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Lokalitet
Elvemuslingsbasen er inndelt i lokaliteter. Hva er en lokalitet? En 
lokalitet er definert ut fra et system som er brukt i resten av Europa. 
Definisjonen på en lokalitet ligner på regineinndelingen til NVE. Det vil 
si at hovedstrengen i et vassdrag er en lokalitet. Finner man 
elvemusling i en sideelv blir dette en ny lokalitet, finner man musling i 
sideelven til en sideelv blir det en ny lokalitet. Lokalitet må ikke 
forveksles med en bestand. Man kan ha to eller flere bestander av 
elvemusling i samme lokalitet. Adskilt av avstand/hinder eller krav til 
verstfisk.

Historikk
En viktig del av elvemuslingsbasen er å få samlet all historisk 
informasjon på en plass. Fra før har vi hatt Dag Dolmen og Einar 
Kleiven sin oversikt fra 1997. I tillegg har Jan og Karen Anna Økland 
hatt et kartotek på universitetet i Oslo som Bjørn Mejdell Larsen hos 
NINA har fått ta over. Dataene som fantes i gamle VannInfo er tatt inn i 
basen. Sammen med disse oversiktene, og kunnskapen Bjørn Mejdell 
Larsen har samlet i løpet av sitt arbeid på NINA, har vi nå en ganske 
komplett database som viser hvilke kilder som er tilgjengelig for hver 
lokalitet, og hvor den var nevnt først. De første lokalitetene ble 
dokumentert allerede på 1600-tallet.
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462 poster i 
kildetabellen

380 skriftlige kilder

3 andre databaser

79 andre kilder

284 kilder fins 
tilgjengelig 
digitalt



DOK
Det offentlige kartgrunnlaget er offentlige og 

kvalitetssikrede geografiske data som er tilrettelagt for 
plan- og byggesaksarbeid.

Det offentlige kartgrunnlaget beskrives i plan- og bygningslovens paragraf 
2-1 og kart- og planforskriften og skal være er en samling geografiske 
kvalitetsdata, såkalt offentlige autoritative data. Disse skal være valgt ut og 
tilrettelagt for å være et egnet kunnskapsgrunnlag for de mest vesentlige 
behovene som følger av plan- og bygningsloven.



Data-innhold i det offentlige 
kartgrunnlaget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
utarbeidet og lagt fram en liste over data som er kandidater 
til å bli del av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) – offisielle 
DOK-data. Innen utgangen av 2014 må nasjonale etater og 
andre leverandører bearbeide data og dokumentasjon slik 
at disse tilfredsstiller de tekniske kravene til det offentlige 
kartgrunnlaget.
1. januar 2015 vil det offisielle innholdet i det offentlige 
kartgrunnlaget publiseres.





Artsfilter
• Eget artsprosjekt hos Miljødirektoratet for å samkjøre 

databaser og laget et filter.
• Filteret skal vise 

• Svært hensynskrevede arter
• Hensynskrevende arter
• Prioritert art
• Fremmedart svært høy risiko
• Fremmedart høy risiko



Artskart 2.0

Elvemuslingbasen Artsobservasjoner Artskart Naturbase viltdata Villrein Rovbase

Artsprosjektfilter 
Nasjonalt viktige 

arter

Artskart 2.0 med polygon/flater



En felles løsning for plansaker
DOK vil bli godt implementert i forvaltningen via PBL

Elvemuslingdata i nasjonalt viktige arter:
• Kun påvist og ikke utdødd  Flater
• GBIF Darwin Core standard (punkt)
• Link til faktaark

Elvemuslingbasen vil fortsatt være plassen for å jobbe med 
elvemusling i Norge. 



Darwin Core










