitenskapelige og norske navn på arter
og organismegrupper. Det er et mål at tjenesten på sikt
skal inneholde navn på alle kjente arter i Norge og arter
i nærliggende geografiske områder som over tid kan
forventes å finnes i Norge. Databasen inneholder også
navn på mange arter som ikke finnes i Norge.
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1. Søk på navn
A. Søk på hummer. Du får nå opp alle navneforslag som har hummer i navnet. Navn med et grønt tegn (B)
viser gyldige navn, et oransje tegn (C)betyr at navnet er et synonym.
Når du har søkt og funnet et artsnavn, kan du ved et tastetrykk på navnet også se hvor i det hierarkiske slektskapstreet arten eller artsgruppen hører hjemme.

D. Statistikk fanen viser antall artsnavn, dvs. alle gyldige navn og synonymnavn

A

D

B
C
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Andre produkter og tjenester
Levende bilder
Under Flere produkter til høyre og eller under Tjenester og Publikasjoner øverst på hovedmenyen på Forsiden
finnes små filmsnutter, Levende bilder, for et mindre utvalg av arter. Trykk på bildet eller velg Les mer under
hver enkelt art for å laste ned og spille av film.
Det er også muligheter til å se Levende bilder i HD-format. Foreløpig URL for dette er: http://www.artbank.no

ANDRE PRODUKTER OG TJENESTER 27

Januar 2010

Kontaktinformasjon

Generelt om Artsdatabanken
Ivar Myklebust

73 59 21 51

95 13 31 31

ivar.myklebust@artsdatabanken.no

Rødlistebasen
John Atle Kålås
Åslaug Viken
Snorre Henriksen

73 59 22 16
73 59 23 04
73 59 23 27

92 29 14 37
91 89 77 35
90 99 00 97

john.a.kalas@artsdatabanken.no
aslaug.viken@artsdatabanken.no
snorre.henriksen@artsdatabanken.no

Fremmedartsbasen
Lisbeth Gederaas
Toril Loennechen Moen

73 59 23 19
73 59 22 10

90 75 75 76
41 12 06 89

lisbeth.gederaas@artsdatabanken.no
toril.moen@artsdatabanken.no

Faktaark
Lisbeth Gederaas

73 59 23 19

90 75 75 76

lisbeth.gederaas@artsdatabanken.no

Artskart og Artsobservasjoner
Nils Valland
Stein Hoem
Askild Aaberg Hofsøy Olsen

73 59 23 01
73 59 07 92
73 59 21 93

92 41 20 37
93 46 69 92
91 78 34 89

nils.valland@artsdatabanken.no
stein.hoem@artsdatabanken.no
Askild.Olsen@artsdatabanken.no

Artsnavnebasen
Ingrid Salvesen
Askild Aaberg Hofsøy Olsen

73 59 22 13
73 59 21 93

48 29 04 32
91 78 34 89

ingrid.salvesen@artsdatabanken.no
Askild.Olsen@artsdatabanken.no

Naturtypebasen
Arild Lindgaard
Askild Aaberg Hofsøy Olsen
Snorre Henriksen

73 59 22 01
73 59 21 93
73 59 23 27

91 69 89 95
91 78 34 89
90 99 00 97

Arild.Lindgaard@artsdatabanken.no
Askild.Olsen@artsdatabanken.no
snorre.henriksen@artsdatabanken.no

Artsprosjektet
Ingrid Salvesen

73 59 22 13

91 69 89 95

Ingrid.Salvesen@artsdatabanken.no

www.artsdatabanken.no

Forsidefoto Merete Wagelund Grafisk formgiving Mona Ødegården

Vi håper at du har hatt nytte av denne korte introduksjonen og ønsker lykke til med å utforske våre produkter
og tjenester videre. For eventuelle kommentarer og yttereligere informasjon, ta kontakt med en av følgende
personer:

