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FORORD  

Denne rapporten er resultatet av et prosjektsamarbeid innenfor Naturfareforum. Rapporten er 
utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Landbruksdirektoratet, Norges 
vassdrags- og energidirektorat og Artsdatabanken. Det er opp til de respektive etater å ta stilling til 
resultater og anbefalinger i rapporten, og eventuelt gjennomføre tiltak i tråd med disse. 
Oslo, juni 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Britt Leifseth                Hallvard Berg 
direktør                    fungerende seksjonssjef 
 
 
 

 
Om Naturfareforum 

 
Naturfareforum er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og 
lokale aktører for å redusere vår sårbarhet for uønskede naturhendelser. 
Naturfareforum skal identifisere mangler eller forbedringspotensial i samfunnets 
forebygging og håndtering av naturfarer og foreslå tiltak for å møte dette. 
Naturfareforum tar initiativ til og gjennomfører prosjekter på områder hvor det er 
særlig sektorovergripende utfordringer. Naturfareforum er nasjonal plattform for det 
globale rammeverket for katastrofeforebygging (Sendai rammeverket), som Norge har 
forpliktet seg til å følge opp.  
 
Naturfareforum er organisert som et nettverk med en styringsgruppe som består av 
representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap , Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat, Statens Vegvesen, Bane NOR, Landbruksdirektoratet, 
Kartverket, KS - Kommunesektorens organisasjon , Miljødirektoratet, Meteorologisk 
Institutt og Fylkesberedskapssjefene 
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SAMMENDRAG 
Rapporten presenterer forslag til enhetlig beskrivelse av de egenskapene ved skog som har 
vesentlig betydning for skogens funksjon som vern mot naturfarer. Med naturfarer mener vi 
i denne sammenhengen steinsprang, snøskred, jordskred, sørpeskred og flomskred, samt 
skogens flomdempende effekt.  

Generelle hensyn som miljø- og klima er ikke en del av mandatet. Det ligger i saken at det er 
samfunnsinteresser som skal vernes. Men hvilke interesser som skal vernes, er det de 
berørte myndighetene i samspill som skal vurdere og beslutte. 

Bruk av skog som vern mot naturfarer kan være samfunnsmessig lønnsomt. For skogeier 
medfører slik bruk av skog innskrenket råderett over skogen og økonomiske ulemper for 
skogeier og skogbruksnæringen . I mange tilfeller kan konsekvensen bli at skogen ikke er 
økonomisk drivverdig. Vern av viktige samfunnsinteresser er en oppgave for fellesskapet. 
Det gjenstår å finne de politiske løsningene for dette.  

Vurderingene og anbefalingene i rapporten bygger på eksisterende rapporter og annen 
informasjon som beskriver de egenskapene ved skogen som er viktige for at skogen skal 
kunne fungere som vern mot naturfarer. Målet har vært å plassere disse egenskapene inn i 
Natur i Norge (NiN) sitt Beskrivelsesystem. 

Vi har forsøkt å forenkle bruken mest mulig. De aller fleste variablene som vi foreslår å 
bruke ved registrering, gjelder for alle naturfarene, selv om det til dels er forskjellige 
egenskaper som er viktige naturfarene imellom.  

Med noen unntak, mener vi at NiN-systemet dekker behovet. Unntakene er listet i Tabell 12- 
Beskrivelse av objekter og egenskaper som er nødvendige i faresonekartlegging og som trenger 
avklaring dersom NiN-systemet skal brukes.  
RockforNET (kalkulator for å estimere skogens bremseeffekt på steinsprang) er tilpasset 
kontinentalt skogbruk. For at kalkulatoren skal fungere optimalt for norske forhold, mener vi det 
vil være riktig å se bort ifra treslagets artsinndeling og i stedet «konvertere» norske treslag til 
kalkulatoren etter de egenskapene som er viktige som vern mot steinsprang.  
Vi mener at følgende tiltak bør igangsettes for å følge opp rapporten: 

• Arbeide for at rammevilkårene kommer på plass og at det økonomiske ansvaret plasseres. 
• Parallelt arbeide for tiltak som tilgjengeliggjør informasjon og bygger opp kompetanse:  

o Pilotprosjekt for å få erfaring og bygge opp kompetanse på praktisk avvirkning og 
skjøtsel av skog som skal fungere som vern mot naturfarer, basert på en omforent 
beskrivelsesmetodikk slik denne rapporten foreslår. 

o Integrere kartinformasjon om naturfarer og skogens egenskaper som vern mot disse 
i eksisterende kartsystemer, som for eksempel Skogportalen (Kilden)1.  

o Utvikle veiledere og kurs basert på opparbeidet kompetanse og informasjon. 
o Igangsette forskningsprosjekt på skogens flomdempende effekt.   
o Alle data fra faresonekartleggingen gjøres tilgjengelig digitalt – og løsneområdene 

angis både med og uten skog.   

Vedlegg 2 - Eksempel er en illustrasjon på hvordan kartlag fra faresonekartlegging og 
skogbruksplan er tenkt brukt og en mulig praktisk tilnærming til opplegget. 

 
 

1  https://www.nibio.no/tjenester/kilden 

https://www.nibio.no/tjenester/kilden
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SUMMARY 
This report suggests a set of uniform descriptive features of forest that are of considerable 
importance for the forests function as protection against natural hazard. In this context this 
covers rockfall, snow avalanche, landslide/debris slide, slush avalanche and debris flood, and 
furthermore the forests overall ability to control flood.  

General considerations as environment and climate are not within the scope of the mandate. 
The aim is protection of community interests. But which interests are to be protected, are up 
to the responsible authorities to decide. 

Forest used as protection against natural hazard could be very profitable for the society, but 
for the forest owner and the forestry industry, this means limitation of sovereignty and 
reduced income. We considered use of forest for this purpose to be preparedness. Protection 
of society’s important interests is a community responsibility, but the political solution 
remains.  

The assessments and recommendations in this report build on existing reports and other 
information that describe the features of forest that are of considerable importance for the 
forests function as protection against natural hazard. The goal has been to adapt this into the 
classification system of Nature in Norway (NiN). 

We have tried to make it as simple as possible with practical use in mind. Most of the 
variables we suggest applies to all-natural hazards, even though which feature that is 
important varies between the hazard types.  

The NiN system covers our requirements, see Table 15 - Features of forest that are important as 
protection against natural hazards and the NiN-codes, except from the features mentioned in the 
same chapter. 
RockforNET (calculator to estimate the forest degree for rockfall protection) is designed for 
continental forestry. To work optimal for Norwegian forestry, we mean that we should disregard 
the forest tree species and instead look for the trees feature as protection against rockfall.  
To follow up this report we suggest the following tasks: 

• Establish framework conditions and to place the responsibility for the economy to the 
community. 

• Parallelly should be initiated tasks to make information accessible and build competence 
o Pilot project to gain experience and build competencies in protection forestry 

management based on uniform descriptive features. 
o Integrate information about natural hazard and forest that can serve as protection 

against natural hazard in existing map information, i.e. Skogportalen (Kilden)2. :  
o Develop guides and courses based upon available competence and information. 
o Initiate research project on the forests reducing effect on floods.   
o All data from hazard maps should be made publicly available in a digital form, 

and the release areas should be shown both with and without forest. 

Vedlegg 2 - Eksempel (in Norwegian) is an example of how the system could be used in 
practical use. 

 
 
2  In Norwegian: https://www.nibio.no/tjenester/kilden 

https://www.nibio.no/tjenester/kilden
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
En juridisk betenkning3 ble levert av en arbeidsgruppe i Naturfareforum i desember 2018. Gruppa 
bestod av representanter fra Landbruksdirektoratet, NVE, Miljødirektoratet og KMD. 
Arbeidsgruppa vurderte relevante bestemmelser i plan- og bygningsloven, naturskadeloven og 
skogbruksloven. En oppsummering av muligheter og begrensninger som ligger i dagens regelverk 
finnes i kap. 5.1 i rapporten.  
Arbeidsgruppa har i kap. 5.2 en rekke forslag til videre arbeid. Dette prosjektet følger opp to av 
disse anbefalingene: 

a) Avklare begreper. Arbeidsgruppa: Det er viktig å ha felles bruk og forståelse av hva 
sentrale begreper innebærer. Ansvarlige myndigheter på nasjonalt nivå bør sørge for at 
slike avklaringer blir innarbeidet i saksbehandlingsrutinene på lokalt nivå. Det er særlig 
viktig å avklare hva som helt konkret skal legges til grunn for når vernskogeffekten er av 
vesentlig betydning.  

b) Systematisere kartfestingen av skog i faresonekart. Arbeidsgruppa: Det er behov for å 
systematisere kartfestingen av skog som har betydning som vern mot naturfarer, og type- 
og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN) bør tas i bruk til dette. 

Det kan være aktuelt å gjennomføre en systematisk kartlegging av skogens betydning som vern 
mot skredfare. Flere typer kartlegging pågår allerede, som kan gi informasjon om skogens 
betydning som vern mot skredfare. Før en eventuelt setter i gang med en systematisk kartlegging, 
er det behov for å avklare kriterier for når effekten er av vesentlig betydning og hvordan datasett 
for slik skog bør spesifiseres. I dette arbeidet er det også viktig å klargjøre hvordan ulike begreper 
skal forstås. 
Med naturfare siktes her til alle typer skred i bratt terreng samt fare knyttet til overvann og flom i 
vassdrag. 

1.2 Prosjektets mål og nytteverdi 
Styringsgruppa for Naturfareforum vedtok i møte 27. februar 2019 å igangsette et nytt prosjekt i 
Naturfareforum DP1 for å følge opp anbefalingene fra den juridiske betenkningen om begreps-
avklaringer og om systematisert kartfesting av skog i faresonekart. 
Prosjektet skal legge et fundament for videre kartlegging. Det skal ikke gjennomføres konkret 
kartlegging, ut over at forslagene kan testes for utvalgte områder. 
Prosjektets mål 

• Resultatmål: Forslag til enhetlige spesifikasjoner ved registrering / kartlegging av skog 
som har betydning for naturfare. 

• Effektmål: Legge et fundament for en systematisk kartlegging av skog som har betydning 
som vern mot naturfare. 

Prosjektets nytteverdi 

 
 
3  R. Nordrum, B. H. Ågren, R. Skuterud, og O. A. Jensen, Skog som vern mot skred - juridisk betenkning, NVE 

Rapport Nr 100/2018, http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_100.pdf.  

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_100.pdf
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Effektivisere kartlegging ved å bygge på eksisterende systemer og kunne gjenbruke registrering 
for ulike (primær) formål. Enhetlig kvalitet ved kartlegging, basert på fast kriteriesett.  Både 
samfunnssikring og næringsskogbruket vil kunne dra praktisk nytte av dette. 
Forslagene testes i noen utvalgte områder der det allerede er identifisert slik skog i NVEs 
faresonekartlegging. 
Konsekvenser av forslagene økonomisk og administrativt beskrives. 
Det er kobling til flere pågående prosjekter, så som: 

• Integrert skogbehandling i risiko-område for naturskade. (Bergen kommune / FM Vestland 
v/ Simon Wolff) 

• Prosjekt vernskog - Jølster. (Sunnfjord kommune i samarbeid med blant annet 
næringsorganisasjonene).  

• Veileder for forvaltning av vernskog, inkludert spesifikasjon av datasettet for vernskog i 
DOK (Ldir) 

• Bransjestandard for skredfarekartlegging (NVE) 
• NAKSIN (NGI på oppdrag for NVE) 

Det må sikres nødvendig samordning med / kunnskapsinnhenting fra disse. Supplerende 
utredninger til de pågående kan være aktuelt. Særlig gjelder dette oppdraget som NGI utfører. 

1.3 Prosjektets organisering 
Organisering av prosjektet 

• Rune Nordrum, Landbruksdirektoratet (prosjektleder) 
• Jan-Erik Ørnelund Nilsen (Landbruksdirektoratet) 
• Odd Are Jensen (NVE) 
• Arild Lindgaard (Artsdatabanken)  

Rune Halvorsen (NHM/UiO) har gitt innspill. 
Gruppen har gjennomført 4 møter: 04.04.2019 (NVE), 19.06.2019 (Ldir), 24.09.2019 (Ldir), 
22.04.2020 (Videomøte). 

1.4 Rapportens oppbygging 
Vurderingene og anbefalingene i rapporten bygger på eksisterende rapporter og annen 
informasjon som beskriver de egenskapene ved skogen som er viktige for at skogen skal 
kunne fungere som vern mot naturfarer. Målet har vært å plassere disse egenskapene inn i 
Natur i Norge (NiN) sitt Beskrivelsesystem. 

Kapittel 2 Bakgrunnsinformasjon gir en overordnet beskrivelse av Natur i Norge (NiN) og over 
kartlegging av naturfarer i Norge. 

Kapittel 3 Kriterier og utfordringer ved vurdering av skog som vernskog mot naturfarer gir en 
kortfattet innføring i sentrale begreper, kriterier for kartlegging av skog og det faglige grunnlaget 
for rapporten. 

Kapittel 4 Forslag til enhetlige spesifikasjoner/kartlegging av skog. Dette kapitlet utgjør 
hoveddelen av rapporten. Først er beskrevet prinsippene for hvordan skogen kan brytes ned i 
områder (figurer) som er meningsfulle for å beskrive skogens egenskaper som vern mot naturfarer. 
Deretter er det gjort rede for hvilke faktorer som fører til at skogens egenskaper skal registreres 
(utløsende faktorer). Til slutt følger hoveddelen som beskriver de enkelte naturfarene og de 
egenskapene ved skogen som har betydning som vern mot disse. Vi har så forsøkt å finne de 
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kodene i NiN-systemet som best mulig beskriver skogens egenskapene og satt dette opp i 
tabellform.  

I kapittel 5 Systematisk kartlegging av skog som har betydning som vern mot naturfare er det 
gjort rede for eksisterende kartinformasjon som kan benyttes for å bygge opp nye kartlag 
som er spisset mot forvaltning av arealer der skog har en funksjon som vern mot naturfarer 
for viktige samfunnsinteresser. 

I Vedlegg 2 - Eksempel er informasjon fra faresonekartlegging i Jølster sammenstilt med 
informasjon fra skogbruksplan for å vise hvordan opplegget kan brukes. 
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2 BAKGRUNNSINFORMASJON 
Dette kapitlet gir en overordnet beskrivelse av Natur i Norge (NiN) og over kartlegging av 
naturfarer i Norge. 

2.1 Natur i Norge – NiN 
Natur i Norge (NiN)4 er et type- og Beskrivelsessystem for all variasjon i naturen. NiN håndterer 
variasjonen i alle naturmiljø i Norge og åpner for kartlegging av natur på ulike skalaer. 
Artsdatabanken er ansvarlig for NiN i samarbeid med norske fagmiljøer. Målet med NiN er å: 

• gi fagmiljøer og institusjoner som jobber med natur et felles begrepsapparat 
• være et verktøy for å beskrive variasjonen i naturen 
• være et grunnlag for kartlegging av natur og naturtyper 
• være et grunnlag for arbeidet med å rødlistevurdere naturtyper 
I Stortingsmeldingen Natur for Livet (Meld. St. 14 (2015-2016)) slås det fast at NiN skal utgjøre 
kjernen i offentlig finansiert naturkartlegging. Dette springer ut av et ønske om en mer samordnet 
innsats for kartlegging av natur i regi av ulike aktører og for ulike formål.  
For å operasjonalisere målsettingene om kartlegging etter NiN-systemet som en standard, har 
Artsdatabanken i samarbeid med Naturhistorisk museum, UiO, utviklet flere veiledere. NiN-
systemet er, som naturen, kompleks, og veilederne har som hovedformål å legge til rette for 
praktisk bruk av systemet. Veilederne beskriver målestokktilpasning, bruk av 
beskrivelsessystemet og mange ulike aspekter ved kartlegging som både kartleggere og bestillere 
av kartlegging vil ha nytte av.  
Artsdatabankens veiledere gir et generelt og helhetlig grunnlag for NiN-basert kartlegging. For 
bestillere av kartlegging etter NiN, er det viktig å omsette disse inn i egne instrukser for sitt 
kartleggingsformål. Det finnes mange ulike formål, som vil være styrende for hvordan en innretter 
kartleggingen, som detaljeringsgrad (målestokk), bruk av beskrivelsessystemet og ulike 
prioriteringer rent tematisk.  
I skredfarekartlegging i skog ønsker man å vurdere skogens egenskaper for ulike skredfarer, og 
hvordan skogen best bør forvaltes med tanke på dette. Her vil faresonekartlegging i målestokk 
1:5000 være mest hensiktsmessig, og en vil da kunne anvende veiledning for NiN-kartlegging 
tilpasset denne målestokken. For andre formål må graden av detaljering vurderes utfra behovet for 
informasjon og ønsket om fremdrift/kostnader. 
For dette formålet vil en i tillegg til kartleggingsenheter etter NiN-systemet, ha behov for et sett av 
parametere fra beskrivelsessystemet.   

2.2 Skredfarekartlegging og aktsomhetskartlegging 
Skredfarekartlegging foregår i Norge i hovedsak på to nivå:  

1) Aktsomhetskart er tilpasset bruk på kommuneplannivå og er ment å hjelpe kommunen til å 
velge de tryggeste områdene i kommunen til fremtidige utbyggingsområder. Kartene blir 
også brukt av kommunen til å kreve fareutredning fra utbyggere dersom de ønsker å bygge 
innenfor områdene dekket av en aktsomhetssone. Aktsomhetskartene for steinsprang og 
snøskred som vi har i dag er basert på GIS-analyser for å finne potensielle løsneområder, 

 
 
4  R. Halvorsen, A. Bryn, L. Erikstad, H. Bratli & A. Lindgaard, (2018), Natur i Norge (NiN), versjon 2.2.0, 

Trondheim: Artsdatabanken, https://www.artsdatabanken.no/Pages/245350?Key=1435226523. 

https://www.artsdatabanken.no/Pages/245350?Key=1435226523
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og en statistisk modell for å estimere potensielle utløpsområder. Potensielle løsneområder 
for snøskred spesielt kan brukes til å peke på skog som er viktig for å hindre utløsning av 
snøskred, dersom disse kombineres med skogdata. Aktsomhetskart for jordskred og små 
og mellomstore flomskred er basert på en mer avansert multiproksy-analyse for å finne 
potensielle løsneområder. Det vil være viktig å hindre ekstra vanntilførsel til disse 
løsnepunktene. Skogen i løsnepunktene vil kunne hindre skredutløsning, og skog over 
løsnepunktene vil redusere vanntilførselen.  

2) Faresonekart er utarbeidet i hovedsak i to forskjellige sammenhenger: 
a. Faresoneutredning/farevurdering for ny bebyggelse: Dersom et utbyggingsområde 

ligger innenfor et aktsomhetsområde blir det stilt krav om at den reelle faren for at 
området blir truffet av skred blir utredet. Utbygger/kommunen bestiller da en 
skredfarevurdering fra en konsulent. Konsulenten leverer da enten en faresone, eller 
konkluderer med at byggegrunnen enten oppfyller kravet til sikkerhet satt i plan- og 
bygningsloven eller ikke gjør det. I denne vurderingen står det som oftest noe om at 
det som ligger til grunn i vurderingen er dagens situasjon i fjellsiden. Det kan bety at 
det er vurdert ut fra blant annet dagens vegetasjonsforhold. Konsulenten peker da 
gjerne på at det er skog i området som gjør at det planlagte tiltaket oppfyller kravet i 
lova om trygg byggegrunn. Kommunen skal da påse at den aktuelle skogens vernende 
funksjon blir ivaretatt.  

b. Farekartlegging av eksisterende bebyggelse. NVE har et pågående prosjekt med å 
kartlegge eksisterende bebyggelse i Norge. Målet med prosjektet er å finne 
bebyggelsen som står mest utsatt til med tanke på å initiere sikring. I dette prosjektet 
blir skog som er viktig for faresonene kartlagt (de siste årene som polygon). I enkelte 
prosjekt er det pekt på skog som er viktig for sikkerheten til eksisterende hus. Dette 
varierer fra prosjekt til prosjekt. En leveranse i denne kartleggingen kan da enten 
inneholde et faresonekart som ikke lenger er gyldig om skogen endrer seg, eller et 
produkt som viser skog som er avgjørende for sikkerheten for eksisterende hus. Det er 
ikke alltid spesifisert hvilken av kategoriene som er brukt. I faresonekartlegging er det 
skogen slik den står på kartleggingstidspunktet som blir brukt. Skogens tilstand blir 
noen ganger kommentert, dersom det er opplagt at skogstilstanden er dårlig eller om 
enkle tiltak kan forbedre sikkerheten eller lignende.  

2.3 NAKSIN5 
NAKSIN (NyeAktsomhetsKartforSnøskredINorge) er et produkt/metodikk utviklet av NGI på 
oppdrag fra NVE. Målet med prosjektet er å komme frem til bedre  aktsomhetskart for snøskred 
tilpasset sikkerhetsklasse S2 med tillatt gjentaksintervall på 1/1000.  
Det eksisterende aktsomhetskartet har to hovedankepunkt: 1) sannsynligheten for at det kommer 
snø er ikke inkludert slik at snøfrie områder på kysten får urealistisk store områder båndlagt. 
Aktsomhetskart blir brukt i arealplanlegging for å utløse et krav om skredfarevurdering i 
reguleringsplaner og byggesaker. 2) skog er ikke en del av utvelgelsen av løsneområder. Dette 
medfører at man har løsneområder for snøskred i områder med tett skog, noe som gir urealistisk 
mange løsneområder for snøskred.  
NAKSIN-prosjektet prøver å inkludere både sannsynligheten for nok snø og effekten av skog i en 
ny metodikk for aktsomhetskartlegging. NAKSIN produserer aktsomhetskart med og uten 
skogeffekt. Dette gir kommunen muligheten til å velge hvilket kart de vil bruke i 
arealplanleggingen. Dersom de vil bruke kartet der skogeffekten er inkludert, for å båndlegge 

 
 
5  https://www.nve.no/nves-motekalender/bransjeseminar-skredfarekartlegging-i-bratt-terreng-19-mars-2019/  

https://www.nve.no/nves-motekalender/bransjeseminar-skredfarekartlegging-i-bratt-terreng-19-mars-2019/
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minst mulig utbyggingsareal i kommunen, vil det trolig bli krevd at de legger bånd på skogen som 
NAKSIN peker ut. Det vil da bli stilt krav om at kommunen bruker enten skogbruksloven eller 
plan- og bygningsloven til å innføre krav om meldeplikt før hogst og forbud mot flatehogst (se 
Vedlegg 1 – ).  

2.4 Oppsummering produkt farekartlegging 
Fra eksisterende aktsomhetskart kan løsneområder for snøskred brukes til å velge ut skog som står 
i terreng som kan være aktuelt som løsneområde for snøskred. Bremseeffekten av skogen er ikke 
like viktig, men utløpsområdene i disse kartene kan brukes til å peke ut skog som er viktig for å 
redusere utløpet. For jord- og flomskred er det skog over og i løsneområdene som er viktigst. For 
steinsprang er bremseeffekten på steinsprang, noe som fører til at utløpsområdene for steinsprang 
kan være interessante med tanke på å hindre at skred treffer hus.  
Det viktigste er kanskje å hindre hogst i løsneområder for snøskred og å synliggjøre løsneområder 
for jord- og flomskred. Skog i utløpsområdet for steinsprang kan i noen områder være avgjørende. 
Om man skal bruke disse produktene til å anbefale vernskog bør de kombineres med en vurdering 
av nedstrøms konsekvens. Dette kan gjøres med å vurdere om det er hus eller annen viktig 
infrastruktur innenfor utløpsområdene i disse kartene. 
NAKSIN vil kunne gi en mer presis avgrensning av skog som er viktig med tanke på utløsning og 
utløpslengde for snøskred enn dagens aktsomhetskart for snøskred. 
Skog pekt på i skredfarekartlegging er den mest detaljerte vurderingen av om skogen er viktig for 
skredfaren nedenfor, men det er ikke spesifisert hvilken skredtype skogen er viktig for å forhindre. 
Dette er nå inkludert i høringsutkastet til ny bransjestandard for skredfarekartlegging.   
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3 KRITERIER OG UTFORDRINGER VED VURDERING AV SKOG SOM 
VERNSKOG MOT NATURFARER  

Målet med dette kapitlet er å gi en kortfattet innføring i sentrale begreper, kriterier for kartlegging 
av skog og det faglige grunnlaget for rapporten. 

3.1 Sentrale begreper 
Terrenget i tilknytning til naturfarer beskrives ved hjelp av noen sentrale begreper. Her er en kort 
definisjon av disse:   

Løsneområdet er det området hvor et skred starter, se Figur 1. 
Utløpsområdet/-sonen er det området hvor et skred stopper opp, se Figur 1. 
Skredløpet er området mellom løsneområdet og utløpssonen, se Figur 1.  
Figurtype er et mindre område innenfor skogområdet som har egenskaper som er av betydning 
for skogens område som vern mot den eller de aktuelle naturfarer. Å utfigurere betyr å 
kartlegge figurtyper.  
Kartleggingsobjekter er sett av variabler som er nødvendige for å beskrive naturfaren og 
skogens egenskaper. 
Utløsende faktorer er årsaker til at skogens egenskaper skal registreres. I praksis betyr dette at 
det er en reell risiko for at et skred kan bli utløst.  
Begrepene terrenghelning, skogens lengde, avstand til skogen og fallhøyde er målbare 
størrelser som inngår i beregningen av både skredrisiko og skogens egenskaper. Disse fremgår 
av Figur 1. 

Figur 1 - Skogområdets plassering/figurareal 

Løsne-
område 

Utløpsømrådet 
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3.2 Kriterier for kartlegging av skog som vernskog mot naturfarer 
Utgangspunktet for å vurdere skogens betydning som vern mot en naturfare, er selve naturfaren, 
for eksempel risiko for snøskred som kan treffe bebyggelse. 
Området som skal kartlegges er skogarealet i løsneområdet og skredbanen, samt eventuell 
buffersone til disse. Med skogområde er her å forstå «grunn som er skogproduserande, eller som 
etter ei samla vurdering er best eigna for skogproduksjon, og som ikkje er nytta til andre formål.»6 
I tillegg mener vi at i denne sammenhengen må også arealer som er egnet som vernskog  inngå i 
denne definisjonen.7  

3.3 Faglig grunnlag 
Vi har tatt utgangspunkt i rapportene NVE Bransjestandard - Kartlegging av skredfare i bratt 
terreng med vedlegg8, Forslag til kriterier for vernskog mot skred – DEL 1 fra NGI9, 
Oppsummeringsrapport for skog og skredprosjektet: Samanstilling av rapportar frå prosjektet10, 
samt Bransjestandard - Kartlegging av skredfare i bratt terreng11. Skogvurderingen i sistnevnte er 
et høringsdokument og bygger i hovedsak på de to andre rapporter. Rapportenes perspektiv er 
skogen som et skredforebyggende tiltak. 
Rapport Integrated forest management in risk areas under the aspect of climate change12 tar 
utgangspunkt i skogen som et helhetlig system og perspektivet blir dermed noe annerledes. Her er 
fokus på variasjon, det treslagsspesifikke, naturlig foryngelse og betydningen av rotsystemet. 

3.4 Valg av standard 
Vi har valgt å legge oss så nært opp mot den standarden som er brukt for kartlegging av MiS-
livsmiljøer13 som mulig. Det gjelder både måten dette er beskrevet på og de kriteriene og verdiene 
som er brukt, så langt dette er forenlig med behovet for å beskrive skog som har en vernende 
funksjon mot naturfarer. Dette er særlig viktig med tanke på at naturfarer bør innarbeides i 
skogbruksplanlegging. 

 
 
6  Lov om skogbruk (skogbrukslova), § 2.Virkefeltet for lova, første ledd, hentet fra 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31#shareModal.  
7  Lov om Vernskogens Bevarelse og mod Skogenes Ødeleggelse, § 1, annet ledd: «… Mark, som nu er snau, naar 

den skjønnes med Tiden at kunne faa Betydning som Vernskog.» 
8  NVE, Bransjestandard - Kartlegging av skredfare i bratt terreng, HØRINGSDOKUMENT 01.08.2019, 

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-
kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/.  

9  Hedda Breien, Øyvind A. Høydal, Odd Are Jensen, Forslag til kriterier for vernskog mot skred, NGI, 20120078-
01-R, 21. februar 2013, Rev. nr.:1 / 19. mars 2015, https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-
skog/skog-og-klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true  

10  Hedda Breien, Øyvind A Høydal, og Odd Are Jensen, Oppsummeringsrapport for skog og skredprosjektet: 
Samanstilling av rapportar frå prosjektet, NVE Rapport Nr 92/2015. 
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_92.pdf.  

11  Bransjestandard - Kartlegging av skredfare i bratt terreng, HØRINGSDOKUMENT 01.08.2019, 
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-
kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/.  

12  Stephan Gampe, 2018, Integrated forest management in risk areas under the aspect of climate change,  
Proposal for a sustainable and function-adapted forest management in Hordaland and Bergen Commune. 

13  Landbruksdirektoratet,veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN, Veileder versjon 1.0.2, 
Landbruksdirektoratet, mai 2019. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31#shareModal
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_92.pdf
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
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3.5 Skogdynamikk 
Skogen er i kontinuerlig endring. Tidsperspektivet og hvor store og raske endringene vil være, er 
avhengig av skogens alder, sammensetning og tilstand, samt faktorer som jordsmonn og 
klimasone. Det er viktig å ha dette perspektivet når en skal vurdere hvilken nytte en vil kunne ha 
av skogen som vern på kort og lang sikt og hvilke skjøtselstiltak (se Vedlegg 1 – ) som eventuelt 
vil være nødvendig. Bransjestandarden for skredfarekartlegging legger opp til at det skal skrives 
noe om at en skredfarevurdering kun er gyldig for situasjonen på kartleggingstidspunktet, og at en 
ved gjenbruk av skredfaresonene må vurdere om forholdene i området har endret seg. 
Et typisk eksempel vil være ens aldrede granbestand som nærmer seg hogstmodenhet. Slik skog 
vil i mange tilfeller ikke kunne omformes til flersjiktet skog fordi alle inngrep i skogen vil gjøre 
den svært ustabil. Alternativet vil da være å avvirke hele bestandet, og starte med å bygge opp en 
ny vernskog fra bunnen av. Det betyr at skogen for en periode ikke vil kunne ha noen vernende 
effekt, og en må da i denne perioden måtte vurdere andre sikringstiltak.  

3.6 Forutsigbarhet  
Som en ser av eksemplet ovenfor, er forståelse for skogdynamikk og suksesjon avgjørende for å 
kunne si noe om forløpet videre med tanke på verneffekten og andre praktiske, økonomiske og 
juridiske tiltak. Forutsigbarhet er en grunnleggende forutsetning for vern av bebyggelse og 
infrastruktur. 

3.7 Utfigurering 
Utfigurering må gjøres på grunnlag av skogens funksjonelle betydning som sikring/vern mot de(n) 
aktuelle naturfare(r). Dette innebærer at den som kartlegger må ha den nødvendige naturfare- og 
skogbruksfaglige kunnskap. I noen tilfeller vil det måtte foretas skjønnsmessige vurderinger. 
Risikoen ved feil utfigurering kan både resultere i falsk trygghet eller unødvendig begrensninger 
for skogsdriften. Se kapitlet om Utfigurering nedenfor. 
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4 FORSLAG TIL ENHETLIGE SPESIFIKASJONER/KARTLEGGING AV 
SKOG 

Dette kapitlet utgjør hoveddelen av rapporten. Først er beskrevet prinsippene for hvordan skogen 
kan brytes ned i mindre områder (figurer) som er meningsfulle for å beskrive skogens egenskaper 
som vern mot naturfarer. Deretter er det gjort rede for hvilke faktorer som fører til at skogens 
egenskaper skal registreres (utløsende faktorer). Til slutt følger hoveddelen som beskriver de 
enkelte naturfarene og de egenskapene ved skogen som har betydning som vern mot disse. Vi har 
så forsøkt å finne de kodene NiN-systemet som best mulig beskriver skogens egenskaper og satt 
dette opp i tabellform. 

4.1 Generelle prinsipper  

4.1.1 Figurtyper 
Alle typer naturfarer kartlegges der skogen har funksjon som vern mot disse.  
Figurene utarbeides med utgangspunkt i naturfaren (steinsprang, snøskred, jordskred, flom med 
videre). For naturfarer som er entydig definert når det gjelder både løsneområdet og skredbanen 
ned til utløpsområdet vil det omfatte alt skogareal i utløsningsområdet og skredbanen.  
Når det gjelder flom, dersom dette tas inn, der skogens og vegetasjonens funksjon vil være å 
redusere vannmengde og vannhastighet, er bildet mer komplekst, vil dreie seg om vesentlig større 
arealer. 
Med skogareal menes her både skog som er trebesatt og arealer som kan egne seg for 
skogproduksjon eller som vernskog. Det betyr at også åpne områder i skogen inngår i arealet. 

4.1.2 Utfigurering 
Figurering skal kun skje når forekomsten innfrir inngangsverdiene for den aktuelle naturfaren.  
Utfigurering kan skje på tvers av bestandsgrenser og eiendomsgrenser. Der et naturfareområde 
strekker seg på begge sider av en slik grense etableres det en ny figur med egne registreringer på 
naboeiendommen.  
Dersom figuren i svært liten grad avviker fra bestandet kan grensene for naturfaren av praktiske 
hensyn tilpasses bestandsgrensen. 
Størrelsen på en figur har ingen øvre eller nedre grense. En figur er enhetlig definert ut ifra de 
variablene som gjelder for den aktuelle skredtypen.  
Et område skal kartlegges som egen figur når dette har en betydning for skogens funksjon som 
vern mot den aktuelle naturfaren og skiller seg fra tilgrensende arealer når det gjelder 
vernfunksjonen. Med andre ord kan det som i en situasjon skal kartlegges som egen figur, i en 
annen situasjon være uvesentlig.  
Eksempel for skog i løsneområdet for snøskred: 

- Nedre del av løsneområdet er besatt med gran, mens den øver delen er besatt med bjørk, 
helning er 300 og lengden på bjørkebeltet målt langs bakken i fallretning er 50 meter. Her 
kan det være riktig å skille ut bjørke- og granfeltet som to figurer 

- Skogen i løsneområdet er skjøttet ved gruppehogst (se Vedlegg 1 – ) slik at det består av et 
lappeteppe av åpne områder, eldre skog, lauv og yngre produksjonsskog. Helningen er 300, 
men ingen av gruppene er større enn 50 meter i fallretning. Dette kartfestes som én figur.  

Figur 2 viser prinsipp for utfigurering innen bestand og på tvers av bestands- og eiendoms-
/teiggrenser. 
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I mange tilfeller vil det være behov for buffersoner mot skogen som har vernende funksjon for at 
denne ikke skal bli ustabil. Buffersoner er et skogbruksfaglig spørsmål som eventuelt må 
innarbeides i en skjøtselsplan, men dette er ikke noe som skal tas hensyn til i kartleggingen av 
skogen og skal derfor ikke utfigureres. 
Det registreres et kartlag for den enkelte naturfare. Illustrasjonene nedenfor (Figur 3 - Kartlag for 
henholdsvis snøskred, steinsprang og sørpeskred) viser tre kartlag over samme område hver med 
figurer for den enkelte naturfare. 
  

Figur 2 - Prinsipp for utfigurering innen bestand og på tvers av bestands- og eiendoms-/teiggrenser. 
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Det registreres et kartlag for den enkelte naturfare. Illustrasjonen ovenfor illustrerer tre kartlag over samme område hver med figurer for den enkelte naturfare. 
 
Snøskred 

Løsneomådet  og skredbanen  delvis 
overlappende. 
1- Bjørkeskog, fleraldret, flersjiktet 
2- Granskog, ensaldret, ensjiktet, hkl 3 
3- Skrent – ikke trebesatt 
4- Granskog, ensaldret, ensjiktet, hkl 5 
5- Blandet lauvskog, fleraldret, flersjiktet 
6- Granskog, ensaldret, ensjiktet, hkl 4 

Steinsprang 

Løsneområde  (2 steder) 
Skrent/stup:  
7- Skrent – ikke trebesatt 
8- Granskog, ensaldret, ensjiktet hkl 4 og hkl 5 

 

Sørpeskred 
Løsneområde  
9- Løsneområdet - Området der sørpeskredet danner 
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Figur 3 - Kartlag for henholdsvis snøskred, steinsprang og sørpeskred 



4.1.3 Gjeldende kodeverk 
Det er gjeldende prinsipper, kodeverk og veiledere for kartlegging i målestokk 1:5000 i NiN som 
ligger til grunn for oversettelsen av naturfareområder til NiN, og som skal brukes som supplerende 
informasjon til denne veilederen ved naturfare-kartlegging. Disse finnes på Artsdatabankens 
hjemmesider14. 
Tabell 1- Oversikt over relevante deler av NiN-systemet 

N
at

ur
sy

st
em

 

T Typeinndeling T Fastmarksystem T4 Fastmarksskogsmark  
… med flere 

V Våtmarkssystemer V2 Myr- og sumpskogsmark 
… med flere 

… med flere … med flere 
LKM Lokale 
komplekse 
miljøvariabler 

RU Rasutsatthet 
SU Skredutsatthet 
SY Sterk endring av vannmasser 
S1 Dominerende kornstørrelsesklasse 

BS Beskrivelsesystem 1 Artssammensetning 1AG Artsgruppesammensetning 
1AR Relativ del-artsgruppesammensetning 

2 Geologisk sammensetning 2JA Jordartsforekomst 
4 Naturgitte objekter 4DL Liggende død ved (læger) 

4TS Trestørrelse 

5 Menneskeskapte objekter 5AB Arealbrukskategorier 
7 Tilstandsvariasjon 7SD Skogbestandsdynamikk 

7GR-GI Grøftingsintensitet 
7TK Spor etter ferdsel med tunge kjøretøy 

8 Terrengformvariasjon 8TH Terrenghelning 
9 Romlig strukturvariasjon 9AR Figurareal 

9TS Tresjiktstruktur 

Tabellen gir oversikt over hvor i typesystemet og beskrivelsessystemet til NiN naturfareområdene 
befinner seg. Disse er knyttet til ulike deler av beskrivelsessystemet, noe som innebærer at enkelte 
områder kartlegges som egenskapsobjekter og andre i henhold til NiN sin typeinndeling. 

 
 
14  H. Bratli, R. Halvorsen, A. Bryn, G. Arnesen, E. Bendiksen, J.B. Jordal, E.J. Svalheim, V. Vandvik, L.G. Velle, 

D.-I Øien, & P.A. Aarrestad, 2019, Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0), 
Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4, Artsdatabanken, Trondheim. 
 
R. Halvorsen & H. Bratli, 2019, Dokumentasjon av NiN versjon 2.2 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging: 
utvalgte variabler fra beskrivelsessystemet, – Natur i Norge, Artikkel 11 (versjon 2.2.0): 1–218 (Artsdatabanken, 
Trondheim; http://www.artsdatabanken.no.) 
 
R. Halvorsen, E. Bendiksen, H. Bratli, A. Moen, A. Norderhaug & D.-I. Øien, 2016, NiN natursystem versjon 
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4.2 Kartleggingsobjekter 

4.2.1 Inngangsverdi – utløsende faktorer 
Inngangsverdi på areal for naturfarer blir i utgangspunktet bestemt av fare for skred. De generelle 
variablene som inngår her er skredutsatthet, type skred og skogens plassering i skredløpet.  
De angitte inngangsverdiene er veiledende og kan tilpasses regionale og lokale forhold, men 
samme inngangsverdi skal brukes for samme naturfare innen ett og samme kartleggingsområde. 
Inngangsverdiene skal dokumenteres for det enkelte kartleggingsprosjekt og følge leveransen for 
prosjektet. 
Skredutsatthet. NiN 2.0 skiller på Rasutsatthet (RU) Skredutsatthet (SU) da det er betydelige 
forskjeller i artssammensetningen i rasutsatt skogsmark og/eller skredutsatt skogsmark mellom 
substrater med ulik kornstørrelse; og sorterte substrater. Sett fra et skredfaglig ståsted blir det ikke 
skilt mellom «ras» og «skred», alt er «skred» av forskjellige typer. En leveranse fra skredfare-
kartlegging vil ikke inneholde ordet «ras».  Til vårt formål har dette skillet ingen betydning. I det 
etterfølgende vil vi derfor bruke begrepet «skred» selv om vi beholder RU og SU som 
måleenheter. 
RU∙a og SU∙a er inngangsverdier og angir yttergrensa for områder med påviselig innflytelse fra 
skredprosesser.. Det er bare på disse trinnene at det finnes skogsmark. Kraftigere skredintensitet 
enn a innebærer at det ikke vil finnes stabil, flerårig vegetasjon og heller ingen skog.15  
Type skred. Sett fra perspektivet skog som vern mot naturfarer, er det avgjørende å skille på typer 

av skred innenfor miljøvariablene SU og RU. Sammenhengen mellom skredtype og 
skredutsatthet er angitt i Tabell 2- Kodeliste skredtype16. 

Tabell 2- Kodeliste skredtype 

KODELISTE SKREDTYPE    
Kode Beskrivelse NiN-kode Kode Beskrivelse NiN-kode  
113 Fjellskred N/A 203 Skred i tunnel N/A 
142 Flomskred SU-a 204 Flom N/A 
144 Jordskred SU-a 301 Jordskred/Flomskred SU-a 
141 Kvikkleireskred N/A 302 Steinskred/Jordskred SU-a 
143 Leirskred N/A 303 Sørpeskred/Flomskred SU-a 
130 Snøskred RU-a 304 Flomskred/Flom SU-a 
111 Steinsprang SU-a 500 Flomskred, Dambrudd SU-a (?) 
112 Steinskred N/A 999 Usikker N/A 
133 Sørpeskred SU-a 99 Uspesifisert N/A 

 
Skredsannsynlighet skiller på 100, 1000 og 5000 år. Dette har betydning for arealbruk, og det 
kan ha politisk betydning. Når det gjelder å vurdere skogens funksjonsdyktighet som vern vil det 
være de samme variablene og verdiene som inngår i beregningen.  

 
 
15  Oppummeringsrapport for skog og skredprosjektet tar utgangspunkt i NiN 1.0 økokliner for ras og skredhyppighet 

(RS trinn). I NiN 2.0 er dette erstattet av Rasutsatthet (RU) og Skredutsatthet (SU), NVE 2015-92, 2.1 
Skredhyppighet. 

16  SkredtypeDetaljert, GEO Norge, lastet ned 11.06.2020 fra 
https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_379B9F15_5C7E_40cd_BEE6_1F39A31D5D8B  

https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_379B9F15_5C7E_40cd_BEE6_1F39A31D5D8B
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Tabell 3- Generelle inngangsverdier for skredutsatthet 

Beskrivelse NiN-kode Merknad 

Objekt Egenskap Objekt Verdi 
  

Skredutsatt Skredfare LKM -RU -a  
Type skred 1) -[skredkode] 

 
-130 Snøskred 
-133 Sørpeskred 
-144 Jordskred 

Skredsannsynlighet 2)   
Terrenghelning BS -8TH -[n] % eller °  

Skredutsatt Skredfare LKM -SU -a  
Type skred 1) -[skredkode] 

 
-111 Steinsprang 
-142 Flomskred 

Skredsannsynlighet   
Terrenghelning BS -8TH -[n] % eller °  

1) Se Tabell 2- Kodeliste skredtype. Skredtype er nødvendig for å vurdere skogens egenskaper som vern mot 
naturfaren.  

2) -100 år, -1000 år, -5000. ikke nødvendig for å vurdere skogens egenskap som vern.  

4.2.2 Generelle verdier for skogens struktur og tilstand 
Skog er ikke statisk, men et levende dynamisk system som er i kontinuerlig utvikling. Et 
hovedanliggende for forvaltning av skog som skal fungere som vern mot naturfarer er at denne 
funksjonen opprettholdes over tid slik at det sikres kontinuitet og forutsigbarhet. Dette krever 
innsikt i skogens dynamikk slik at en kan forutse det framtidige skogbildet på bakgrunn av dagens 
situasjon og hvordan forskjellige inngrep vil påvirke dette. 
I følge Gampe17 må det vektlegges den generelle grunnstrukturen i skogen slik at denne lar seg 
opprettholde mest mulig stabil over tid. De viktigste egenskapene ved en slik skog vil være 
variasjon med hensyn til treslag, sjikting og alderssammensetning, samt muligheten for naturlig 
foryngelse.  
 
Sjikting og Skogtilstand. Bestandsskogbruket der et større skogområde avvirkes, medfører at 
vernfunksjonen forsvinner fra den ene til den neste dagen. Avhengig av jordsmonn og treslag vil 
liknende dramatiske endringer også inntreffe for skog som ikke avvirkes. Fordi det er vesentlig å 
ha kontroll på skog som har funksjon mot skred og flom, medfører dette at slik skog vanligvis må 
stelles aktivt. Skog som har mulighet til å beholde en struktur over tid forutsetter at skogbildet er 
variert nok i det aktuelle området. Definisjonen av bledningshogst slik Skinnemoen beskriver det, 
er ganske dekkende for et slikt skogbilde:  

 
[Bledningskog er].... bygd opp av ... enkeltrær, klynger og holt, mer unntaksvis av 
småbestand ... . Alle kategorier av trær - fra frøplanter til tømmertrær - er blandet 
sammen, selv på et mindre areal. Bledningsskogen er da både fleraldret og fleretasjet. 
Likevel er det store muligheter for variasjon innen denne typen. ... [Det skilles mellom 
to hovedkategorier:] stammevis bledningskog og klyng- eller holtvis bledningskog.18 

 

 
 
17  Stephan Gampe, 2018, Integrated forest management in risk areas under the aspect of climate change, Proposal 

for a sustainable and function-adapted forest management in Hordaland and Bergen Commune. 
18  Knut Skinnemoen (1969), Skogskjøtsel, Oslo, Landbruksforlaget, side 478-479. 
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Målet med denne type skogbruk er å drive produksjon av tømmer. På grunn av at metoden både 
gir mindre volumutbytte og fordi driftskostnadene blir høyere, er det bare unntaksvis at skog blir 
drevet etter disse prinsippene. Det nærmeste vi kommer er fjellskogen som ofte blir drevet etter 
liknende prinsipper. Bledningshogst krever nok mer kompetanse og er i større grad avhengig av 
naturgitte forhold enn bestandsskogbruket. Når skog i tillegg skal brukes som vern mot naturfarer, 
krever dette også at det framelskes det skogbildet som best tjener denne funksjonen. Hensikten 
med å trekke inn denne metoden har for øvrig vært å billedliggjøre hva vi mener med et slikt 
skogbilde. Det er ikke en anbefaling om å bruke en bestemt metode. Det ligger utenfor prosjektets 
mandat.    

Treslag. Rotsystem og forankring er en viktig faktor. Treslag med dyp forankring gir mer 
stabilitet, og treslag i blanding kan ofte utnytte jordsmonnet bedre enn trær i monokulturer. 
Utviklingen av rotsystemet er i stor grad avhengig av jordsmonnet. Den andre faktoren er 
treslagenes evne til å forynge seg naturlig. Dette er nødvendig for å oppnå fleraldret/fleretasjet 
skog. Det er også viktig for å redusere kostnadene ved eventuelle plantekostnader. Disse faktorene 
innebærer at treslag som ikke har en funksjon i tradisjonelt skogbruk, kan ha egenskaper som 
egner seg godt mot naturfarer. 
Jordsmonn (løsmasser). Som nevnt ovenfor, så er jordsmonnet av betydning for jordforankring 
og treslagets mulighet til å utvikle rotsystemet og har derfor alltid innvirkning på skogens 
egenskaper som vern. Når det gjelder jordskred spesielt, så vil jordsmonnet også være en 
utløsende faktor. Siden vi mener at denne variabelen alltid bør være med, har vi valgt å plassere 
den under skogens egenskaper. 

Forholdene ovenfor må ses i sammenheng med 
hvilken type skredfare skogen skal verne mot, samt 
hvordan treslaget forynger seg, klima og jordsmonn.  
Dette er på ingen måte utfyllende, men det indikerer 
at det kreves kjennskap til sammenhengen mellom 
treslag, skogtilstand, jordsmonn og skredtype. 
 
 

Skogens plassering i forhold til løsneområdet og type skred. Dette varierer mellom skredtyper. 
I dagens faresonekartlegging blir løsneområdet identifisert ut ifra nåsituasjonen, det vil si den 
skogen som er der på kartleggingstidspunktet. Det tas ikke hensyn til hvordan skredutsattheten 
ville vært dersom skogen blir fjernet. Det betyr at det kan være potensielle løsneområder inni 

Figur 4 - Snitt gjennom bledningskog (Ola Børset) 

Figur 6 - Rotsystem hos skogtrær: a - pelerot, b - 
fastrot og c - flatrot (Wilde). 

Figur 5 - Skjematisk fremstilling av gruppe-
hogst: B – foryngelseskjerne, A – utvidelse, 
C – hogstmoden skog (Vanselow). 
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skogen som ikke fremgår av faresonekartene. Også eventuelle åpne områder i skogen, kan derfor 
være av betydning for skredsikringen. 
Disse egenskapene kan inngå som «grunntyper» for klassifisering av skog som har betydning for 
vern mot naturfarer.  
Tabell 4- Generelle registreringsvariabler for skogens struktur og tilstand som gjelder for alle skredtyper 

 Beskrivelse NiN-kode Merknad 

Objekt Egenskap Objekt Verdi  

U
tlø

se
nd

e Skredtype Skredutsatthet LKM -SU-
[skredtype]-a 

Alle  

Sk
og

en
 

Skogsmark, 
eventuell annen 
mark 

 T4 
Tx 
Vx 

  

Annen mark 
innenfor 
skogsmark-
området 

 T[n]  Andre områder innenfor 
skogområdet som ikke er 
Fastmarksskog (T4) eller 
faller inn under 
Arealbrukskategorier (BS-
5AB), registreres som egne 
objekter med egne 
markslagkoder 

Jordartsforekomst 
 

 BS-2JA -[n] 05=Forvitringsjord 
06=Havavsetning 
08=Morenejord  
09=Organisk 
materiale 

Generelt viktig for 
rotforankring. 
Når det gjelder jordskred, 
er dette også en utløsende 
faktor.  

Skogområdets 
plassering/ 
figurareal 

Avstand mellom 
skogen og 
løsneområdet/ skrent 

BS-9AR -[n]m 
 

Se Figur 14- Prinsippskisse 
over hogst- og 
foryngelsesmetoder 

Skogens lengde antall 
meter horisontalt i  
fallretning 

-[n]m  

Terrenghelning BS -8TH   
Skogbestands-
dynamikk 

Normalskogens 
suksesjonsstadier 

BS-7SD– NS 1-5 Hogstklasse  

Tresjiktstruktur 
 

 BS-9TS 1 ensjiktet  
2 tosjiktet 
3 flersjiktet eller 
uten veldefinerte 
vertikale kronesjikt 
× ikke registrert 

Sjiktning av bestands-
dannende treslag (f.eks. 
gran under lauvskjerm) 

Treslagsfordeling Del-artsgruppe-
sammensetning 

BS-1AR-A-
[treslag] 

0= (< 25% andel) 
1= (25–50% andel) 
2= (> 50% andel) 

Mangelfull 1) 

Sjikting Tresjiktsdekning BS-1AG-A-0 0=0 % dekning   
1=0 - 2,5 % dekning   
2= 2,5 - 5 % dekning   
3= 5 - 10 % dekning   
4=10 - 25 % dekning   
 5=25-50 % dekning   
6=50 - 75 % dekning   
7=75 - 90 % dekning   

2) 

Busksjiktdekning BS-1AG-B-0 

Feltsjiktdekning BS-1AG-B-0 
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 Beskrivelse NiN-kode Merknad 

Objekt Egenskap Objekt Verdi  
8= > 90 % dekning   

Arealbruks-
kategorier 

Andre områder innen-
for løsne- og eller 
skredløpet som ikke er 
skog 

BS-5AB DO–GR Grustak 
TO–KL Kraftlinje 
TO–VS Skogsbilveg 
- [n]da 

3) 

Tilstandsvariasjon Spor etter ferdsel med 
tunge kjøretøy 

BS-x-7TK [n] 4-trinnskala 

1) For snøskred regner en med at det for bjørk må være minst 80% kronedekning for at skogen skal ha effekt. Det 
vil derfor være behov for minst ett trinn til: 4=2= (> 75% andel). Eventuelt må dekningen angis i prosent (%). 

2) Angi relativ tresjiktsdominans av enkeltarter (enkeltvariablene 1AR–A–XX(yy)) om mulig. Treslag som utgjør en 
liten andel eller forekommer som enkelttrær kan være viktige å bygge på i framtidige bestand. Hvis ikke det er 
mulig, benyttes fire treslagsgruppene (–B, –E, –L og –V)19 

3) Andre aktuelle  
Txx fastmarkssystemer som for eksempel 
T1 Nakent berg 
T2 Åpen grunnlendt mark 
T13 Rasmark 
T14 Rabbe 
T27 Blokkmark  
T32 Semi-naturlig eng 
T42 Sterkt endret, hyppig bearbeidet fastm. m/intensivt hevdpreg 
T43 Sterkt endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg 
T39 Sterkt endret og ny fastmark i langsom suksesjon 
T40 Sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng 
T41 Oppdyrket mark med preg av semi-naturlig eng  

Vxx våtmarkstyper som for eksempel 
V3 Nedbørsmyr 
V4 Kaldkilde 
V8 Strandsumpskogsmark 
V9 Semi-naturlig myr 
V10 Semi-naturlig våteng 
V11 Torvtak 
V12 Grøftet åpen torvmark 

 

4.2.3 Spesielle verdier for de enkelte naturfarer 
Nedenfor er beskrevet egenskapene for de enkelte naturfarene og skogens egenskaper. 

4.2.3.1 Snøskred 
Løssnøskred20 oppstår i snø med liten sammenheng mellom snøkrystallene, og forekommer oftest 
i bratte fjellsider. Skredet starter ofte med en liten utglidning, som når denne raser nedover 
fjellsiden, trekker med seg større masser, slik at skredet blir pæreformet. Flakskred representerer 
større skred enn løssnøskred, og karakteriseres ved en markert bruddkant i bakkant. Når skredet er 
satt i bevegelse, brytes strukturen i snødekket ned, og snøen beveger seg som et granulært 
materiale nedover skråningen. Flakskred oppstår i hardpakket snø, og er vanligvis større og tyngre 

 
 
19  R. Halvorsen, medarbeidere og samarbeidspartnere, 2016. NiN – typeinndeling og beskrivelsessystem for 

natursystemnivået. – Natur i Norge, Artikkel 3 (versjon 2.1.0): 1–528 (Artsdatabanken, Trondheim; 
http://www.artsdatabanken.no), s 61, 
thttps://artsdatabanken.no/Files/14539/Artikkel_3___Natursystemniv_et___typeinndeling_og_beskrivelsessystem
_(versjon_2.1.0).pdf 

20  Kilder til dette kapitlet er: Hedda Breien, Øyvind A. Høydal, Odd Are Jensen, Forslag til kriterier for vernskog 
mot skred, NGI, 20120078-01-R, 21. februar 2013, Rev. nr.:1 / 19. mars 2015, 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-
klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true og NVE, Bransjestandard - 
Kartlegging av skredfare i bratt terreng, Vedlegg 2 – Snøskred, hentet fra 
https://www.nve.no/media/8358/vedlegg-2-snøskred.pdf. 

http://www.artsdatabanken.no/
https://artsdatabanken.no/Files/14539/Artikkel_3___Natursystemniv_et___typeinndeling_og_beskrivelsessystem_(versjon_2.1.0).pdf
https://artsdatabanken.no/Files/14539/Artikkel_3___Natursystemniv_et___typeinndeling_og_beskrivelsessystem_(versjon_2.1.0).pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true
https://www.nve.no/media/8358/vedlegg-2-sn%C3%B8skred.pdf
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enn løssnøskred.  
Skog i potensielle løsneområder for snøskred reduserer i mange tilfeller faren for skred. Skog har 
også en bremsende effekt i skredbanen og kan redusere skredutløp. For store snøskred er 
bremseeffekten begrenset og vanskelig å kvantifisere. Et belte nederst i skredbanen har ingen 
effekt dersom et snøskred først er i gang. For snøskred er det viktig å fokusere på skog i 
løsneområder. 
Det er viktig å identifisere løsneområdet og beholde et vernskogbelte her for å forankre snøen. For 
å sikre høy og stabil kronedekning, må bestandet tynnes og skjøttes. Normal tynning i barskog 

påvirker ikke kronedekningen 
så mye i negativ retning at 
skogen ikke lenger innfrir 
kronedekningskriteriene for 
vernskog for 
utløsningsområder for 
snøskred. Når selve 
bestandstettheten for 
tynningsfelt er ivaretatt, er det 
størrelsen på åpne flater eller 
striper som er av betydning 
for skredfaren. Kritisk lengde 
for hogstfelt (se Vedlegg 1 – ) 
er 50 m ved 60% (ca. 300) 
helning og kortere enn 25 m 
ved 100% (ca. 450). 

Egenskapene ved treslag er en svært 
viktig faktor. Det er særlig skogens 
påvirkning på mikroklimaet som er 
grunnen til reduksjon i skredfaren, i 
tillegg har stammene i skogen en 
forankringseffekt. Den positive 
strålingsbalansen i skogen reduserer 
sannsynligheten for oppbyggende 
omvandling i snødekket samt 
utviklingen av overflaterim. Mye av 
nedbøren stanser opp på greinene, og 
faller ned som smeltevann eller som 
snøklumper ved for eksempel vind. 
Dette kan ødelegge overflaterim og 
annen lagdeling og gjør også at det 
ofte ligger mindre snø i skogen enn på 
åpne flater.  
Vindtransportert snø (fokksnø) utgjør ofte det viktigste bidraget til oppbyggingen av det snødekket 
som går til brudd i et utløsningsområde. Skogen beskytter mot vind og reduserer dermed mengden 
av fokksnø i skogen.  
Trærnes størrelse, type og tetthet avgjør hvor mye skogen påvirker snødekket og hvor effektivt 
skogen hindrer snøskredutløsning. 3 faktorer er spesielt viktige: 
Kronedekning. Barskog har en tettere krone gjennom hele året enn det løvtrær har, og effektene 
av barskog er mer studert enn effekten av løvtrær. Det antas at vinterkronedekning i barskog bør 

Figur 8 - Snødekkets sammensetning i et flakskred. (NGI) 

Figur 7 - Snøskredtyper (jernbanekompetanse.no) 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/vernskog#kronedekning
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være større enn 50 % for å ha effekt. Bjørk har som ung mindre kronediameter enn furu og gran. 
Verneffekten av bjørk er omdiskutert. Mye tyder på at særlig det øverste bjørkebeltet har liten 
effekt. Det bør minimum legges opp til en vinterkronedekning på minst 80 % når det gjelder bjørk. 
Men effekten varierer også bartrær imellom.  
Minimum høyde/diameter på trær. Trær må ha en høyde større enn dybden av snødekket 
dersom de skal ha en forankrende effekt. Trekroner smalner kraftig av på unge trær og trærne må 
ha overhøyde i forhold til snødekket. I tillegg blir kronedekningen mindre dersom mange av 
greinene er nedsnødd, slik at effekten på mikroklimaet og lagdelingen endres. Minimum trehøyde 
må være 1.5 til 2 ganger den maksimale snøhøyden for at trærne skal ha tilstrekkelig 
forankringseffekt. Nedsnødde trær kan påvirke skredfaren i både negativ og positiv retning. 
Nedsnødde greiner kan gjøre lagdelingen mindre sammenhengende, men hulrom rundt greinene 
gir også større mulighet for oppbyggende omvandling i kaldt vær. For at skogen skal ha 
tilstrekkelig reduserende effekt på skredfare, foreslår vi å bruke 5 m høyde eller DBH lik 7 cm 
som minimum størrelse ved vurdering av granskog. 
Størrelse på åpne flater. Ved konstant terrenghelning vil et tørt flakskred ha nådd 90 % av 
maksimalhastigheten etter å ha tilbakelagt en strekning ca. 40 ganger skredets bruddkanthøyde. 
Skredhastigheten stiger raskere i bratt terreng, derfor er kritisk størrelse på åpne områder ulik ved 
ulik terrenghelning. Innenfor anbefalt lengde (i fallretning) av åpne felter, vil ikke den horisontale 
bredden på hogstfeltet påvirke skredfaren. Om det ønskes lengre (i fallretningen) hogstfelt 
anbefales det å gjøre de åpne feltene så smale som mulig, det vil si hogst i smale gater. Et utløst 
snøskred akselererer, fortsetter og river med seg snø i lavere helning enn 30 grader. Lengden på 
hogstfeltet bør derfor ikke økes selv om det blir noe slakere rett i nedkant av et utløsningsområde. 
(se Vedlegg 1 – ). 
Tabell 5 - Spesifikke verdier for snøskred i tillegg til de generelle 

 Beskrivelse NiN-kode  

Objekt Egenskap Objekt Verdi Merknad 

U
tlø

se
nd

e Snøskred Skredutsatthet LKM-RU 130  

Sk
og

en
 

Trestørrelse Diameterklasser BS-4TS–GD- 
[D2…D4] 

D2= 5-10 
D2= 10-20  
D3=20-30 
D4=40-80 og større 

 

Antall trær per diameter-
klasse DBH pr arealenhet 
(da er standard) 

-[n] Antall trær 

Liggende 
død ved 
(læger) 

 4DL-SL-[n] n=antall trær per 
dekar 

Kun store dimensjoner som er 
lite nedbrutt, er av betydning. 

4.2.3.2 Steinsprang 
Potensiell vernskog mot steinsprang er skog hvor det finnes kildeområder for steinsprang i eller 
ovenfor skogen, og det er objekter nedenfor skogen som kan bli truffet av blokker. Vern-
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funksjonen er å redusere faren for at nedenforliggende objekter kan bli truffet av steinblokker.21 
Det er allmenn oppfatning at steinblokker kan starte å rulle i terreng brattere enn 60% (ca. 300) 
helning.  Skog vil aldri kunne gi 100 prosent vern mot steinsprang, men kan redusere årlig 
sannsynlighet for at steinsprang skal nå ned til objektet som ligger nedenfor skogen. Dette skjer 
ved at enkeltblokker kolliderer med trestammer og dermed taper energi på grunn av rotering av 
rotsystemet, deformering av stammen og lokal penetrering i stammen. Tap av energi fører til 
demping av både spranghøyder og fart og gir kortere utløp av blokkene. I noen tilfeller er 
blokkene imidlertid så store at de valser uhindret gjennom skogen. 
Målet med skjøtselen er å opprettholde tilstrekkelig tetthet av store nok trær over tid. Alternative 
metoder (se Vedlegg 1 – ) kan være gjennomhogst som fornyer seg selv og har trær i alle årsklasse 
og/eller gruppehogst der en bygger opp et systematisk sjakkbrettmønster. Kritisk lengde for 
hogstflater er 40 m ved 60% (ca. 300) helning og kortere enn 30 m ved 80% (ca. 400). Høye 
stubber og liggende stammer er positivt når det gjelder å redusere fare for steinsprang. 
Omdisponeres hogstfelt til beitemark etter hogst, kan det føre til økt skredfare. 
Skog virker både drivende og bremsende når det gjelder steinsprang: 

• Trær i løsneområdet for steinsprang virker i stor grad drivende i løsneprosessen grunnet 
røtter som trenger inn i sprekker. Røtter kan også i noen tilfeller bevege seg når høye trær 
svaier. Rotvelt er en vanlig årsak til at blokker blir revet opp av underlaget og løsner. 
Røtter vil likevel i en del tilfeller også kunne forankre løse blokker. Disse faktorene må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

• I en steinsprangbane vil både liggende og stående trær virke som barrierer for 
steinsprangblokker og bremse blokkene avhengig av blokkenes og trestammenes størrelse, 
samt skogens tetthet. Terrengets helning og steinsprangblokkas energi er også av svært stor 
betydning for om skogen kan bremse blokka effektivt. 

Det er flere faktorer som spiller sammen når skogens potensial som vern mot steinsprang skal 
vurderes, først og fremst sammenhengen mellom blokkenergi, trediameter og tetthet. 
Blokkstørrelse og energi (utfallshøyde og helning) gir blokkenergi. Det er vanlig å anta at 
blokker opp til 2 m3 kan stoppes av skog. Over 100% (ca. 450) helning anser vi ikke skog å ha 
tilstrekkelig bremsende effekt. I terreng med for eksempel rotvelt, kan blokker starte å rulle 
allerede ved 300. 
Trediameter. Jo større steinsprangblokkene er, jo større må DBH være for effektivt å kunne 
bremse blokkene. Midlere DBH (bare trær > 12 cm telles med) i et skogbestand bør være minst en 
tredjedel av blokkdiameteren for at skogen skal være effektiv som vernskog mot steinsprang. 
Dette avhenger også av treslag. Løvtrær er generelt sterkere enn bartrær, men gråor er et eksempel 
på en art som kan ha lavere styrke. 
Tetthet av trær per arealenhet. Tette bestander gjør at sannsynligheten for treff øker. Jo høyere 
tetthet, jo mer effektiv er skogen. Særlig når det gjelder små steinsprangblokker er skogens tetthet 
viktig. 

 
 
21  Kilder til dette kapitlet er: Hedda Breien, Øyvind A. Høydal, Odd Are Jensen, Forslag til kriterier for vernskog 

mot skred, NGI, 20120078-01-R, 21. februar 2013, Rev. nr.:1 / 19. mars 2015, 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-
klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true og NVE, Bransjestandard - 
Kartlegging av skredfare i bratt terreng, Vedlegg 1 - Steinsprang og steinskred, hentet fra 
https://www.nve.no/media/8357/vedlegg-1-steinsprang-og-steinskred.pdf.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true
https://www.nve.no/media/8357/vedlegg-1-steinsprang-og-steinskred.pdf
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Treslag. Ulike treslag har også ulik styrke. I Sveits skilles det på gran, edelgran, bøk og annet 
lauv ved beregning av effekten av vernfunksjonen.22 Gampe påpeker også betydningen av 
rotsystemet: «Protection forests against soil erosion and rockfall consist of deep-rooting species in 
a divers age structure and are denser than forests with other functions.»23 
Lengde av område dekket med skog sett i fallretningen. Blokka taper noe energi hver gang den 
treffer et tre. For at trær skal dempe hastigheten bør skredblokka treffe treet før 40 meter og oftere 
enn hver 40. meter i skredløpet. 100 m anses som minimum skoglengde som kan vurderes som 
vernskog for steinsprang. En kan likevel tenke seg at et smalere skogsbelte (kortere i fallretning) 
kan ha stor bremsende effekt dersom skogen er systematisk plantet i et sjakkbrettmønster som gir 
stor treffprosent. 
Andre forhold. Utfallssannsynlighet og terrengets helning eller ruhet kan ha dempende effekt på 
steinsprang. Slike forhold må vurderes separat. 
Informasjon som ikke kan beskrives innenfor NiN-systemet. NGI angir blokkstørrelse, minste 
størrelse på trærne som skal telles med, antall trær per hektar og grunnflateveid diameter som 
inngangsverdi for å vurdere om skogen kan fungere som vern mot steinsprang.24 For videre å 
anslå skogens dempingseffekt har vi tatt utgangspunkt i den fritt tilgjengelige nettbaserte 
steinsprangkalkulatoren RockforNET25, eventuelt Steinschlag-Tool26. Her er det i tillegg nødvendig 
med verdier for blokkens tetthet kg/m3 og steinens form, samt treslagsfordeling. NiN-koden for 
blokkstørrelse angis innenfor skalaen for kornstørrelse LKM-S1. Denne skalaen er ikke detaljert 
nok til å beregne skogens bremseeffekt fordi de alle faller innenfor samme trinn, LKM-S1-b. 
Derfor foreslår vi at skalaen for kornstørrelse i NiN-systemet legger til rette for en ytterligere 
detaljert skalering. 
I tillegg til terrenghelning i skredbanen, inngår også fallhøyden fra løsneområdet (stup/skrent), 
avstanden fra stupet/skrenten til skog og skogens lengde i beregningen av blokkenergien.  
 
 

 
 
22  NaiS Anforderungsprofil Steinschlag, http://www.gebirgswald.ch/de/anforderungen-steinschlag.html.  
23  Gampe, 2018. 
24  NVE, Kartlegging av skredfare i bratt terreng, Vedlegg 1 - Steinsprang og steinskred, hentet fra 

https://www.nve.no/media/8357/vedlegg-1-steinsprang-og-steinskred.pdf, side 10. 
25  International EcorisQ Association (ecorisQ), RockforNET, https://www.ecorisq.org/rockfor-net-en.  
26  Sveitsisk kalkulator basert på RockforNET, Fachstelle für Gebirgswaldpflege, Steinschlag-Tool, 

http://www.gebirgswald.ch/de/anforderungen-steinschlag.html.  

https://www.ecorisq.org/rockfor-net-en
http://www.gebirgswald.ch/de/anforderungen-steinschlag.html
http://www.gebirgswald.ch/de/anforderungen-steinschlag.html
https://www.nve.no/media/8357/vedlegg-1-steinsprang-og-steinskred.pdf
https://www.ecorisq.org/rockfor-net-en
http://www.gebirgswald.ch/de/anforderungen-steinschlag.html
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Tabell 6 - Spesifikke verdier for steinsprang i tillegg til de generelle 

 Beskrivelse NiN-kode   
 Objekt Egenskap Objekt Verdi  Merknad 

U
tlø

se
nd

e 

Steinsprang Skredutsastthet LKM-SU 130  
Blokk-
størrelse og 
energi1) 

Størrelse LKM-S1-b 
 

-[dim] =Høyde*bredde*dybde  
m/dm/cm 

1) 

Form -[form]=Kantet/avrundet  
Tetthet -[densitet]= 2450-3000 kg/m3 Avledes fra bergart. I 

Norge stort sett 
tunge bergarter27  

Fallhøyde BS-8TH-
[n] 

N=Høyde skrent/stup: 
Antall meter loddrett 

1) 

Sk
og

en
 

Trestørrelse Diameterklasser BS-4TS–
GD- 
[D2…D4] 

D2= 5-10 
D2= 10-20  
D3=20-30 
D4=40-80 og større 

2) 

Antall trær per diameter-
klasse DBH pr arealenhet 
(da er standard) 

-[n] Antall trær 

 Liggende død ved (læger) 4DL-SL-[n] n=antall per dekar Kun store dimen-
sjoner som er lite 
nedbrutt skal telles 

1) Blokkstørrelse og fallhøyde gir tilstrekkelig informasjon for å gjøre en første beregning på blokkenergien og om den 
i det hele tatt vil kunne la seg stoppe av skogen.  

2) Se sammenhengen mellom blokkenergi og skogens egenskaper og sammensetning i Tabell 7 

I Tabell 7 har vi sammenstilt NGIs inngangsverdier og verdiene som brukes i RockforNET sin 
steinsprangkalkulator (Steinschlag-Tool er en sveitsisk variant) med NiNs kodeverk.  

 
 

27  https://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_og_samfunn/berg-og-geoteknikk/lister/typiske-materialdata-
for-naturstein.pdf 

https://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_og_samfunn/berg-og-geoteknikk/lister/typiske-materialdata-for-naturstein.pdf
https://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_og_samfunn/berg-og-geoteknikk/lister/typiske-materialdata-for-naturstein.pdf


Tabell 7- Sammenstilling NGIs inngangsverdier og Steinschlag-Tool/ RockforNET med NiN 
Hjelpetabell for forholdet mellom blokkstørrelse og trestørrelse 

Blokkstørrelse Treslag Trestørrelse Tetthet 
NGI Rockfor NiN 1) NGI Rockfor2) NiN NGI Rockfor NiN NGI  Steinschlag-Tool Rockfor NiN 
m³ Størrelse Form Tetthet Kode  % fordeling Kode DBH cm  trær/ha m2/ha trær/ha trær/ha  m2/ha Kode 
- Høyde 

Bredde 
Dybde 

Kantet 
Rund 

Av
le

de
s f

ra
 b

er
ga

rt
 

24
50

-3
00

0 
kg

/m
3   

LKM-S1-b 
-[dim] 
-[form] 

-[densitet] 

N/A Gran 
Edelgran 

Bøk 
Øvrig lauv 
Øvrig bar 

XX(yy) 
-[ant] 

- 8 - 12 cm D1 (5-10) -  antall Alle 
med 

BHD ≥ 8 
cm alle 
treslag 

Alle 
med 

BHD ≥ 8 
cm alle 
treslag 

BS-4TS 
– [treslag] 

–GD 
(grunnflat

eveid 
diameter) 

< 0,05 12-20 12 - 24 cm D2 (10-20) >600 >15 antall 
0,05-0,2 20-35 24 - 36 cm D3 (20-30) >400 >15 antall 

> 0,2 >35 ≥ 36 cm D4 (30-40) >200 >25 antall 
1 40 D5 (40-80) >350 >50 

<2 50 >300 >60 
>2 Særskilt vurdering 
>5 Ingen effekt 

Tabellen viser ulike detaljeringsnivå for variablene som inngår i beregning av skogens evne til å stoppe blokker. 
1) Verdiene for kornstørrelse som inngår i beregningen, faller alle innenfor samme kornstørrelsesklasse. Det er derfor behov for en gradering 

innenfor dette basistrinnet. 
2) Annen treslagsfordeling i Norge. Ved bruk av RockforNET telles følgende arter sett i lys av evnen til å motstå steinsprang: 

 
Tabell 8 - Hjelpetabell treslag i RockforNET 

Treslag Rockfor2) 

PIab (gran)      Gran 
PISitchensis (Sitka) Bedre egnet enn gran. Antatt tilsvarende egenskap som edelgran. Må sjekkes ut . 
PIGlauca x Pisitchensis (Lutzgran) Gran 
AB (Edelgranslekta) Edelgran 
PU (Furu-slekta) Må sjekkes ut . 
LA (Lerke-lekta) Bedre egnet enn gran. Antatt tilsvarende egenskap som edelgran. Må sjekkes ut . 
BE (Bjørkeslekta) Øvrig lauv 
L (Boreale lauvtrær) Øvrig lauv 
E (Edel lauvtre) Øvrig lauv 
Osp Øvrig lauv 
Ask Antatt tilsvarende egenskap som bøk. Må sjekkes ut . 
Eik Antatt tilsvarende egenskap som bøk. Må sjekkes ut . 

 
  



4.2.3.3 Jord-, flom og sørpeskred 
Det skilles på jord-, flom-, og sørpeskred, kombinasjoner av disse samt disse i kombinasjon med 
steinsprang.28 
Hogst reduserer stabiliteten av løsmassedekket i kildeområdene, men kan også føre til at skred får 
lengre utløp fordi skredmassene i mindre grad blir bremset opp nedover i skredbanen. Hogst i seg 
selv gir ikke skred, men arealene er mer utsatt for skred når ekstreme nedbørepisoder inntreffer. 
Flomskred følger etablerte drensveier og opptrer ved ekstreme hendelser. Hvordan hydrologiske 
egenskaper endrer seg ved inngrep er derfor viktig. Med løsneområder for flomskred, menes 
vanligvis direkte kildeområder for sedimenter. Dette er både i sideskråninger og bunnen i selve 
bekkeleiene. I tillegg til sedimentkilder må tilhørende nedbørfelt vurderes, dvs. kilden til 
akkumulasjon av vann. Skog og annen vegetasjon i hele nedbørfeltet påvirker avrenningen i et 
nedbørfelt. 
Kvaliteter ved vernskog mot jord- og flomskred 
Erfaringsmessig er blandingsskog et godt vern mot erosjon. Dette gir lysere skogbunn, og 
undervegetasjon (gress og urter) som binder selve overflaten. Skjøtsel er viktig for å beholde 
blandingsskogen slik at det ikke utvikles ensidige klimakssamfunn.  
Vurder rydding i kantsoner mot bekker og renner for å hindre oppdemming.  
Stabiliserende effekt av vegetasjon: 

• Dype røtter øker stabiliteten og reduserer fare for grunne skred. 
• Feltsjiktet (gress og urter) binder jordpartikler 
• Røtter øker infiltrasjonskapasiteten til jorda slik at overflateavrenningen reduseres (svært 

viktig i jordarter med høyt leirinnhold) 
• Vanninnholdet i jorda reduseres ved plantenes opptak 
• Røtter påvirker vanninnholdet og sugtilstanden også under nedre rothorisont. 
• Avrenningshastighet og avrenningsmengde reduseres ved plantenes opptak av vann 
• Intersepsjonen er større jo tettere skogen er. Intersepsjonen er over 50 % av årsnedbør i tett 

skog og omkring 30 % i åpnere områder med busk og feltsjikt. 
• Alle hindringer eller ruheter i vannveien reduserer strømningshastigheten for 

overflateavrenning 
Destabiliserende effekt av vegetasjon: Rotvelt gir sår som øker eksponeringen for erosjon, kan 
forårsake steinsprang som kan rive med seg jordmasser og representerer i bratt terreng et brudd i 
forankringen for potensielt grunne skred.  
Infiltrasjon og avrenning: I skog gjør greiner, bar og lauvverk at en større del av nedbøren 
fordunster fra kronedekket. Dette reduserer både infiltrasjonen i grunnen og overflateavrenninga. I 
tillegg kommer vannopptak hos vegetasjonen. For lokal stabilitet spiller rotegenskaper og 
vanninnhold i jord og særlig i rotsonen en vesentlig rolle. Vann følger sprekker, kanaler og røtter. 

 
 
28  Kilder i dette kapitlet er: NVE. Bransjestandard - Kartlegging av skredfare i bratt terreng, Vedlegg 3 - Jord-, 

flom- og sørpeskred. Hentet fra https://www.nve.no/media/8359/vedlegg-3-jord-flom-og-sørpeskred.pdf og Hedda 
Breien, Øyvind A. Høydal, Odd Are Jensen, Forslag til kriterier for vernskog mot skred, NGI, 20120078-01-R, 
21. februar 2013, Rev. nr.:1 / 19. mars 2015, https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-
klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true.  

https://www.nve.no/media/8359/vedlegg-3-jord-flom-og-s%C3%B8rpeskred.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/vernskog/publikasjoner/_attachment/65669?_ts=15ca6914020&download=true
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I blandingsskog utvikler f.eks. granrøtter bedre rotsystem ved å følge andres røtter, og vanligvis 
vil blandingsskog være den skogtypen som gir størst infiltrasjon.  
Rotforankring: I hogstfelt avtar rotstyrken etter noen år for deretter å øke igjen som funksjon av 
ny tilvekst. Noen år etter snauhogst vil hogstfeltet derfor være mest sårbart for løsmasseskred. 
Hvor stor denne reduksjonen er, varierer en del. Det har vært vanlig å anta at reduksjonen er 
omtrent 20 % av opprinnelig rotstyrke etter ca. 10 år. En sveitsisk feltstudie29, på den annen side, 
kom til at reduksjonen for gran var 60 % etter 5 år og hele 100 % etter 15 år, mens for naturlig 
generert blandingsskog var reduksjonen 30 % 15 år. 
Kritisk nedbørsmengde er knyttet til lokale forhold der både tilstand/vanninnhold i jorda 
(helning og volum for infiltrasjon) og forventet nedbør spiller inn. Skred kan gjerne løses ut når 
grunnen mettes ned til en tettere flate (f eks fjell som kan ligge rett under torva) slik at det bygges 
opp trykk. 
Reduksjon av vannhastighet og stopp av masse: Alle hindringer og økt ruhet i en vannvei, også 
grasvegetasjon, reduserer vannhastigheten, noe som har stor betydning for erosjonspotensialet og 
utvikling av flom og skredhendelser. Når skredet først går utgjør trær og røtter ofte en stor del av 
skredmassene. Dette øker sannsynligheten for oppstuving og oppbremsing av skredmasser og kan 
dermed forkorte skredets utløp.  

 
 
29  Chiara Vergani, Massimiliano Schwarz, Mattia Soldati, Andrea Corda, Filippo Giadrossich, Enrico A. Chiaradia, 

Paola Morando, Chiara Bassanelli, Root reinforcement dynamics in subalpine spruce forests following timber 
harvest: a case study in Canton Schwyz, Switzerland, Catena 143 (2016) 275–288, 
www.elsevier.com/locate/catena. 

http://www.elsevier.com/locate/catena
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Tabell 9 - Sammenligning mellom jord-, flom- og sørpeskred 

 Beskrivelse og utløsningsmekanismer Skog i løsneområdet 

Jo
rd

sk
re

d 

Jordskred er av definert som “raske utglidninger 
og bevegelse av vannmettede løsmasser i bratte 
skråningsgradienter, utenfor definerte 
vannveier”. 
 
Utløsningsmekansismer 
Bratte, løsmassedekkede skråninger (> 25-30o, 
men forekommer også slakere, ned mot 18 
grader, om flere av de videre forholdene fore-
kommer) etter intens/langvarig nedbør og/eller 
snøsmelting. 
 
Punktbrudd eller tversgående sprekk i vann-
mettede løsmasser. 
 
Steinsprang ned på vannmettet jord i bratte 
skråninger kan også være utløsende årsak til 
jordskred. 

 
Figur 9 - Jordskred (NVE) 

Skog og vegetasjon har stor betydning for sannsynlighet 
for utløsning av grunne jordskred i typiske 
morenemasser. Vegetasjon har positiv effekt på stabilitet 
av løsmasser blant annet på grunn av følgende: 
- Effekt av røttene på stabilitet 
- Effekt av trekronen på nedbør som lander på bakken, 

både i forhold til vannmengder på bakken, og i forhold 
til erosjon. 

- Opptak av vann fra løsmassedekket. 

                 Figur 10 - Typisk norsk jordprofil (NBI)30 

Blandingsskog med ujevn alder og bunnvegetasjon er 
trolig mest effektiv og robust for å redusere sann-
synligheten for utløsning av grunne jordskred over tid. 
 

 
 

30  Et typisk norsk jordprofil i en dalside består oftest av morene som har et løst, telepåvirket topplag (”aktivt” lag) som ligger oppå fast, 
overkonsolidert jord. Mellom disse er det potensielle glidesjiktet for jordskred 
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 Beskrivelse og utløsningsmekanismer Skog i løsneområdet 
Fl

om
sk

re
d 

Flomskred er hurtige, flomlignende skred som 
opptrer langs elve- og bekkeløp, også der det 
vanligvis ikke er permanent vannføring. Vann-
massene kan rive løs og transportere store 
mengder løsmasser, større steinblokker, trær og 
annen vegetasjon i og langs løpet. Kanaliserte 
jordskred med stort vanninnhold kan ha 
tilnærmet samme bevegelse som flomskred, men 
er utløst på en annen måte 
 
Utløsningsmekanismer 
Intens nedbør og/eller snøsmelting, eller dam-
brudd etter oppdemming av skredmasser, våt 
snø og vegetasjon. 
 
Intens erosjon i sammenheng med svært stor 
vannføring danner en vannmettet sediment-
strøm. 
 
Masser tilføres også fra tilgrensende jordskred. 

Skog og vegetasjon i løsneområdet har stor betydning for 
sannsynlighet for utløsning av flomskred. Effekt av 
vegetasjon på utløsningssannsynlighet må vurderes i 
forhold tilfølgende: 
- Effekt av røttene på stabilitet og opptak av vann. Røtter 

og vegetasjon reduserer oftest fare for erosjon og 
utglidninger. Store trær i ustabile raviner kan falle inn 
og bidra til vann på avveie og erosjon. 

- Effekt av trekronen på nedbør som lander på bakken, 
både i forhold til vannmengder på bakken, og i forhold 
til erosjon. Skog høyere oppe i dreneringsfeltet vil ha 
positiv effekt, med å bidra til å dempe 
vannføringstoppen ved intense nedbørshendelser. 

- Blandingsskog med bunnvegetasjon vil normalt være 
mest effektiv for å redusere sannsynligheten for 
utløsning av flomskred, spesielt på grunn av redusert 
fare for erosjon. 

- Blandingsskog med ujevn alder og bunnvegetasjon vil 
trolig være mest effektivt og robust over tid. 

 
Figur 11 - Flomskred (NVE) 

Sø
rp

es
kr
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Sørpeskred er hurtige, flomliknende skred av 
vannmettet snø. Skredene kan endre karakter 
underveis i skredbanen, for eksempel ved 
medrivning av vegetasjon eller løsmasser, men 
skredene klassifiseres som sørpeskred på grunn 
av hvordan de utløses. 
 
Utløsningsmekanismer 
Utløsning av sørpeskred er ofte betinget av rask 
tilførsel av vann til et snødekke bestående av 
grov snø eller nysnø. Sørpeskred kan også 
utløses fra bratte gjel eller daler, der snøskred 
har demmet opp den naturlige vannveien. 

Sørpeskred blir sjeldent utløst i skogkledd terreng. Skog 
har vist seg å ha effekt i løsneområder, f.eks. med 
gammel slåttemark som nå har grodd igjen viser seg at 
ikke gir utløsning av sørpeskred på samme måten som 
tidligere da det ikke var skog der. 

 
Skog og vegetasjon i skredløpet har liten eller ingen beskyttende effekt og vil bli ødelagt av et 
eventuelt skred pga. de store kreftene som oppstår når et skred er i bevegelse. Skogen blir da ofte 
en del av skredmassene. 

Figur 12 - Sørpeskred 
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Tabell 10- Spesifikke verdier for jordskred, sørpeskred og flomskred i tillegg til de generelle 

 Beskrivelse NiN-kode   

Objekt Egenskap Objekt Verdi Merknad 

U
tlø

se
nd

e 

Jordskred Skredutsatt LKM-SU 144  
Jordarts-
forekomst 

Egenskaper knyttet til 
løsmasser 

BS-2JA 05=Forvitringsjord 
06=Havavsetning 
08=Morenejord 
09=Organisk materiale  

Gjelder kun 
jordskred, se også 
Tabell 4- Generelle 
registreringsvariabler 
for skogens struktur 
og tilstand som 
gjelder for alle 
skredtyper. 

Sørpeskred 
Flomskred 
Skredutsatt 

 LKM-RU 
LKM-SU 
LKM-SU 

132 
142 
144 

 

Opp-
demming 

Naturlige vannmasser 
Bekker som kan bli gjenstand 
for oppdemming. 

LKM-SY-0    Gjelder alle tre 
skredtyper 

Sk
og

en
 Ingen spesifikke 

4.2.3.4 Flomdempende skog 
Avrenning fra nedbørfelt er kompleks. Skog og annen vegetasjon, våtmarker og tjern vil være med 
på å dempe avrenningen, mens omdisponering av arealene til annen bruk vil kunne øke 
avrenningen. I tillegg kan selve måten arealene driftes på, være utslagsgivende.  
Skogens flomdempende funksjon blir gjerne trukket fram som viktig. Men ofte skjer dette på 
generelt grunnlag31 eller med bakgrunn i enkelthendelser. Et beskrivelsessystem er et viktig 
grunnlag for å føre en kunnskapsbasert diskusjon om hvordan skogen kan og bør driftes når det 
gjelder dette spørsmålet. 
Det finnes noe forskning på området, men her er det behov for mer kunnskap. Skog kan ikke ses 
isolert på fordi det er mange flere faktorer som spiller inn når det gjelder flom. 
Størrelsen på nedbørfeltet, flomstørrelse og hogstareal med mer. Det er en sammenheng 
mellom størrelsen på nedbørfeltet og størrelsen på flommen og hogstomfang. Effekten av hogst gir 
synlig effekt på mindre nedbørfelt og mindre flommer, mens for store hogstarealer eller for store 
flommer synes ikke det å være tilfelle.32 Gjenværende vegetasjon etter hogst, type jordsmonn og 

 
 

31  Se for eksempel: Store norske leksikon om Flom, lastet ned 21.04.2020 fra https://snl.no/flom eller Marianne 
Melgård, lastet ned 21.04.2020 fra https://biofokus.no/klimakur-2030-biofokus-horingssvar-om-klimatiltak-i-
skogen/ 

32  David N. Barton og Henrik Lindhjem, Samfunnsøkonomen nr 4/2013, s 44-55, Naturens flomdemping – hva er 
den økonomiske verdien av økosystemtjenester fra et nedbørfelt, Norsk institutt for naturforskning NINA, 
https://www.cedren.no/Portals/Cedren/Pdf/EcoManage/Barton%20og%20Lindhjem%202013-
Samfunns%C3%B8konomen%20nr%204%20s%2044-
55%20farger.pdf?ver=bRBw6WTkGDmEsPPw27Mo3g%3d%3d 

https://snl.no/flom
https://biofokus.no/klimakur-2030-biofokus-horingssvar-om-klimatiltak-i-skogen/
https://biofokus.no/klimakur-2030-biofokus-horingssvar-om-klimatiltak-i-skogen/
https://www.cedren.no/Portals/Cedren/Pdf/EcoManage/Barton%20og%20Lindhjem%202013-Samfunns%C3%B8konomen%20nr%204%20s%2044-55%20farger.pdf?ver=bRBw6WTkGDmEsPPw27Mo3g%3d%3d
https://www.cedren.no/Portals/Cedren/Pdf/EcoManage/Barton%20og%20Lindhjem%202013-Samfunns%C3%B8konomen%20nr%204%20s%2044-55%20farger.pdf?ver=bRBw6WTkGDmEsPPw27Mo3g%3d%3d
https://www.cedren.no/Portals/Cedren/Pdf/EcoManage/Barton%20og%20Lindhjem%202013-Samfunns%C3%B8konomen%20nr%204%20s%2044-55%20farger.pdf?ver=bRBw6WTkGDmEsPPw27Mo3g%3d%3d


Naturfareforum  Side: 36 av 53 

avstand fra hogstfelt til flomutsatte steder, er andre faktorer som spiller inn.33 Skogsveibygging 
vil, avhengig hvordan den er utformet, kunne øke risikoen for flom.34 Eventuell omdisponering av 
skog til andre formål vil selvsagt gi en permanent effekt. Disse faktorene gjør at vi ikke har bredt 
nok grunnlag til å gi eksakte tall for hvilke størrelser som bør brukes for de forskjellige variablene. 
Infiltrasjon og avrenning i skog: I skog gjør greiner, bar og lauvverk at en større del av nedbøren 
fordunster fra kronedekket. Dette reduserer både infiltrasjonen i grunnen og overflateavrenninga. I 
tillegg kommer vannopptak hos vegetasjonen. For lokal stabilitet spiller rotegenskaper og 
vanninnhold i jord og særlig i rotsonen en vesentlig rolle. Vann følger sprekker, kanaler og røtter. 
I blandingsskog utvikler f.eks. granrøtter bedre rotsystem ved å følge andres røtter, og vanligvis 
vil blandingsskog være den skogtypen som gir størst infiltrasjon.  
Snøsmelting. Dersom flom skyldes snøsmeltingen om våren, vil lauv og annen vegetasjon ikke 
være utviklet. En rapport peker på at granskog i slike tilfeller vil kunne være med på å senke 
hastigheten på snøsmeltingen.35 Det er imidlertid mangelfull forskning på dette området. 
Kritisk nedbørsmengde er avhengig av tilstand/vanninnhold i jorda. Jordart vil derfor være av en 
viss betydning. 
Reduksjon av vannhastighet i skog, myrer og tjern: Alle hindringer og økt ruhet i en vannvei, 
også grasvegetasjon, reduserer vannhastigheten, noe som har stor betydning for erosjons-
potensialet og utvikling av flom. Tjern kan ta opp nedbørsmengder og kan på den måten bremse 
vannhastigheten slik vannmengdene blir fordelt over en lengre periode. Den flomdempende 
effekten av myrområder er trolig liten siden myr har et permanent vannspeil opp mot terskelen ved 
utløpet. 
Tabell 11- Spesifikke verdier for flomdempende skog i tillegg til de generelle 

 Beskrivelse NiN-kode  

Objekt Egenskap Objekt Verdi  
Merknad 

U
tlø

se
nd

e 

Nedbørs-
felt 

Større nedbørsfeltsarealer 
der skog inngår 

VE1 FR Flomregime 
VT Vanntilførsel 

Omfatter alle 
systemer som har 
betydning for vann-
husholdningen Nedbørfeltstørrelse BS-9NE-x  da 

Type nedbør X Snø/regn 

Sk
og

en
 Grøfting Grøftingsintensitet 7GR-GI   

… … XX   

An
dr

e 
ar

ea
le

r 
in

ne
nf

or
 

ne
db

ør
sf

el
te

t Andre 
systemer 

… XX  T Fastmarkssystemer 
V Våtmarkssystemer  
… 

    

 
 
33  Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen, Verdier av økosystemtjenester i skog i Norge, NINA rapport 894, 2005, 

https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/894.pdf 
34  Jørn Lileng m.fl., Fareindikatorer ved skogsveibygging, NVE rapport 2019-09, 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_09.pdf 
35  Arne Grønlund, Naturgrunnlag og arealbruk i Glommas nedbørfelt, Jordforsk, 1999, 

http://publikasjoner.nve.no/hydra/rapport/n03.pdf 

https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/894.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_09.pdf
http://publikasjoner.nve.no/hydra/rapport/n03.pdf
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Kunnskapen på dette området er mangelfull. Samtidig blir skog tillagt betydning som flom-
dempende tiltak. Det er derfor viktig at det blir forsket videre på dette temaet.   

4.3 Koder som ikke er beskrevet i NiN-systemet  
Med noen unntak, mener vi at NiN-systemet dekker behovet. Følgende tilpasninger er etter 
vår mening nødvendig for å kunne benytte systemet fullverdig: 

Generelle egenskaper som gjelder for alle skredtyper: 
• Underinndeling av variablene for rasutsatthet (LKM-RU og LKM-SU) etter type 

skredfare. 
• Skogfigurens utstrekning både som avstand til løsneområdet for naturfaren og selve 

lengden på figuren i fallretning. 

Egenskaper som kun gjelder for steinsprang: 
• Delartsgruppesammensetningen (BS-1AR-A) trenger fire grenseverdier og fem 

klasser for treslagsfordeling: 0: 0%, 1: > 0% - <25%, 2: >=25% - <50%, 3: >=50% - 
<75%, 4: >=75%. 

• For å kunne beregne blokkens (LKM-S1-b) energi trengs det fire variabler: Blokkens 
høyde*bredde*dybde, form (kantet/avrundet), densitet og fallhøyde.  

Tabell 12- Beskrivelse av objekter og egenskaper som er nødvendige i faresonekartlegging og som trenger 
avklaring dersom NiN-systemet skal brukes 

Objekt NiN-kode Enhet Merknad 
Inkonse-
kvent bruk 
av 
kodeverk 

Flere 0 0 beskriver i noen sammenhenger totalt fravær av en egenskap, 
mens i andre sammenhenger indikerer det at forekomsten er lite, 
det vil si under en viss verdi. Dette gjør det krevende å bruke 
systemet, og det øker risikoen for feilregistrering. 0 bør alltid 
indikere totalt fravær av egenskapen. 

Skredtype RU-a, SU-a [skredtype] Det er behov for å registrere skredtype fordi dette henger sammen 
med hvilke egenskaper ved skogen som har effekt som vern mot 
naturfaren.  

Del-
artsgruppe-
sammen-
setning 

BS-1AR-
A-[treslag] 

0=(< 25% andel) 
1= (25–50% 
andel) 
2=(> 50% andel) 

Vi har behov for et trinn til, fordi grenseverdi over 50% i noen 
tilfeller er avgjørende, f.eks. treslag i løsneområdet for snøskred. 
Forslag til måleskala: 
0: 0%,  
1: > 0% - <25% 
2: >=25% - <50% 
3: >=50% - <75% 
4: >=75%. 

Blokk-
størrelse og 
energi 

LKM-S1-b 
 

-[dim] 
=Høyde*bredde*dy
bde (m/dm/cm) 

Nødvendige variabler for å beregne skogens bremseeffekt mot 
steinsprang. Se sammenhengen mellom blokkenergi og skogens 
egenskaper og sammensetning i Tabell 7. 

-
[form]=Kantet/avru
ndet 
-[densitet]= 2450-
3000 kg/m3 

BS-8TH -[n] 
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5 SYSTEMATISK KARTLEGGING AV SKOG SOM HAR BETYDNING SOM 
VERN MOT NATURFARE 

I dette kapitlet er det gjort rede for eksisterende kartinformasjon som kan benyttes for å 
bygge opp nye kartlag som er spisset mot forvaltning av arealer der skog har en funksjon 
som vern mot naturfarer for viktige samfunnsinteresser.. 

5.1 Eksisterende kartinformasjon 

5.1.1 Kartinformasjon over skogressurser 
Skogbruksplanlegging er et virkemiddel fra statens side for å bidra til at skogeierne får innsikt i 
egen skog og blir i stand til å forvalte den på en bærekraftig og langsiktig måte. 
Skogbruksplanlegging foretas som regel for et større område, gjerne kommune, der skogeierne 
inviteres til å delta og hvor de kan påregne tilskudd fra staten, typisk rundt 50% av kostnadene. 
Til nå er det generelt en oppslutning på 80-90 % av skogeierne i de tradisjonelle skogstrøkene, noe 
mindre i mer ekstensive skogområder. 
Det er fylkesmannen som organiserer virksomheten ved å etablere en hovedplan for 
skogbruksplanlegging i sitt fylke som en rullerende 10-års plan. Det er også en handlingsplan for 
de nærmeste 3-4 årene. Fylkesmannen initierer en prosjektgruppe som driver prosjektet videre. 
Data fra skogbruksplanleggingen samles i en database (SBASE) som eies av 
Landbruksdirektoratet og som driftes av NIBIO. Her er data fra ca. 2000  eiendommer samlet, 
med en arealdekning på i overkant av 50 mill. dekar produktiv skog og ca. 4,5 mill. skogbestand. 
Skogbruksplanlegging foregår ved hjelp av fjernmålingsdata (LIDAR) kombinert med prøveflater 
i felt. 
Det er Landbruksdirektoratet som bestemmer kartleggingsmetoder og formater på 
datainnsamlingen, og det vil være relativt enkelt å implementere informasjon som har betydning 
for vern mot naturfare i form av variabler som er relevante for skred etc. på skogbestandsnivå. 
Slike variabler kan/bør være basert på allerede kjent informasjon om skog og terreng etc. slik at 
det ikke medfører ekstra kostnader i form av feltarbeid. Ved hjelp av slike variabler kan det gis 
anbefalinger om skogbehandlingen, både for den enkelte skogeier og ved meldepliktbehandling av 
myndighetene der arealet f.eks. ligger innenfor vernskogområder. Med utgangspunkt i 
eksisterende informasjon om fare for skred, kan det også etableres slike variabler på 
skogbruksplandata som allerede ligger i databasen.  
Skogressurskartet SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over skogressurser i Norge. 
Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksisterende kart 
(AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laserdata) og landsskogflater. 
Bruksområder kan være overordnet strategisk og operasjonell planlegging i forvaltningen av skog, 
samt som grunnlag for andre kartleggingsformål, eks skogbruksplan, naturtypekartlegging m.m.  
Det er NIBIO som er eier av datasettet, og det er tilgjengelig for innsyn i Skogportalen i Kilden 
(NIBIO), WMS-tjenester og kan lastes ned fra Geonorge.no.  SR16 er automatisert og generert 
uten manuell forbedring, og gir derfor kun estimater av de virkelige verdiene. Nøyaktigheten av 
skogressursestimater er avhengig av det enkelte tema som volum, treslag, høyde m.m. For at SR16 
i størst mulig grad skal gjenspeile de faktiske forholdene, blir datasettet ajourført med informasjon 
om hogst ved å benytte satellittbasert deteksjon av hogst fra Global Forest Watch. 
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5.1.2 Kartinformasjon fra faresonekartleggingen 
Kartinformasjonen fra faresonekartleggingen slik den foreligger i dag har to mangler for å kunne 
benyttes på en rasjonell måte. 

Polygonene for faresonene er offentlig tilgjengelig digitalt, mens løsneområdene ikke er det. 
Riktignok kan løsneområdene være tilgjengelige digitalt ved kontakt med utførende 
konsulent, men dette setter begrensninger for bruken. Polygonene burde kunne hentes inn i 
f.eks. Skogportalen som kartlag slik at opplysningene blir lett tilgjengelige. Det er heller ikke 
mulig å gjøre effektive analyser på materialet. 
Det andre er at løsneområdene kun er registrert med skogen slik den er i registrengsøyeblikket. 
Det kan være potensielle «skjulte» naturfarer som vil bli reelle dersom skogen fjernes. For å kunne 
vurdere hogst og andre tiltak i skogen, er det nødvendig å vite om slike potensielle «skjulte» 
naturfarer. 
Løsneområder er ofte tilgjengelig som kartvedlegg i rapporten fra skredfarekartleggingen.  

5.1.3 Kartinformasjon over markfuktighet 
Markfuktighetskartet36 viser arealer hvor det er størst sannsynlighet for økt fuktighetsinnhold i 
marka. Kartet er utviklet i et samarbeid mellom skognæringen, Landbruksdirektoratet og NIBIO. 
Landbruksdirektoratet er eier av kartet, og det er fritt tilgjengelig for innsyn i Skogportalen i 
Kilden (NIBIO), WMS-tjenester og kan lastes ned fra Geonorge.no.  

Figur 13 - Markfuktighetskart 

Kartet er modellert med utgangspunkt i terrengmodeller fra DTM1 og nedbørfelt (REGINE), og 
dekker områder med DTM1 data som var tilgjengelige høsten 2019. Kartet tar ikke hensyn til 
løsmasser. Datasettet skal etter hvert dekke hele landet.  
Utgangspunktet for utviklingen av markfuktighetskartet var behov for informasjon som viser hvor 
det er fare for sporskader, erosjon og påvirkning på vannkvalitet når det gjennomføres 

 
 
36  NIBIO, Markfuktighet, https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/markfuktighet. 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/markfuktighet
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skogsdrifter. I tillegg bidrar kartet til analyser og planlegging av kartlegging av arealer som er 
viktige for biologisk mangfold m.m. 

5.1.4 Kartinformasjon over relevante utsatte objekter 
Tilgangen på digitale kart er under stadig utvikling, og oversikten nedenfor er derfor mer et 
øyeblikksbilde. Samtidig viser den at det allerede nå foreligger en rekke kartdatakilder som kan 
sammenstilles slik at det kan genereres grunnlagsinformasjon om naturfarer, skog som har 
funksjon som vern mot disse og viktige samfunnsinteresser som ligger i faresonen. 
Vi foreslår at det igangsettes et prosjekt for å sammenstille kartdata til dette formålet. 
Faresonene er tilgjengelig digitalt sammen med dimensjonerende skredtype for disse, men ingen 
andre deler er tilgjengelig i digitalt kartformat. Vi anbefaler at løsneområder også blir vist både 
med og uten effekten av skog.  
Tabell 13 – Relevante kilder til kartinformasjon 

Ansvarlig Informasjon Type informasjon 
Utsatt objekt Naturfare Grunnlagsdata 

Bane NOR Jernbane - Banenettverk x   
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 

Anlegg med farlig stoff, Eksplosivanlegg X   
Tilfluktsrom - Offentlige x   

Forsvaret Forsvarets snøskreddata  x  
Kartverket DTM 10 Terrengmodell   x 

høydedata.no   x 
Vbase   X 

Kommuner Plandata generelt x   
Lokale skredfaresoner x x x 

Landbruksdirektoratet 
NIBIO 

Skogbruksplanlegging/Kilden   X 
Markfuktighet   X 

Mattilsynet Drikkevann - inntakspunkter    
Miljødirektoratet Naturbase   X 
NGU Løsmassekart   x 

Marin grense   x 
NVE Snøskred - aktsomhetsområder  x x 

Flom - aktsomhetsområder  x x 
Steinsprang - aktsomhetsområder  x x 
Snø- og steinskred - aktsomhetsområder  x x 
Jord- og flomskred aktsomhetsområder  x x 
Skredfaresoner x x x 
Kraftlinjer x   
Kvikkleiresoner  x x 
Nettanlegg x   
Skredhendelser  x  

Statnett Byggeforbudssoner kraftledninger x   
Artsdatabanken NiN-kart   X 

Kartinformasjon som oppfyller kravene satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet er 
også tilgjengelig i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK). 

5.1.5 Forslag til implementering/bruk av kartinformasjon 
Vedlegg 2 - Eksempel er en illustrasjon på hvordan systemet er tenkt brukt og en mulig 
praktisk tilnærming til opplegget. 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/jernbane---banenettverk/c3da3591-cded-4584-a4b1-bc61b7d1f4f2
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/anlegg-med-farlig-stoff/12fa3360-ce91-4f02-82c8-22ff85cf0c67
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/eksplosivanlegg/ceef6c79-27ea-4e3e-895d-33d2a64763bf
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/tilfluktsrom---offentlige/dbae9aae-10e7-4b75-8d67-7f0e8828f3d8
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/forsvarets-sn%C3%B8skreddata/c0fcd223-0baa-4d0a-967a-8d3bfcc6ff09
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/dtm-10-terrengmodell-(utm33)/dddbb667-1303-4ac5-8640-7ec04c0e3918
https://hoydedata.no/LaserInnsyn/
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/vbase/96104f20-15f6-460e-a907-501a65e2f9ce
https://kartkatalog.geonorge.no/?type=dataset
https://kartkatalog.geonorge.no/?type=dataset
https://www.nibio.no/tjenester/kilden
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/markfuktighet/15b78acd-b9dd-4f9b-9d95-7aec91e63f0e
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/drikkevann---inntakspunkter/2303ad8a-eee1-446e-824f-13a46004a8f2
https://kart.naturbase.no/
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/marin-grense/cf8ccec7-9505-4d84-94a9-eac9c69971d3
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/sn%C3%B8skred---aktsomhetsomr%C3%A5der/e9542260-6315-4770-b085-86e95179f735
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/flom-aktsomhetsomr%C3%A5der/60c5024f-bf93-4d7a-888a-5fe001427195
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/steinsprang---aktsomhetsomr%C3%A5der/02c6d51c-4e8c-4948-a620-dc046c8cb747
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/sn%C3%B8--og-steinskred---aktsomhetsomr%C3%A5der/b68212a2-ecb4-4733-8964-2882dc2ea363
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/jord--og-flomskred-aktsomhetsomr%C3%A5der/30e1883e-70e9-4510-9e97-00edbdcddc02
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/skredfaresoner/b2d5aaf8-79ac-40f3-9cd6-fdc30bc42ea1
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kraftlinjer/4ab8c70a-215a-4e1a-847b-b3c044526d5e
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kvikkleire/a29b905c-6aaa-4283-ae2c-d167624c08a8
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/nettanlegg/9f71a24b-9997-409f-8e42-ce6f0c62e073
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/skredhendelser/de19fbbf-3734-47a0-89f5-6c5769071cdd
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/byggeforbudssoner-kraftledninger/7893680e-183b-4f22-9d43-876d51764675
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Temadata/Det-offentlige-kartgrunnlaget/
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6 KONSEKVENSER  
Avslutningsvis vil vi kort peke på det vi mener er de mest opplagte følgene av å innarbeide 
forslaget i denne rapporten i arealplanlegging og skogbruksforvaltning. 
Et omforent begrepsapparat og objektivt målesystem vil etter vår mening kunne gi plan-
myndighetene et mer pålitelig grunnlag for å vurdere skogens vernende funksjon og dermed større 
forutsigbarhet og trygghet for de objektene som skal vernes.  
For skogbruket vil det være viktig at skog som får et annet hovedmål enn tømmerproduksjon, har 
en dokumentert reell funksjon som vern mot naturfarer for viktige samfunnsinteresser. 
Et enhetlig begrepsapparat som beskriver de egenskapene ved skog som vern mot naturfarer, både 
slik tilstanden er ved registreringstidspunktet og utviklingspotensialet til skogen, vil kunne være et 
redskap både i faresonekartlegging, skogbruksplanlegging og ved utarbeiding av praktiske 
opplegg for skogbehandlingen. 
Mangelfull dokumentasjon kan, på den andre siden, føre til feilvurdering av skogens effekt som 
vern og gi utslag som falsk trygghet for samfunnsinteressene som skal vernes, stille unødvendige 
restriksjoner for skogbruket eller føre til feil behandling av skogen. Tillit til at beslutningene blir 
tatt på riktig grunnlag er viktige både for planmyndigheter og skogbruket.  
Skog som skal tjene som vern mot naturfarer vil stort sett medføre at økonomien blir dårligere og i 
mange tilfeller direkte ulønnsom for skogeier. Restriksjoner reduserer de produktive skogarealene. 
Den samfunnsøkonomiske gevinsten, vil på den andre siden kunne være stor.  
Vern av samfunnsinteresser ved hjelp av skog har en økonomisk prislapp som vi mener må 
adresseres til fellesskapet. Bruk av skog på denne måten kan ses på som en form for 
sikringstiltak (langsiktig risikoreduserende tiltak). 
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7 FORSLAG TIL VIDERE ARBEID 
Denne rapporten er kun et teknisk faglig grunnlag for videre oppfølging og bruk. Dersom 
opplegget viser seg å være egnet, mener vi at det på sikt bør inngå som grunnlag i naturfare-
kartlegging og skogbruksplanlegging. På den måten vil det ligge som et fundament for både 
arealplanleggingen og for den praktiske gjennomføringen av skogbrukstiltak. 
Vi foreslår følgende tiltak som neste skritt i prosessen: 
Det er viktig at rammevilkårene kommer på plass før systemet tas i bruk i storskala. Det innebærer 
at det må arbeides fram mot en politisk løsning der det økonomiske ansvaret plasseres hos 
fellesskapet. 
Parallelt bør det arbeides for tiltak som tilgjengeliggjør informasjon og bygger opp kompetanse. 
Slike tiltak kan være: 

• Pilotprosjekt for å få erfaring og bygge opp kompetanse på praktisk avvirkning og skjøtsel 
av skog som skal fungere som vern mot naturfarer, basert på en omforent 
beskrivelsesmetodikk slik denne rapporten foreslår. 

• Integrere kartleggingsinformasjon om naturfarer og skog som bygger på 
registreringsvariablene fra NiN-systemet i eksisterende kartinformasjon. Det foreligger 
allerede i dag en rekke kartdatakilder som kan sammenstilles slik at det kan genereres 
grunnlagsinformasjon om naturfarer, skog som har funksjon som vern mot disse og 
viktige samfunnsinteresser som ligger i faresonen. Vi foreslår at det igangsettes et 
prosjekt for å utrede og sammenstille kartdata til dette formålet. 

• Utvikle veiledere og kurs basert på erfaringer fra pilotprosjekt og 
kartleggingsinformasjonen. 

Skog blir tillagt vekt som flomdempende tiltak. Samtidig er kunnskapen om dette er mangelfull. 
Det bør derfor igangsettes forskningsprosjekt på dette temaet.   
Vi anbefaler for øvrig at alle data fra faresonekartleggingen gjøres tilgjengelig digitalt, og at disse 
viser løsneområdene både med og uten skog. 
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VEDLEGG 1 – HJELPETABELLER OG FIGURER 

 
Figur 14- Prinsippskisse over hogst- og foryngelsesmetoder 
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VEDLEGG 2 - EKSEMPEL 
I eksemplet nedenfor er det tatt utgangspunkt i faresonekartlegging av et område i Jølster, 
Sunnfjord kommune. Vi har lagt kartlag for skogbruksplan og kartlag over løsneområdene slik at 
bestandsinndelingen og løsneområdene vises sammen. Dette er gjort manuelt fordi vi ikke har hatt 
tilgang på digitalt kartlag for løsneområdene for skredfarene. Vi mener likevel at dette illustrerer 
hvordan vi mener denne informasjonen kan sammenstilles maskinelt. 
 
Utgangspunktet er at det enkelte bestand i skogbruksplan som ligger i løsneområdet 
eller i skredbanen til skredfaren, danner grunnlag for den enkelte (skog)figur.  

 
Avhengig av tilgangen på informasjon, kan beskrivelsene av de enkelte figurer forhåndsutfylles 
maskinelt så langt det lar seg gjøre. Resten av informasjonen må innhentes ved befaring i feltet. 
 
Figur 15er et faresonekart over eksempelområdet i Jølster. Kartet viser løsneområdene for de 
forskjellige skredtypene som er registrert.  
 
I Figur 16 vises et transparent kartlag fra skogbruksplan over satellittbilde. Over dette igjen vises 
det området (lys grønt skravert kartlag) som er foreslått som skog som har betydning som vern 
mot naturfarer i faresonekartet. 
 
I Figur 17 er løsneområdene fra faresonekartet lagt over kartlag fra skogbruksplanen. Her er 
forslaget til skog som har betydning som vern mot naturfarer i faresonekartet tatt bort for å gjøre 
lesingen enklere. Den viktigste informasjonen er dessuten løsneområdene og skredbanene til 
skredtypene og skogens egenskaper.  
 
(Skog)figur ① som er det øverste skogbestandet, ligger i tilknytning til løsneområdet for tre 
skredtyper: snøskred, flomskred og steinsprang. I Tabell 14 er det antydet hvilke verdier som ville 
blitt registrert for figuren. (Det er ikke foretatt befaring av skogfiguren).  
 
De øvrige bestandene nedenfor er kun tegnet inn for å illustrere hvordan skogfigurene fra en 
maskinell avgrensning ville blitt utformet. Disse er ikke beskrevet i tabell slik som ①.  
 
Merk at skogfigur ⑥ og ⑦ er samme bestand i skogbruksplanen, mens den har her blitt delt i to 
skogfigurer fordi ⑦ ligger i løsneområdet for jordskred.  
 
Figur ⑤ er et ikke tresatt område og skilles ut som egen figur. 
 
Den samlede informasjonen for figurene ① til ⑦ danner grunnlag for å vurdere skogområdets 
egenskap som vern mot de enkelte naturfarer. 

① 



 
  

Figur 15 - 
Faresonekart over 
Jølster kommune 
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Figur 16 - Skog som har betydning som vern mot 
naturfarer i faresonekartet sammen med 
skogbruksplan. 
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Figur 

Figur 17 - Alle kartlag med eksempelfigur 

① 
② 

③ ④ 

⑥ 
⑦ 
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Bilde 1 – Foto av 
faresoneområdet med 
inntegnet 
eksempelfigur (Foto: 
NGI/NVE) 

① 
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Tabell 14 - Eksempel på praktisk implementering i skjema 

 
Figur #  1 Beskrivelse Grenser mot løsneområdet for steinsprang og snøskred. Ligger i løsneområdet for flomskred. 
Grunntyper NiN-Kode Verdier 

O
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ly
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r o
m
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tu
rfa

re
ne

 

Skredtype LKM-[SU/RU]-[a/x]-
[111…144] 

130, 133, 142, 144, 111 skredkode Sørpeskred  Flomskred Jordskred Snøskred  Steinsprang 

LKM-RU-133 LKM-SU-142 LKM-RU-144 LKM-RU-130 LKM-SU-111 

a ja, skredutsatt, x nei, ikke skredutsatt nei ja nei ja ja 
Terrenghelning i 
løsneområdet 

BS-8TH-[n] N=Terrenghelning i - angi om % eller °  x 30° x 35° 40° 

Løse blokker 
 

LKM-S1-b-[blokkstørrelse]-
[form]-[tetthet] 

Høyde*bredde*dybde  
Angi m/dm/cm 

kantet 
avrundet 

3000 amfibolitt 
2900 dypbergarter 

2800 gneis  
2700 granitt 

2500 kalkstein/sandstein 
2450 skifer                      

 kg/m3 5*7*4dm, kantet 2800 

Fallhøyde  N=Høyde skrent/stup: Antall meter loddrett  5 meter 

Bekker oppdemming 
 

LKM-SY-0 -  BS-3EL-BK nei   

O
pp

ly
sn

in
ge

r o
m

 sk
og

en
 

Markslag T4-[1-20]  skogsmark lågurtskog 

Jordartsforekomst 
 

BS-8TH-[n] 05=Forvitringsjord 
06=Havavsetning 

08=Morenejord  
09=Organisk materiale  

morenejord 

Skogområdets 
plassering/ 
figurareal 

BS-9AR-[n1]-[n2]-[n3]-[n4] 
 

n1=Avstand til løsneområdet/ skrent. antall meter 
horisontalt i fallretning 

x 0m (øverst i 
løsneområdet) 

x 0 m (delvis i 
løsneområdet) 

0 m 

n2=Skogens lengde: antall meter horisontalt i 
fallretning  

100 m 

Terrenghelning i 
skogen 
 

BS-8TH-[n] N=Terrenghelning i - angi om % eller °  varierer mellom 21°og 35° 

Treslagsfordeling 
 

BS-1AR-A-[treslag] 0=(< 25% andel) 
1= (25–50% andel) 

2=(> 50% andel) 
Eventuelt angi % 

Gran 90 %, Bjørk 10 %, innslag av rogn 

Tresjiktsdekning BS-1AG-A-0-[0…8] 0=0 % dekning   
1=0 - 2,5 % dekning   
2= 2,5 - 5 % dekning   
3= 5 - 10 % dekning   
4=10 - 25 % dekning 
 5=25-50 % dekning   

 
 
 
6=50 - 75 % dekning   
7=75 - 90 % dekning   
8= > 90 % dekning   

80 % dekning 

Busksjiktdekning BS-1AG-B-0-[0…8] 10 % dekning 

Feltsjiktdekning BS-1AG-C -0-[0…8] 10 % dekning 

Trestørrelse 
[treslag] 

BS-4TS–GD-[D2…D4]-[n] D2= 5-10 
D2= 10-20 

D3=20-30 
D4=40-80 og større 

n=Antall trær per diameterklasse DBH pr arealenhet (da hvis 
ikke annet er oppgitt)  

20-30cm 130  
10-20cm 40  

Liggende død ved 
(læger)   

4DL-SL-[n] n=antall per dekar    Kun store dimensjoner som er lite nedbrutt, er av betydning. ingen 

Suksesjonsstadier  
 

BS-7SD–NS-[1-5] Hkl 1-5 hkl 3 yngre skog 

Sjikting BS-9TS-[1…4] 1=Ensjiktet skog 
2=Tosjiktet skog 

3=Flersjiktet skog 
4=Uten def. .kronesjikt 

ensjiktet skog 

Åpne områder i 
skogen 

T[markslag]-[1-20]  n3= meter hor. fallr. ingen 

Områder som ikke er 
skog 

BS-5AB-[DO…TO]-
[GR…VS] 

DO–GR=Grustak 
TO–KL=Kraftlinje 

TO–VS=Skogsbilvei Ikke registrert 

Spor etter tunge 
kjøretøy 

BS-7TK-[0…3] 0,1,2,3 Ikke registrert 
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APPENDIX 3 – ENGLISH OVERVIEW OF FEATURES AND CODES 
Table 15 - Features of forest that are important as protection against natural hazards and the NiN-codes 

 Major type NiN-Code Values 
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n 
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e 
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za
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Landslide intensity 
Avalanche intensity 

LKM-[SU/RU]-[a/x]-[111…144] 111=Rockfall,130=Snow avalanche,133=Slush avalanche,142=Debris flood,144=Landslide/Debris slide 
a=Yes, danger, x=no danger 

Gradient in release area BS-8TH-[n] n=Gradient (% or °) 
Loose rocks (Particle size) LKM-S1-b-[dimension]-[shape]-[density] Dimensions=height*width*depth, Shape=Rectangular /rounded, Density kg/m3 
Height of cliff BS-8TH-[n] n=Meter 
Soil deposite type BS-2JA 05=Detritus, 06=Marine clay, 07=Boulder clay, 08=Moraine, 09=Organic, 13=Shifting sands 
Streams exposed to damming LKM-SY-0 -  SY Categories of strongly modified water masses 

In
fo

rm
at
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n 

ab
ou

t t
he

 fo
re

st
 

Terrestrial systems  T4 Forest 
Extent of forest area BS-9AR-[n1]-[n2]-[n3]-[n4] 

 
n1=Length of non-forested slope/distance from hazard release aera to forest (planimetric) 
n2=Length of the forested slope (planimetric) 

Gradient of forest area BS-8TH-[n] n= Mean gradient of the slope (% or °) 
Distribution of tree species BS-1AR-A-[specie] 0=(< 25%), 1= (25–50%), 2=(> 50%), 3=(> 75%) 
Forest layer cover density   BS-1AG-A-0-[0…8] cover density   

0=0 %, 1=0-2,5 %, 2= 2,5-5 %, 3= 5-10 %, 4=10-25 %, 5=25-50 %, 6=50-75 %, 7=75-90 % , 8=> 90 % Schrub layer cover density   BS-1AG-B-0-[0…8] 
Herb layer cover density   BS-1AG-C -0-[0…8] 
Stand density BS-4TS–GD-[D2…D4]-[n] D2= 5-10 cm dbh, D2= 10-20, D3=20-30, D4=40-80 and higher 

n= Number of trees per diameterclass at breast height class 
Fallen dead trees 4DL-SL-[n] n=number per dekar (Only large dimensions and low rate of decomposition) 
Forest succesion stage  BS-7SD–NS-[1-5] Stage 1-5 
Forest layers BS-9TS-[1…4] 1=Single layer, 2=Two-layer, 3=Multiple layer, 4=Not well defined layer 
Open areas in the forest T[type of land]-[1-20]- [n] n= Length of the slope (planimetric) 
Areas that are not forest BS-5AB-[DO…TO]-[GR…VS] DO–GR=Gravel tip, TO–KL=Power line, TO–VS=Forest row 
Tracks after heavy vehicles BS-7TK-[0…3] 0,1,2,3 

LKM: Local environmental complex-gradients (LECs) 

Features that not covered for general features are: a)Subdivision of variables of hazard types (LKM-RU og LKM-SU) and b) The extent of forest figures as the distance 
from the release area of the hazard to the forest and the length of the forest in run out direction.  

 
Special features for rockfalls not covered are: c) The composition of forest species (BS-1AR-A) needs five gradings: 0=0%, 1=1-25, 2= 25–50%, 3= 50–75%, 4=> 
75%, and d) To calculate the energy of the rocks (LKM-S1-b) we need five new variables: The height*width* depth of the rock, the rocks form 
(rounded/rectangular), density and height of the cliff.  
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