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1. Innledning 

Kartlegging av naturtyper i offentlig regi skal følge metodikk som bygger på type- og 

beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). NiN skal kunne støtte mange ulike 

kartleggingsbehov, og hvert enkelt kartleggingsbehov vil ha bruk for nærmere bestemte deler 

av NiN. Utforming av et godt kartleggingsprogram krever god kjennskap til NiN som system. 

 

Miljødirektoratets aktiviteter innen naturtypekartlegging med basis i NiN er overordnet 

beskrevet i følgende figur: 

 

 

 

Ulike kartleggingsbehov leder til ulike kartleggingsprogrammer, som defineres gjennom 

interne prosesser i Miljødirektoratet.  

 

Programmer defineres i NiN-admin, og til hvert program fastsettes et antall prosjekter i NiN-

prosjektinnmelding. Prosjektene er avgrenset geografisk og representerer yttergrense for 

kartlegging. Prosjektavgrensningene utgjør samtidig dekningskartet for kartlegging. 

 

Prosjektene sendes til verktøyene som skal brukes til selve kartlegginga (NiN-web og NiNapp). 

Når prosjektene er ferdig generert og tatt i bruk synkroniseres data fortløpende til en 

landingsdatabase for årets data i Miljødirektoratet. Etter at kartlegginga er avsluttet og alle 

data er levert, skal data flyttes fra landingsbasen til direktoratets hovedbase, der alle 

kartleggingsdata ligger. Data i hovedbasen danner grunnlaget for tjenester, bruk av data i 

fagsystem, utveksling med Artsdatabanken mv. 

 

Denne veilederen gir en oversikt over funksjonaliteten og arbeidsflyten i NiNapp 

feltapplikasjon for iPad og i NiN-web applikasjonen for PC.   
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2. Funksjonalitet i NiN-web 

2.1 Adresse, innlogging 

2.1.1 Innlogging med din bruker 

Du finner lenke til NiN-web via landingssiden https://ninkartlegging.miljodirektoratet.no. 

Innlogging skjer via Identity-Naturbase med brukernavn og passord tildelt av 

Miljødirektoratet. 

 

 

2.1.2 Innlogging med annen bruker 

Særlig når det nærmer seg leveringsfrist, har vi erfaring for at det kan være nødvendig å 

logge på med andre sine brukere for å kunne gjøre avtalte operasjoner i annen brukers 

fravær. Dette gjøres mest effektivt ved å åpne NiN-web i privat vindu / inkognitovindu 

(høyreklikk på lenke på landingssiden). Dette åpner en egen sesjon av nettleseren, og du kan 

logge inn med en annen bruker samtidig som du selv er innlogget. 

2.2 Oversikt over NiN-web 

 

https://ninkartlegging.miljodirektoratet.no/
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NiN-web bygger på rammeverket i Geocortex Essentials og inneholder tilpassete arbeidsflyter 

med tanke på kartlegging. Vi anbefaler at NiN-web brukes i nettleseren Google Chrome.  

2.3 Kartlag i NiN-web 

Kartlagsmenyen består av tre typer kartlag: 

• Kartlag som viser kartlagte data 

• Støttekartlag for kartlegging 

• Basiskartlag 

 

 

 

 

 

 

Kartlagene som viser kartlagte data er 

inndelt i Mine og Andres områder 

innenfor hver kartlag. Du finner 

tegnforklaring ved å klikke i symbolet 

for dette (markert med rødt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttekartlagene kan brukes i både 

forarbeidet, undervegs i kartlegginga 

og ved kontroll og innsending av data. 

Flere støttekartlag kan bli lagt inn. 

Kartlagenes grad av gjennomsiktighet 

justeres med skyvebryteren til høyre 

(markert med rødt). 
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Basiskartlagene er standard 

bakgrunnskart.  

 

De fleste kartlagene kan utvides, dette er markert med plusstegn foran navnet på kartlaget. 

Klikk på plusstegnet, og du får muligheter for mer detaljert visning.  

 

 

 

 

 

 

Kartlagsmeny for AR5: 

 

«AR5 Natur» er oppdelt i egne kartlag 

for hovedkategoriene. Dette gjør det 

mulig å vise AR5 fleksibelt ved å slå 

av og på de ulike kategoriene. Du kan 

hente geometri fra disse kartlagene 

og etablere som naturområder i 

NiNapp (se Etablere geometri fra AR5 

og NIN kartleggingsdata). 

Skyvebryteren er spesielt nyttig ved 

behov for å veksle mellom visning av 

AR5 og bakgrunnskartet. 
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Kartlagsmeny for Naturtyper DN-

håndbok 13: 

 

Kartlaget viser forekomster av 

naturtyper, gruppert etter 

hovednaturtype, som er vurdert som 

svært viktige, viktige og lokalt 

viktige for biologisk mangfold etter 

metodikken i DN-håndbok 13.  

 

 

 

 

 

 

 

Kartlagsmeny for Naturtyper NIN 

(2018): 

 

Kartlaget viser naturtypelokaliteter 

kartlagt etter Miljødirektoratets 

instruks i 2018. 

 

 

 

 

Kartleggingsdata NIN (2011-2016): 

 

Kartlaget viser NiN data kartlagt frem 

til og med 2016. Du kan hente geometri 

fra dette kartlaget på lik linje med AR5 

(se Etablere geometri fra AR5 og NIN 

kartleggingsdata). 
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2.4 Verktøy i NiN-web 

 

Brukes til å sjekke valideringsstatus eller variabelsjekk av kartlagte 

naturområder. Funksjonaliteten sjekker alle tekniske krav og gir 

tilbakemelding om feil. Alle naturområder må valideres før de kan sendes 

til godkjenning. Les mer om dette i Sjekk naturområder. 

 

Brukes for å tilbakestille naturområder som har status "sendt til 

godkjenning" til "under arbeid" i et valgt prosjekt. Du kan bare 

tilbakestille naturområder hvor du er kartlegger. Les mer om dette i 

Tilbakestille områder som er sendt til godkjenning. 

 

Brukes til å tegne opp figurer og måle lengde og areal. 

 

Muliggjør filimport fra flere format. Filer importeres som grafikk. 

 

Gir tilgang til flyfoto med ulik datering. Applikasjonen søker i 

kartutsnittet og lister opp hvilke fotoserier som har data innen 

kartutsnittet. 

 

Brukes til å foreta geografisk søk i data. Tegn opp et rektangel for det 

området du ønsker å få resultat for. Søkeresultatet kommer opp i 

informasjonspanelet til venstre for kartet. 

 

Funksjonaliteten gir mulighet for å tegne i kartet, dvs. lage grafikk. 

Denne skal brukes ved opptegning av forslag til vernegrenser ved 

kartlegging med tanke på skogvern. 

 

Brukes til å redigere tegninger i kartet.  

 

Brukes til å eksportere grafikk til vektorformat (shapefil).  

 

Brukes til å finne objekter basert på en eller flere valgte betingelser fra 

de ulike kartlagene. 

 

Brukes til å filtrere bort naturområder som ikke oppfyller en eller flere 

valgte betingelser fra de ulike kartlagene. 
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2.5 Områdevalg og søk, søkeresultat 

2.5.1 Områdevalg i kartet, forklaring av ID-regime 

Når du velger et område ved å klikke i kartet, vil området tegnes med en blå signatur. I 

tillegg åpnes en ramme som viser treff på ulike typer objekter og tilgjengelig funksjonalitet 

for det aktuelle kartlaget. For å forenkle valget av objekt når det er flere muligheter, er ID-

nummerseriene satt opp slik at områdets ID indikerer hvilket kartlag objekt kommer fra. 

Dette er lurt også i mange andre sammenhenger. 

 

ID-regimet er satt opp slik: «NIN + kartlag + årstall + løpenummer». 

 

 

 

 

 

 

• Naturområder i kartlag Naturtyper har 

f.eks. ID NINFP1910000604. 

• Naturområder i 1:5000 har f.eks. ID 

NIN5K1910000712. 

• Naturområder i 1:20000 har f.eks. ID 

NIN20K1910001027 

 

 

Merk at hvilket kartlag som gir første treffet kan variere. Geocortex henter treff i den 

rekkefølgen som er enklest, dvs. at første treff kommer fra det kartlaget som responderte 

raskest der og da. Du kan bla mellom ulike treff ved hjelp av pilene oppe i høyre hjørne i 

boksen som viser treff. 

2.5.2 Søkefeltet i NiN-web 

Søkefeltet gir treff på brukernavn, prosjektnavn, kontaktperson og område-ID. Søkeresultatet 

vil bestå av steder/adresser, kartlagte områder og prosjekter. I søkeresultatet får du alt som 

starter med de bokstavene du har skrevet inn, og du kan også få treff på ord som nesten 

stemmer. 

 

 
 

Søkeresultatet kommer i informasjonspanelet til venstre for kartet. 
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Det kan bli mange treff, og derfor kan det lønne seg å endre visningen fra listen i 

informasjonspanelet til en tabell. Åpne panelvelgeren (markert med rødt) og velg «Bytt til 

tabell». 

 

Søkeresultatet legger seg under kartet og blir mer lesbart. Treffene vil være sortert i ulike 

faner. I denne visningen kan du også redusere antall treff du ønsker å se ved å klikke vekk 

aktuelle faner.  

 

 
 

Alle kolonner kan sorteres ved å klikke på pilene til høyre for kolonnenavnet. 

 

Noen tips for å avgrense søkeresultat: 

• Treff på brukere kan du avgrense ved å søke på et bestemt brukernavn. Da vil i hvert fall 

en betydelig del av søkeresultatet bestå av denne brukerens områder. 

• Treff på kartlag kan du avgrense ved å skrive prefiks for ID i søkefeltet. Skriver du 

«NINK5», vil du få treff i kartlag K5 og veldig lite annet. 

2.5.3 Mer om behandling av søkeresultat 

Som vist ovenfor, kommer søkeresultatet per kartlag, sortert på dine områder og andre sine 

områder. Ved å klikke i ett av feltene, kan du se på hvert enkelt av treffene i dette feltet. 
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En finner et søkeresultat i kartet ved å 

klikke på de tre prikkene til høyre (markert 

med rødt) og velge zoom til objekt. 

 

  

Resultatet her ser likt ut og gir samme valgmuligheter som treffboksen som dukker opp når du 

klikker på et område i kartet. De objektene som ligger i resultatet tegnes med gul markering i 

kartet. 

 

 

 
 

Panelvelgeren har flere muligheter enn å bytte til tabell. Du kan blant annet eksportere 

søkeresultatet til ulike format (csv, xlsx, shape). Merk at eksporten ikke vil inneholde annet 

enn de egenskapene som ligger på objektet, dvs. ikke kartleggingsenheter, variabler eller 

uLKM/LKM. For Naturtyper vil egenskaper knyttet til lokalitetskvalitet komme ut i eksport. 

Les mer om dette i Eksport av data. 
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3. Funksjonalitet i NiNapp 

feltapplikasjon for iPad 

3.1 Installasjon 

Feltapplikasjonen lastes ned fra AppStore og installeres på iPad. Det trengs ingen spesielle 

tillatelser for å laste den ned. Søk etter «nin-app» og følg standard framgangsmåte for iPad 

for å få installert. Vår erfaring viser at det kan være lurt å slette fjorårets versjon av NINapp 

før du installerer årets. Dette gjør du ved å holde på ikonet på skrivebordet til det begynner å 

skjelve, og deretter krysse det vekk. 

 

Du blir ikke bedt om å gi appen noen tillatelser ved oppstart, men du blir spurt om tillatelse 

første gang du åpner en funksjonalitet som krever tilgang til enheten. Du må f.eks. gi appen 

tilgang til enhetens kamera første gang du ønsker å ta bilder med kameraet og du må gi 

appen tilgang til enhetens GPS første gang du aktiverer stedstjenester. Disse tillatelsene kan 

senere skrus av og på i innstillinger på iPaden. 

3.2 NiNapp feltapplikasjon – komme i gang 

3.2.1 Innlogging og utlogging 

Når du åpner appen, blir du bedt om å logge inn. Logg inn via Identity-Naturbase og skriv inn 

brukernavn og passord. Ta kontakt via felles e-postadresse ninkartlegging@miljodir.no hvis du 

får problemer med innlogging. 

 

 

 

Appen holder deg innlogget til du selv aktivt logger ut. Utlogging er primært aktuelt hvis 

appen skal benyttes av en annen bruker på samme iPad som du bruker. Ikke logg ut for å 

prøve å løse et problem. Det hjelper ikke, og det kan skape nye problemer. 

 

Vi fraråder å hake av for å huske påloggingsinformasjon når du logger inn. Dette vil skape 

problemer med å logge inn med en annen bruker, hvis det skulle bli aktuelt. Appen må i 

tilfelle slettes for at dette skal la seg gjøre, og eventuell usynkronisert data vil gå tapt. 
  

mailto:ninkartlegging@miljodir.no
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For å logge ut trykker du på utloggingsknappen og drar markøren i utloggingsvinduet til høyre. 

 

 

3.3 Grunnleggende om NiNapp 

feltapplikasjon 

3.3.1 Åpningsbilde 

Når du har logget inn, og appen har lastet, vil du få et bilde som vist nedenfor. 
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3.3.2 Synkroniseringsfunksjonaliteten 

Synkroniseringen omfatter 

• Dine endringer i dine områder i dine prosjekter 

• Endringer som andre brukere har gjort for sine områder i dine prosjekter 

• Eventuelle endringer i innhold i programmene du har prosjekter i, f.eks. en ny 

beskrivelsesvariabel på en kartleggingsenhet i K5 eller K20 

• Eventuelle nye prosjekter som du er blitt satt som kartlegger på 

 

Det er ikke mulig å redigere andre sine områder. Ønsker du å signalisere at din grense er 

bedre enn kollegaen sin, legger du ditt område i overlapp, og så diskuterer dere. Du finner 

mer om dette i Behandling av overlappende områder i NiNapp. 

 

Når du er i online modus i appen, og du er i dekning, synkroniseres endringer automatisk og 

umiddelbart.  

 

Du kan sette appen i offline modus ved å skyve bryteren over til offline. Da oppretter appen 

en offline geodatabase som lastes ned på din iPad. Dette vil ta noen minutter, avhengig av 

bl.a. nettdekning. Når du er i offline modus, legges dine endringer i denne lokale 

geodatabasen på din iPad og lagres der. Så lenge enheten er i dekning, kan du synkronisere 

dine data så ofte du vil mens du er i offline modus. Når du går online, vil appen be deg 

synkronisere dersom du har usynkroniserte data på enheten. Du finner mer om dette i 

Klargjøre for offline modus. 

3.3.3 Prosjektvelgeren 

Prosjektvelgeren tvinger fram valg av et prosjekt før noe kan registreres, og appen tillater 

deg ikke å registrere noe eller se på områder før du har valgt prosjekt. Appen beholder valgt 

prosjekt inntil du selv aktivt velger et annet prosjekt. Se Velge prosjekt for mer om dette. 

 

Husk derfor å aktivt endre prosjekt i appen hvis du beveger deg mellom ulike prosjekter som 

du er kartlegger på. 

3.3.4 Kartlag 

Kartlagsoversikten viser tilgjengelige kartlag. Du kan slå av og på visningen av ulike kartlag i 

programmet, samt dine områder eller andre sine områder. 

3.3.5 Kartpakker 

Nedlasting av kartpakker kan gjøres samtidig med at du registrerer data, og du kan laste ned 

kartpakker med appen i offline modus. Det eneste som kreves er nettdekning. 

 

Informasjon om tilgjengelige kartpakker styres av kartutsnittet ditt. Trykker du på knappen 

for å laste ned kartpakker vil appen vise prosjektpakker for prosjekter innenfor kartutsnittet. 

Appen vil også vise tilgjengelige kommunekartpakker for de kommunene som ligger innenfor 

kartutsnittet ditt.  

 

Nedlasting av kartpakker går vesentlig raskere på et godt bredbånd enn på en skranglete 

3G/4G. Vi anbefaler at du laster ned prosjektpakker og kommunepakker før du drar ut i felt. 

Se Laste ned kartpakker for mer om dette. 
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3.3.6 Råd for bruk av NiNapp 

 

1. Sjekk at du bruker oppdatert versjon av appen. Versjonsnummeret står nederst i 

høyre hjørne i appen.  

2. Kartlegg med appen i offline modus når du er ute i felt. Appen responderer raskere i 

offline ettersom den da jobber mot en lokal kopi av databasen på iPaden istedenfor 

mot online tjenester som kommuniserer direkte mot vår database.  

3. Husk å laste ned kartpakker før du går ut i områder der det er sannsynlig at du 

kommer ut av dekning. Vi anbefaler at dere laster ned prosjektpakker til selve 

kartleggingen. Kommunepakker er først og fremst ment som en støtte i forbindelse 

med å ta seg fram til prosjektområder. 

4. Synkroniser data med jevne mellomrom så lenge du har dekning. Dette er lurt for å 

minimere datatap dersom det skulle skje noe med iPaden. Hvis du ikke har dekning 

ute i felt er det viktig å synkronisere så snart du kommer tilbake i dekning.  

5. Unngå at størrelsen på offline database overskrider 1GB. Dersom databasen blir for 

stor kan det oppstå synkroniseringsproblemer. Info om størrelsen finner du ved å 

trykke på skysymbolet for å laste ned kartpakker. For å tømme offline database må 

du gå online. Neste gang du går offline opprettes en ny offline database. 

6. Ha alltid appen i online modus når du jobber i NiN-web. Har du appen i offline modus, 

mister du data lagt inn i NiN-web når du synkroniserer appen. Dette skyldes at det 

som ligger i appen alltid vil overstyre det som ligger i NiN-web.  
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4. Forberedelser i NiN-web 

I dette kapitlet gjennomgås funksjonalitet i NiN-web som er mest relevant med tanke på 

forarbeid til kartlegging i felt.  

 

I kapitlet Redigering og kontroll i NiN-web presenteres funksjonalitet som er aktuell ved 

kontroll av data underveis i sesongen og ved etterarbeid/redigering.  

4.1 Etablere geometri fra AR5 og NIN 

kartleggingsdata 

I NiN-web kan du hente geometri fra kartlagene AR5 Natur og Kartleggingsdata NIN (2011-

2016), jf. kartlagsoversikten. Du velger å opprette geometri fra et polygon og følger en dialog 

for å opprette området som et naturområde. 

 

 
 

  

 

 

 

Du får kun valgt hovedtype når du etablerer naturområde i K5 og/eller K20. Du må dermed 

inn i appen for å redigere ferdig kartleggingsenhet. Velger du å etablere et område i kartlaget 

Naturtyper, må du velge en Naturtype. Dette kan du redigere i appen på et senere tidspunkt. 
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Objekt dannet med utgangspunkt i et av kartlagene i NiN-web vil kunne ha ulike funksjoner i 

kartleggingsarbeidet: 

• Utgangspunkt for naturområder i alle kartleggingslag 

• Utgangspunkt for gode grenser mot Ikke-natur 

• Utgangspunkt for presis kartlegging mot hav og ferskvann 

• Dersom de fortsatt er gjeldende kan grenser fra tidligere kartlagte områder benyttes 

 

I tilfelle et objekt er opprettet ved å hente geometri krysser prosjektgrensa, vil det nye 

naturområdet automatisk klippes mot denne. Dersom prosjektgrensa krysses på flere steder, 

og naturområdet ville dannet et multipolygon får du en feilmelding og naturområde opprettes 

ikke. Se del om Multipolygon for mer info om slike problemer. 

 

 

4.1.1 Registrere nytt naturområde på riktig prosjekt 

Hvis du henter geometri på et areal som dekkes av flere prosjekter, vil du få spørsmål om 

hvilket prosjekt dette området skal tilhøre.  

 

Her er det viktig at riktig prosjekt velges. Svarer du feil her, vil det aktuelle området ikke 

være tilgjengelig på riktig prosjekt i NiNapp. Da må du etablere området på nytt i riktig 

prosjekt. 

 

 

 

Når du har valgt prosjekt, vil du få opp trinnet for å velge kartlag og deretter hovedtyper 

og/eller Naturtype. 
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4.1.2 Størrelsesbegrensning for AR5 objekt 

De aller fleste objektene i AR5 lar seg hente ut som naturområder til NiNapp. Noen av dem er 

imidlertid så store og komplekse at systemet ikke kan håndtere dem riktig. Du får da 

feilmelding i NiN-web. 

 

 

 

4.1.3 Tips: Når geometri ikke kan opprettes fra AR5  

Når objekter ikke kan opprettes fra AR5, enten fordi de er for store eller fordi de ville dannet 

multipolygon, har vi et lite tips til hvordan du likevel kan få benyttet deg av objektets 

grenser. Ved å opprette geometri fra mindre omkringliggende områder i AR5, som f.eks. 

ferskvann, har du objekter å klippe mot når du utfigurerer naturområder ute i felt. 

 

 

4.2 Laste opp eksterne data 

Med denne funksjonaliteten kan du importere filer fra ulike formater og få vist dem som et 

grafikklag i NiN-web. Filene må være i UTM-sone 33 for å havne på riktig sted i kartet. 

Applikasjonen har ikke funksjonalitet for å kontrollere eller transformere mellom 

koordinatsystem.  
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Når du har valgt fil, kommer filnavnet opp i boksen. 

Når du har valgt å laste opp filene, kan du gi kartlaget et nytt navn, og du kan stilsette 

kartlaget. 

 

 

 

 
 

Det nye kartlaget legger seg øverst i kartlagsmenyen. 

 

 

4.3 Måling og tegning 

NiN-web har funksjonalitet for måling og tegning. Måling kan blant annet brukes for å sjekke 

størrelsen på områder før du etablerer geometri. Tegnefunksjonaliteten er sentral i 

kartlegging med tanke på skogvern, siden forslag til vernegrenser skal tegnes inn i appen og 

eksporteres i shapeformat. 
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Tegninger i kartet lagres ikke, og de er bare tilgjengelig i inneværende sesjon. Ved ny 

innlogging eller ved fornying av nettleservinduet forsvinner tegnede figurer. 

4.3.1 Tegne figur 

Aktiver tegneverktøyet og velg hvilken type figur du skal tegne. 

 

 
 

Tegn opp figur. Velger du polygon, rektangel eller linje, avslutter du tegning med 

dobbeltklikk. For de andre figurtypene avsluttes tegningen når du slipper opp musknappen. 

Målinger på linjer kommer opp direkte i kartet, og når tegning av figur avsluttes kommer 

areal og omkrets opp midt i figuren. Måleenhet kan endres i to nedtrekksmenyer til høyre for 

måleverktøy knappen.  

 

 
 

Denne tegningen viser omrisset av et naturreservat. Verktøyet kan brukes for å få informasjon 

om størrelsen på et område. Slike tegninger kan også brukes som grunnlag for å se hvilke 

polygoner fra AR5 som kan være hensiktsmessig å etablere som naturområder og synkronisere 

til appen.  
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4.3.2 Tegne figur ved å snappe mot andre kartlag 

Du kan tegne linje og polygon med snapping mot andre kartlag. Først velger du hvilket eller 

hvilke kartlag som skal være tilgjengelige; «Selekter kartlag for snapping».  

 

 
 

I informasjonspanelet åpnes ei kartlagsliste der du kan velge kartlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette fungerer bare hvis kartlaget er 

aktivert i den ordinære kartlagsmenyen i 

NiN-web. Du kan slå av og på snapping vha. 

F-tasten på tastaturet. 

 

Vær oppmerksom på at noen av 

støttekartlagene er digitalisert i stor detalj, 

slik at det er tett mellom knekkpunktene. 

Dette gjør det krevende å snappe helt inntil 

hele vegen, hvis det er målet. 
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5. NiNapp feltapplikasjon 

5.1 Velge prosjekt og komme i gang 

5.1.1 Velge prosjekt 

Du vil finne dine prosjekter i lista over aktive prosjekt når det er bestilt prosjektkartpakke i 

NiN-prosjektinnmelding (bestilling krever bestiller rolle og tilgang til NiN-prosjektinnmelding). 

 

 

 

Når du har valgt prosjekt, vil appen zoome inn til utstrekningen av prosjektet og åpne 

funksjonalitet for å tegne nye naturområder. Det valgte prosjektet får en markering langs 

prosjektgrensen, og appen holder valgt prosjekt fast inntil du selv velger et annet prosjekt. 

5.1.2 Prosjekter kartlegges uavhengig av hverandre 

Kartlegginga skjer isolert i hvert enkelt prosjekt, og all kontroll og validering av data 

forholder seg til ett og ett prosjekt. Dette betyr at data kan registreres i overlapp hvis 

prosjekter overlapper. 

 

Innen det enkelte prosjekt gjelder følgende regler for kartlagene: 

• Områder innen K5 og innen K20 skal ikke overlappe. Ved arealdekkende kartlegging, 

f.eks. i verneområder, skal områdene henge sammen uten gliper mellom områder. 

• Områder i kartlaget Naturtyper kan overlappe. 
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5.2 Online og offline 

5.2.1 Laste ned kartpakker 

Til hvert prosjekt er det generert kartpakker som kan lastes ned på enheten og som kan 

fungere som lokalt bakgrunnskart når du har satt appen i offline modus og enheten er utenfor 

dekning. Det lages en kartpakke for basiskart og en pakke for bilder, og disse lastes ned 

automatisk når du bestiller pakken i appen. Du kan også laste ned kartpakker for hele 

kommuner. Kommunekartpakkene er primært tiltenkt å skulle støtte logistikk i områder uten 

dekning (parkering osv.). 

 

Du kan igangsette så mange nedlastinger du ønsker. Appen vil holde rede på hva som er lastet 

ned og ikke. Nedlastning av kartpakker kan gjøres samtidig med at du registrerer data, og du 

kan laste ned kartpakker med appen i offline modus. Det eneste som kreves er nettdekning. 

 

Når du aktiverer nedlastning av kartpakker, bruker appen kartutsnittet ditt til å finne ut 

hvilke prosjektpakker og hvilke kommunepakker som er tilgjengelige for nedlastning. Ønsker 

du å laste ned pakker for prosjekter rundt om, veksler du mellom aktuelle kartutsnitt og 

laster ned det du trenger. Trykk på de pakkene du ønsker å laste ned og velg «Start 

nedlastning». 

 

 
 

Mens nedlastning pågår, viser appen hvor mange pakker som ligger i kø for nedlastning. Husk 

at hver bestilling omfatter to pakker. For hver enkeltpakke som lastes ferdig, får du et varsel. 
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Du kan slette nedlastede kartpakker ved å sveipe mot venstre og velge «Slett». Du kan også 

avbryte nedlastning som pågår ved å sveipe mot venstre og velge "Avbryt". 

Nedlastingssymbolet viser at kartpakken ikke er fullstendig nede på enheten. 

 

Vær oppmerksom på at automatisk låsing av iPaden kan stanse nedlastinga midlertidig, til du 

åpner enheten igjen. Vi anbefaler at du stiller inn autolåsen på minst 10 minutter for å unngå 

unødige forsinkelser, eller slår autolåsen helt av. Alternativt kan du holde enheten i gang 

mens nedlastinga fullføres. 

5.2.2 Klargjøre for offline modus 

Du aktiverer offline modus ved å skyve eller trykke på online-/offline-bryteren. Da vil det 

dukke opp en liste over de prosjektene du er kartlegger på. Fra denne listen kan du fritt velge 

hvilke prosjekter du ønsker å ta med deg offline. Husk at du kun får tilgang til å kartlegge i og 

se på data mens du er offline i de prosjektene du velger å ta med deg her.   

 

Denne operasjonen bestemmer bare i hvilke prosjekter du kan kartlegge offline. Det 

iverksettes f.eks. ingen automatisk nedlastning av kartpakker e.l.  



NiNapp 2020 brukerveiledning  |  M-1383 

28 

 

 

Huker du av for flere prosjekter endrer appen kartutsnittet slik at alle prosjektene du velger 

er en del av dette. Vi anbefaler at du ikke tar med flere prosjekt enn du trenger.  

 

 

 

Når appen er i dette bildet, kan du bare gjøre én av to operasjoner; gå offline eller avbryte. 

 

Velger du å gå offline, starter nedlastinga av den lokale geodatabasen til iPaden. Dette kan ta 

noe tid, ca. 2-10 minutter. Appen må være i dekning under hele prosessen. Legg merke til at 

markøren for online/offline står på online helt til prosessen er fullført. 

 

Bygginga av den lokale geodatabasen på iPaden inkluderer bare prosjektavgrensinger og data 

for de prosjektene du har valgt. Dette er bevisst for å unngå å flytte mer data enn nødvendig 

til den lokale replikaen. 

  



NiNapp 2020 brukerveiledning  |  M-1383 

29 

 

Nedlastinga av geodatabasen kan slå feil, og da får du beskjed. Det er ikke usannsynlig at du 

vil oppleve dette, og du må prøve igjen. 

 

 

5.2.3 Arbeide i offline, synkronisere og gå online 

Når appen er i offline modus, kan du arbeide som vanlig med oppretting av nye områder, 

redigering av eksisterende områder osv. Nye områder vil ikke få NIN-ID før du går online og 

data synkroniseres med databasen som mottar kartleggingsdata. 

 

Du kan synkronisere fortløpende når enheten er i dekning ved å trykke på de to pilene mellom 

bryteren for online/offline og knappen for nedlastning av kartpakker. Denne funksjonaliteten 

ser du bare i offline. 

 

 

 

Informasjon om størrelse på den lokale geodatabasen finner du i menyen for nedlastning av 

kartpakker. Det er viktig å følge med på at denne ikke overskrider 1 GB, som er 

størrelsesbegrensningen på lokal geodatabase som kan synkroniseres til server. 
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Synkronisering fra offline kan også svikte. Du får en tilsvarende melding som hvis nedlastning 

av lokal geodatabase svikter. Hvis dette skjer, må du prøve på nytt.  

 

 

5.2.4 Kartlegging i online modus vs. offline modus 

Når du kartlegger i online modus, synkroniseres det du gjør av endringer fortløpende. Med 

god dekning lastes endringer til basen umiddelbart. Dette er en stor fordel ved å arbeide i 

online modus, og det er en god sikkerhet med tanke på datatap. 

 

Appen er ikke grundig testet under ulike forhold utendørs, og vi vet ikke hvordan appen takler 

skiftende dekning i online modus. 

 

I online modus går registrering noe langsommere enn i offline. Det tar litt mer tid å laste 

beskrivelsesvariabler til kartleggingsenheter, å laste Naturtyper og å laste variabler og felter 

for vurdering av lokalitetskvalitet. Dette skyldes blant annet at appen i online henter alt 

dette fra online-tjenester. 

 

I online modus kan det også ta litt tid før geometriendringer "setter seg". Dette skyldes en 

liten forsinkelse på ett minutt mellom kartet og databasen, en såkalt cache. Denne cachen 

gjør ytelsen i kartet betydelig bedre, men har den ulempen at redigerte elementer ikke alltid 

vises korrekt med en gang. Vent derfor litt med å dobbeltsjekke at det du har prøvd på 

faktisk er skjedd. Merk også at hvis du ikke har fått en feilmelding ved lagring av endringer 

eller sletting, så skal ting ha gått bra på serveren.  

 

Vær spesielt oppmerksom på at splitting av polygoner med mye data tar tid i online. Ikke gjør 

noe med de objektene som er involvert i splitt før appen har gjort seg ferdig med splitten. 

 

I offline modus responderer appen raskere ved redigering, noe som skyldes at du jobber mot 

en lokal kopi av geodatabasen på enheten. Vi anbefaler derfor at du jobber offline når du er 

ute i felt og synkroniserer data med jevne mellomrom. 

 

Ulempen med offline modus er at data går tapt hvis det skjer noe med enheten. Videre er det 

en viss risiko knyttet til synkroniseringsfeil, selv om dette ikke er blitt registrert under 

omfattende testing av appen. 

 

Vi anbefaler at du i størst mulig grad planlegger om du skal arbeide online eller offline. 

Arbeider du online uten å være forberedt på offline, vil det ta tid å laste ned det du trenger i 

offline når dekningen begynner å bli tvilsom. Vi anbefaler også synkronisering så snart du har 

mulighet for det. Ikke gå lenge i offline uten å synkronisere, hvis du ikke må. 

 

Arbeider du i offline, anbefaler vi at du etter å ha synkronisert data gjør en sjekk i NiN-web. 

Validering og variabelsjekk vil raskt avdekke om noe har gått feil. For laget Naturtyper vil du 
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se feil umiddelbart, siden de fleste variablene som regel skal fylles ut. Om ikke alle skal fylles 

ut, vil du raskt se om variabler som tilhører Tilstand har mangler. 

5.3 Digitalisere nytt område 

5.3.1 Innstillinger og arbeidsflyt 

I appen kan du tegne en flate, en linje eller et punkt. Linje og punkt bufres automatisk opp 

til en henholdsvis linjeformet og sirkelformet flate. Du kan justere bredden på den linjeforma 

flaten og størrelsen på den punktforma flaten som dannes under knappen «Innst.». Valgte 

innstillinger holdes fast til du endrer noe. 

 

 

 

Du kan velge at en punktforma polygon bufres opp til et areal på 700 kvm. Dette skal brukes 

ved registrering av hul eik. 

 

For å tegne en flate velger du «Område» i menyen i appen.  
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Her er alle tre kartlag påslått i appen, og du må velge hvilket av disse det nye området skal 

tilhøre. Hvis du i et prosjekt med flere kartlag skal jobbe konsentrert med bare ett av dem, 

kan det være lurt å slå av de kartlagene som ikke skal være i fokus. Du kan velge hvilke 

kartlag som skal vises ved hjelp av kartlagsvelgeren oppe i høyre hjørne i appen. Åpne denne 

og trykk på kartlagene slik at du får den visningen du vil ha. 

 

 
 

Du velger først kartlag, og så tegner du nytt område. Legg merke til at områdets areal vises 

og oppdateres forløpende øverst til høyre i appen mens du tegner. Du kan angre senest satte 

punkter ved hjelp av "Angre"-knappen, og du kan avbryte hele operasjonen ved å velge 

"Avbryt". 

 

 

 

Når du velger "Bekreft", dannes geometrien til det nye området. Egenskapsvinduet kommer 

opp, og du kan legge inn egenskapsdata. Se Redigere egenskapsdata i NiNapp for mer om 

dette. 
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5.3.2 Slette enkeltpunkt i figuren 

Du kan slette et enkelt punkt ved å trykke raskt to ganger på punktet og velge "Remove 

Vertex".  

 

 

 

 

 

5.3.3 Endre plassering av enkeltpunkt i figuren 

Hvis du ønsker å justere et punkts plassering, sørg for at punktet er aktivt ved å trykke på det 

(markeres med blå omramming av rød firkant eller hvit sirkel). Hold til du ser et lite 

forstørrelsesglass komme opp. Forstørrelsesglasset og hjelpelinjene hjelper deg å plassere 

punktet på riktig sted. Du må regne med å øve litt på dette, slik at du beveger punktet 

akkurat passe. 

 

 

 

Et tips her er å zoom godt inn når du gjør dette, det gir deg bedre kontroll. Hvis punktet 

"fyker av gårde" og havner utenfor kartutsnittet ditt, kan du slippe og deretter angre dette 

punktet. Du finner tilbake til objektet du redigerer ved å zoome kartet ut. 

5.3.4 Når figuren lukker seg  

Problematikk med uønsket lukking av polygon er nesten borte i årets app. Det er fortsatt 

mulig, men er enkelt å løse. Hvis du f.eks. kommer borti linjen på objektet mens du 
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digitaliserer et objekt forsvinner punktene, objektet markeres med en blå markering og det 

kan fremstå som lukket.  

 

 

 

For å komme tilbake i digitaliseringsmodus trykke du en gang i figuren. Det er nå mulig å 

sette flere punkt eller redigere eksisterende punkt. Du kommer også tilbake i 

digitaliseringsmodus ved å trykke "Angre", men da forsvinner også sist satte punkt. 

 

 

5.4 Redigere egenskapsdata i NiNapp 

5.4.1 Felles egenskaper for alle kartlag 

Redigering av egenskapsdata skjer i et panel til venstre i appen. Dette dukker opp når du har 

avslutta digitalisering av et område og når du har valgt et område i prosjektet. 

 

Kartlagene K5 og K20 har samme datamodell og fungerer helt likt i appen. 

Kartleggingsenhetene knyttes til geometrien, og beskrivelsesvariablene knyttes til den 
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enkelte kartleggingsenhet. For hver hovedtype kommer bare de variablene som er aktuelle 

for kartlegging på denne hovedtypen i programmet som prosjektet ditt tilhører. Eventuelle 

presiseringer av hvilke kartleggingsenheter som skal ha hvilke variabler, og under hvilke 

omstendigheter, er styrt gjennom kartleggingsinstruksen. Kartlagene K5 og K20 har også 

hovedtypetilpassa uLKM. I programmet er det gjort et utvalg av disse for kartlegging. Alle 

uLKM som kommer ut i appen skal altså registreres.  

 

Kartlaget Naturtyper har en enklere datamodell enn K5 og K20, ved at det ikke er avhengighet 

mellom kartleggingsenheter og beskrivelsesvariabler. Kartleggingsenheter og 

beskrivelsesvariabler registreres hver for seg på hele geometrien. For hver Naturtype er det 

forhåndsbestemt hvilke variabler som skal registreres, og i hvilke kategorier i metodikken for 

vurdering av lokalitetskvalitet. For de fleste Naturtyper skal lokalitetskvalitet vurderes, og 

det er egne felter for dette. 

 

Uansett i hvilket kartlag du kartlegger, er noen egenskapsdata felles. Disse vises i panelet 

som åpner redigering. 

 

 

 

• Nøyaktighet i avgrensing av naturområder skal angis som kartleggers vurdering av 

forholdet mellom det avgrensede området og den faktiske situasjonen. Et polygon som er 

avgrenset ved hjelp av tydelige terrengelementer som veger, åkerkanter, skogbelter og 

lignende vil ha nøyaktighet Særs god (0-5 m). Ved diffuse overganger kan kartlegginga 

effektiviseres ved å lage en avgrensing etter beste skjønn og sette en lavere nøyaktighet, 

for eksempel Meget god (5-20 m) eller God (20-50 m). Nøyaktighet er satt til Meget god 

(5-20 m) som standard. 
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• Mosaikk (K5 og K20) er satt til Nei som standard. Du skyver denne bryteren over til Ja når 

du registrerer en ekte mosaikk, jf. Kartleggingsinstruksen. For at dette skal være mulig 

rent teknisk, må du ha registrert minst to kartleggingsenheter. Du kan sette Mosaikk 

tilbake til Nei. Sletter du kartleggingsenheter slik at du sitter igjen med bare én, vil 

mosaikkfeltet automatisk endres fra Ja til Nei. 

• Naturtypemosaikk (Naturtyper) er satt til Nei som standard. Bryteren skyves over til Ja 

når det registreres mosaikk mellom to naturtyper jf. Kartleggingsinstruksen. Bryteren for 

Naturtypemosaikk fungerer uavhengig av registrerte kartleggingsenheter. 

• Merknad er et fritekstfelt. Instruksen for oppdraget kan inneholde retningslinjer for hva 

som skal omtales under Merknad. For Naturtypekartlegging gjelder f.eks. at en Naturtype 

i mosaikk med en annen Naturtype skal kommenteres i merknadsfeltet. Merknadsfeltet 

kan også redigeres i NiN-web. 

• Usikkerhet er ment å markere usikre momenter ved registreringen. Usikkerheten er satt 

til "Nei" som standard. Feltet er ment å skulle brukes når usikkerheten er høyere enn 

normalt, og instruksen for oppdraget kan presisere nærmere hvordan dette feltet skal 

brukes. Skyver du bryteren fra Ikke valgt til Ja, åpnes feltet "Usikkerhetsbeskrivelse", som 

er et tekstfelt der du kan beskrive kort hva usikkerheten beror på. 

Usikkerhetsbeskrivelsen kan også redigeres i NiN-web. Har du valgt Ja og skrevet en 

beskrivelse, men ombestemmer deg, vil appen slette kommentaren når du skyver 

bryteren tilbake til "Nei". 

• Kartlagt dato settes automatisk til den datoen geometrien ble opprettet. Dersom 

geometri opprettes på en annen dato enn datoen det kartlegges i felt, f.eks. ved 

opprettelse av geometri fra AR5, må dato aktivt endres i appen. 

• NIN-ID settes etter at området ditt er synkronisert med den sentrale databasen. I online 

skjer dette nesten umiddelbart. 

5.4.2 Registrering av kartleggingsenheter 

Registrering av kartleggingsenhet skjer likt for alle kartlagene. Kartleggingsenhet velges ut 

fra hierarkiet Hovedtypegruppe-Hovedtype-Kartleggingsenhet. Klikk plusstegnet for å legge til 

en ny kartleggingsenhet og følg dialogen som åpnes. 
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Kartleggingsenhetene er tilpasset kartleggingsmålestokkene 1:5000 (C-enheter) og 1:20000 (E-

enheter). For Naturtyper er begge tilgjengelig, mens de andre kartlagene bare har sine 

respektive enheter tilgjengelig. Kartleggingsinstruksen presiserer hvilke Naturtyper som 

skal/kan registreres med hvilke målestokktilpassete kartleggingsenheter. 

 

Du legger til en ny kartleggingsenhet ved å klikke på plusstegnet og registrere en til. Når 

kartleggingsenhet nummer to registreres, endres grensesnittet i appen. For det første ser du 

at appen automatisk setter fem andeler på hver av de to kartleggingsenhetene. For det andre 

blir en knapp for å justere dette tilgjengelig. 
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Når du trykker på symbolet for justering av andeler, åpnes mulighet for å justere ved å skyve 

andeler fram og tilbake. 

 

 

5.4.3  Registrere beskrivelsesvariabler og uLKM for K5 og K20 

Registrering av beskrivelsesvariabler og uLKM skjer på samme måten for kartlagene K5 og 

K20. Innholdet i aktuelt program og instruksen for oppdraget definerer hvilke variabler som 

skal kartlegges på hvilke hovedtyper. Instruksen definerer også i hvilke tilfeller gitte variabler 

ikke skal registreres. 

 

Du kommer til variabelregistrering når du registrerer en kartleggingsenhet og når du trykker 

på en kartleggingsenhet som allerede er registrert. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid i 

online modus før variablene kommer opp, spesielt når det er mange variabler tilgjengelig 

(f.eks. T4 m.fl.). 
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Velg variabel og registrer trinnet som gjelder for aktuell kartleggingsenhet. uLKM ligger 

nedenfor beskrivelsesvariablene, hvis aktuell hovedtype har uLKM som skal registreres i 

programmet. 

 

 

5.4.4 Registrere beskrivelsesvariabler og LKM for Naturtyper 

I laget Naturtyper er aktuelle variabler og LKM lagt inn per Naturtype. I appen er disse 

gruppert i kategorier i henhold til metodikken for vurdering av lokalitetskvalitet: 

• Definerende variabler (definerer naturtypen) 

• Primær og sekundær variabler for tilstand, samt tilstand vurdering 

• Primær og sekundær variabler for naturmangfold, naturmangfold vurdering 

 

Registrering av variabler og vurdering av lokalitetskvalitet blir tilgjengelig i appen når du 

velger hvilken Naturtype området skal registreres som. Nytt av året er at naturtypene er 

sortert under hovedøkosystem og hovedtype. Når du skal velge Naturtype må du altså først 

velge hovedøkosystem, deretter overordnet type og naturtype til slutt. Noen Naturtyper 

registreres på overordnet type, og gjentas i siste boksen. 
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NiNapp 2020 brukerveiledning  |  M-1383 

41 

 

Lokalitetskvalitet er satt til "Ikke kvalitetsvurdert" som standard. For å vurdere 

lokalitetskvaliteten trykker du på feltet "Lokalitetskvalitet". Du får da muligheten til å fylle ut 

beskrivelsesvariabler, og du kan sette score for Tilstand og Naturmangfold. Velg variabel og 

registrer trinnet som gjelder for aktuell Naturtype, dvs. hele geometrien du jobber med. 

 

 

 

De definerende variablene skal registreres for å definere naturtypen og er ikke en del av 

vurderingen av lokalitetskvalitet. Når primære og sekundære variabler for Tilstand er fylt ut, 

har du grunnlag for å sette en verdi i feltet «Tilstand vurdering». (Se i kartleggingsinstruksen 

for mer om dette) 

 

 

 

Dersom feltet gis verdien "Svært redusert", åpner ikke appen for å fylle ut "naturmangfold 

vurdering", og lokalitetskvaliteten settes til "Svært lav". Variabler for naturmangfold skal i 

disse tilfellene ikke fylles ut, men kan fylles ut dersom en f.eks. er i tvil om tilstand skal 

settes til "Svært redusert". Dersom en annen verdi velges på "Tilstand vurdering", åpner appen 

for å fylle ut "naturmangfold vurdering".  
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Når variabler for Naturmangfold er fylt ut, kan du sette verdi i feltet "Naturmangfold 

vurdering". Når begge vurderingsfeltene er fylt ut, vil feltet "Lokalitetsvurdering" automatisk 

fylles ut med den verdien som følger av de verdiene som er satt i de to vurderingsfeltene. 

Dette feltet er ikke redigerbart, men oppdateres hvis verdien i de to vurderingsfeltene 

endres. 

 

 

5.5 Redigere geometri i NiNapp 

5.5.1 Legg til eller klipp for et naturområde 

Du kan legge til eller trekke fra areal ved å digitalisere en figur som enten legges til eller 

klippes fra. Velg verktøy i menyen for redigering av geometri, digitaliser figuren og velg 

"Bekreft" når du er ferdig. 
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Hvis du kommer inn på et annet område når du legger til, vil du få varsel om overlapp. Dette 

håndteres etter prosedyren for overlapp beskrevet i Behandling av overlappende områder i 

NiNapp. 

 

For Legg til og Klipp gjelder noen få regler: 

• Du kan ikke dele området i flere deler (Klipp) 

• Du kan ikke dele andre områder i flere deler (Legg til) 

• Figurene må inkludere området som skal redigeres. Du kan f.eks. ikke lage multipolygon 

ved å legge til areal som ikke henger sammen med det området du skal legge areal til. 

5.5.2 Splitte område i to 

Du kan dele et naturområde i to ved hjelp av Splitt. 

 

Splitt-funksjonaliteten kopierer alle egenskapene på det opprinnelige naturområdet over på 

begge de nye naturområdene. Dersom du splitter områder i felt med utgangspunktet at 

nesten alt er likt, men noe er forskjellig, er det lurt å redigere umiddelbart etter at du har 

splittet området. 

 

 
 

Tegn splittlinja slik at den krysser objektet som skal deles. Linja kan bukte seg på alle mulige 

måter innen objektet, og den kan trekkes hvor som helst ellers. Du kan imidlertid ikke krysse 

objektet på flere steder. Dette vil gi feilmelding, fordi dette vil danne multipolygon. 

 

Når du trykker på Bekreft, lager appen en ny geometri i henhold til splittlinja, og deretter 

kopieres egenskapene til den nye geometrien. Dette tar litt tid, og appen gir varsel om at 

naturområde deles. 
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Når objektet er delt i to, åpner appen det objektet som beholder den opprinnelige NIN-ID. 

Eventuelle bilder som er lagt til det opprinnelige objektet, beholdes på denne ID. Det andre 

objektet får ny NIN-ID, men beholder de samme egenskapene som det opprinnelige objektet. 

Legg merke til at bilder ikke kopieres til området som fikk ny ID. 

 

5.5.3 Spleise områder 

Spleis-funksjonaliteten brukes til å spleise enkeltområder til ett område. 

 

Du velger et område som du vil spleise med ett eller flere andre. Alle områdene må henge 

sammen med det området du velger. Appen kopierer egenskapene fra det området du velger 

over til det nye området. Pass derfor på at du starter med riktig område, dvs. det området 

som har de egenskapene du vil overføre til det nye området du skal lage.  

 

 
 

Appen ber deg velge hvilke områder du vil spleise med det valgte området. Områder som 

velges for Spleis får en mørk omramming og en noe lysere farge. Siden denne funksjonaliteten 

bare legger geometri til et eksisterende område, kan du velge å spleise et område fra 

Naturtyper laget med et område i K5 eller K20. Du må altså ikke velge områder bare i samme 

kartlag som det området du starter med. Men merk at området du spleiser inn forsvinner, 

uansett hvilket kartlag det opprinnelig tilhører. Vil du ta vare på dette området, må du først 

kopiere geometrien til et kartlag du ikke trenger vha. Utvalg. 
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Ved sammenkopling av områder vil du måtte vurdere om variabeltrinnene til det opprinnelige 

området fortsatt er gyldige for det nye, større området. Gjør helst dette umiddelbart etter 

spleis, ellers er det lett å glemme. 

 

Hvis et område som spleises inn i et annet har bilder registrert, vil disse ikke bli med inn i det 

nye området. Bare bilder på området som danner utgangspunktet for spleisen blir med over i 

det nye området. Du må legge til bilder fra kamerarullen hvis du vil ha dem inn i det spleisa 

området. 

5.5.4 Hente geometri fra kartlag, Utvalg 

Du kan kopiere geometri fra eksisterende områder til et annet kartlag ved hjelp av Utvalg. Du 

velger hvilket kartlag du vil kopiere geometri til, og deretter velger du ett eller flere områder 

i kartet. Valgte områder får en lysere farge. Områdene du velger må henge sammen, men de 

kan gjerne være i ulike kartlag. 
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Når det nye objektet er etablert, åpnes redigeringsmodus for objektet. 

 

Funksjonaliteten takler at du kopierer geometrien til et objekt i Naturtyper laget til en ny 

Naturtype. Dette kan være nyttig blant annet med tanke på Naturtyper i mosaikk, jf. 

kartleggingsinstruksen. 

5.6 Behandling av overlappende områder i 

NiNapp 

5.6.1 Hovedregler ved overlapp 

NiNapps håndtering av overlapp er lik for alle kartlag og alle områder.  

Hovedreglene er: 

• Du kan legge nye områder i overlapp med eksisterende områder i samme kartlag. 

• Du kan la nye områder klippes mot eksisterende områder i samme kartlag, dvs. at nye 

områder underordner seg eksisterende områder. 

• Du kan ikke redigere eksisterende områder vha. overlapp, verken dine egne eller andre 

sine. 

• Du kan ikke redigere geometri på en slik måte at du danner multipolygon. Prøver du på 

dette, vil appen legge geometriene i overlapp uansett hvordan du prioriterer. 

• Redigerer du slik at et område kommer i fullstendig overlapp med et annet område i 

samme kartlag, vil appen legge områdene i overlapp uansett hva du prøver å velge. 

 

Appen er innstilt slik at det enkleste valget er å legge nytt område i overlapp med 

eksisterende. Dette bygger på en hypotese om at det du gjorde senest, er det du vil beholde. 

Hjelpeteksten i appen ber deg markere områder som det nye området skal klippes mot. Det 

innebærer at du aktivt må velge områder der du vil unngå overlapp. 

 

Dersom du i K5-laget vil legge et punkt (f.eks. en kaldkilde) i et eksisterende objekt, får du 

overlapp. Appen tillater det, men du får ikke levert data i overlapp. For å unngå dette, må du 
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først klippe et hull i eksisterende område og deretter legge punktet i hullet. Så tetter du 

rundt punktet ved å legge til areal på eksisterende objekt. 

5.6.2 Legge nytt område i overlapp med eksisterende område 

Her har du digitalisert et nytt område i overlapp med eksisterende område. Det nye området 

er markert med grønn omramming, og eksisterende område, som det nye overlapper, er 

markert med rødt.  

 

Velger du Bekreft i denne situasjonen, får du overlapp. 

 

 

 

 

5.6.3 La nytt område klippes mot eksisterende område 

Alternativet er å la det nye området klippes mot eksisterende. Det gjør du ved å markere 

eksisterende områder. Disse endrer farge og får grønn omramming. Når du bekrefter, klippes 

det nye området mot de eksisterende. 
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De praktiske huskereglene for digitalisering i overlapp er altså: 

• Er alle andre områder røde, vil nytt objekt komme i overlapp med disse. 

• Er alle områdene grønne, vil nytt objekt klippes mot alle eksisterende områder. 

• Prioriterer du slik at noen eksisterende områder er røde og andre grønne, vil det nye 

området komme i overlapp med røde områder og klippes mot grønne områder. 

• Digitaliserer du slik at håndtering av overlapp kan danne multipolygon, vil ikke området 

klippes og resultatet blir overlapp uansett hvordan du markerer i appen. I disse tilfellene 

må en være litt obs ettersom appen ikke gir noen feilmelding når området ikke blir 

klippet. 

 

I tilfeller med flere Naturtyper i ulike grader av overlapp er det viktig å holde rede på hvilke 

områder du skal overlappe med og hvilke du skal klippe mot. Dette gjelder både ved 

etablering av geometri og ved redigering av geometri. 

5.6.4 Rydde overlapp mellom egne områder 

Du kan rydde opp i overlapp mellom egne områder ved å bruke funksjonaliteten "Legg til". 

Denne vil tvinge fram en ny prioritering. 

 

I disse tilfellene anbefaler vi å legge til areal i den delen av et område som skal klippes mot 

et annet. Dette tvinger fram valgsituasjonen som lar deg klippe et område mot et annet, uten 

at område du klipper endres andre steder enn der det klippes mot området som overlappes. 
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5.7 Multipolygon 

I tidligere års versjoner av appen var det mulig å opprette multipolygon ved å hente geometri 

fra AR5 i NiN-web. Denne muligheten er nå fjernet. Geometri fra AR5 som kommer til å danne 

multipolygon i et prosjekt vil ikke bli opprettet. 

 

Vi er kjent med at det fortsatt finnes et par måter å opprette multipolygon på i appen. Disse 

områdene vil ikke bli validert i NiN-web, og lar seg dermed ikke sende til godkjenning.  

 

Multipolygoner kan være kompliserte å rydde opp i. En kan forsøke å "fikse" disse ved å bruke 

Legg til verktøyet, men ofte vil det og slette området helt for så å opprette et nytt være det 

enkleste.  

 

Vårt råd for å unngå multipolygon er å jobbe med geometri på en ryddig måte og unngå for 

komplekse figurer. 
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5.8 Slette og nullstille data i appen 

5.8.1 Slette et naturområde 

Du kan slette et område ved å velge det og trykke på Slett. Området slettes i sin helhet, altså 

både geometri og egenskaper. Før du får sletta objektet, må du bekrefte at du virkelig ønsker 

det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2 Slette valgt kartleggingsenhet uten å registrere ny 

Du har registrert en kartleggingsenhet på et naturområde. Du er imidlertid blitt sikker på at 

denne enheten er feil, og du er usikker på hvilken kartleggingsenhet du skal velge. Du 

foretrekker derfor å ikke ha noe som helst registrert. Da sveiper du feltet som viser 

kartleggingsenheten mot venstre og velger "Delete".  

 

 

5.8.3 Nullstille registrert beskrivelsesvariabel 

Du har registrert en beskrivelsesvariabel med en verdi, men så ser du av instruksen at denne 

variabelen ikke skal kartlegges i dette tilfellet. Du kan også ha valgt feil variabel, for 

eksempel blingset på et treslag og registrert en trinnverdi på feil treslag. 

 

Du kan nullstille en registrert variabel ved å sveipe feltet med denne variabelen mot venstre 

og velge "Nullstill". Variabelen går over fra å ha en verdi til å være tom, dvs. at ingenting er 

registrert. 
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5.9 Bilder 

I NiNapp kan du legge til bilder på områder, enten ved å ta et bilde der og da eller ved å 

legge til bilder fra kamerarullen i etterkant. Appen vil be om tillatelse til å bruke kameraet 

og til å hente bilder fra kamerarullen. 

 

Kartleggingsinstruksen beskriver om og hvordan bilder skal inkluderes i arbeidet. 

 

Bilder som du legger inn på et område synkroniseres og kan ses og redigeres i NiN-web når du 

har fått området opp som et søkeresultat i informasjonspanelet til venstre. Velg "Se info", og 

bildene vises i liten versjon. Klikk for å få vist bildet i større versjon i nettleseren.  

 

Når du åpner et område med bilder i appen (online), kan du se hvor mange bilder som er lagt 

inn på området. Trykker du her, vil du kunne se på bildene. Oppretter du ny offline database 

blir ikke bildene som allerede ligger på områdene med ut i offline. Dette er for å minske 

størrelsen på den lokale replikaen av databasen som ligger lokalt på iPaden. Istedenfor 

kommer det en merknad om at området har bilder. For å se på bilder som er tilknyttet 

område må du enten gå online med appen, eller sjekke i NiN-web.  
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5.10  Utvidelse av prosjektgeometri 

Dersom et bestilt prosjekt viser seg å ikke ha tilstrekkelige utbredelse for kartleggingens 

formål er det mulig å utvide geometrien til prosjektet. En utvidelse må gjøres av en med 

bestiller-rolle i Prosjektinnmelding, men vil kreve en dialog mellom bestiller og kartlegger(e). 

Les mer om hvordan prosjektavgrensingen kan utvides i brukerveiledningen til NiN 

Prosjektinnmelding. 

 

Dersom NiNapp er i online når en prosjektgeometri utvides vil denne synkroniseres ut i appen 

umiddelbart uten at en får noe mer beskjed om dette. En kan dermed kartlegge innenfor det 

utvidede området med en gang dette er oppdatert i appen.  

 

Har en appen i offline når prosjektgeometrien utvides får en beskjed om at prosjektet har 

fått ny geometri neste gang en synkroniserer. Du bør dermed gå online med appen, for så å 

opprette en ny offline database som da tar med den utvidede prosjektgeometrien.  

 

 

 

Dersom du hadde lastet ned kartpakken for prosjektet som ble utvidet må du slette denne for 

å få tilgang til den oppdaterte prosjektpakken. Det kan ta noe tid før ny prosjektpakke er 

ferdig generert og klar for nedlastning. Det skal komme et varsel i NiNapp om at ny 

prosjektpakke er tilgjengelig. Testing har vist at denne meldingen ikke alltid dukker opp. Vi 

anbefaler dermed alltid å slette den opprinnelige kartpakken for så å laste ned oppdatert 

kartpakke på nytt. Sjekk gjerne at denne har fått med utvidelsen før dere drar i felt.  
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6. Redigering og kontroll i NiN-web 

6.1 Se på kartlagte områder 

Du kan se alle data for alle kartlagte områder. Velg et område og klikk Se info. Resultatet får 

du i informasjonspanelet til venstre i NiN-web. Her vil du se alle data som er registrert på 

naturområdet. 

6.2 Redigering i NiN-web 

Når du skal redigere i NiN-web er det viktig at du først går online med NiNapp. Har du appen i 

offline modus, mister du data lagt inn i NiN-web når du synkroniserer appen. Dette skyldes at 

det som ligger i appen alltid vil overstyre det som ligger i NiN-web. 

6.2.1 Redigering av egenskaper 

Du kan redigere noen egenskapsdata i NiN-web. For alle kartlag kan du redigere 

• Nøyaktighet 

• Merknad 

• Usikkerhetsbeskrivelse (Kun hvis usikkerhet er satt til ja i appen) 

• Legge til/slette bilder (Administrer bilder) 

 

For objekter i kartlaget Naturtyper kan du i tillegg redigere 

• Områdenavn 

• Tilstandsbeskrivelse 

• Naturmangfoldbeskrivelse 

 

 



NiNapp 2020 brukerveiledning  |  M-1383 

58 

6.3 Sjekk naturområder 

Under "Sjekk naturområder" finner du funksjonalitet for å validere og utføre variabelsjekk av 

naturområder. "Sjekk naturområder" åpner et panel til venstre i skjermen. Her kan du velge 

om du vil sjekke valideringsstatus eller utføre variabelsjekk. 

 

• Validering kontrollerer om naturområder oppfyller kravene for å leveres. 

• Variabelsjekk gir en rapport om hvilke variabler som ikke er fylt ut. For Naturtyper er 

variabelsjekken tilpasset slik at manglende utfylling i de fleste tilfeller innebærer at 

variabelen skal være utfylt. For K5 og K20 er det ikke lagt inn noe logikk. Det vil si at 

manglende utfylling ikke nødvendigvis betyr at noe er feil. 

 

Systemet kjører validering og variabelsjekk kontinuerlig som egne prosesser utenom NiN-

databasen. Når du foretar validering eller variabelsjekk er det en rapport fra den seneste 

kjøringen du får ut. Validering og variabelsjekken er justert slik at det kun er objekter med 

endringer siden forrige kjøring som tas ut i de nye rapportene. Oppdateringsintervallene på 

validering og variabelsjekk er satt til hvert 15 min, hver dag mellom kl 06:00 og 24:00. 

 

Validering og variabelsjekk kan gjøres per prosjekt, ved å tegne et område i kartet eller på 

det enkelte objekt. Alle naturområder må valideres før de kan sendes til godkjenning. 

 

 

 

6.3.1 Validere naturområder per prosjekt 

Validering er en funksjonalitet som kontrollerer om naturområdene innenfor et prosjekt 

oppfyller kravene til å kunne leveres. Selv om validering må gjennomføres før områder sendes 
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til godkjenning, kan du også kjøre validering uten å sende områdene til godkjenning. Vi 

anbefaler at du validerer områder også underveis i arbeidet, og ikke bare inn mot levering. 

 

Validering kontrollerer for situasjoner som alltid skal være oppfylt, og den kontrollerer 

geometrien for feil som ikke skal forekomme. For en fullstendig oversikt over hva som 

kontrolleres i valideringen se Sjekkliste validering. Funksjonen kan ikke kontrollere for 

situasjoner som kan være enten eller.  

 

I panelet "Sjekk områder" velger du validering, deretter om du ønsker å kontrollere egne 

områder, en annen kartleggers eller alle områdene innenfor det valgte prosjektet. Du velger 

også hvilke kartlag du ønsker å validere. Ønsker du f.eks. bare å validere områder innenfor 

Naturtypekartlaget huker du kun av for dette. Til slutt velger du hvilket prosjekt du ønsker å 

validere fra nedtrekksmenyen. 

 

 

 

Når du trykker "Gå videre" får du opp en liste over de områdene med valideringsfeil. 

Områdene med feil markeres også med gult omriss og får en litt annen farge i kartet. I listen 

over valideringsfeil kan en trykke seg inn på hvert enkelt område som da markeres med blått 

omriss, for å se hvilke områder som har hvilke feil.  
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Denne valideringa inneholdt flere feil. For å se de områdene som ikke inneholder feil og 

dermed er validert blar en nederst i listen med feil og trykker på "Validerte".  

 

 

 

En får da opp listen over validerte områder, og disse er nå markert i kartet. I dette tilfellet 

var det bare ett område som passerte valideringssjekken. Nå vet en hvilke områder som er 

validerte og som dermed kan sendes til godkjenning. Knappen "Send til godkjenning" sender 

de validerte områdene til godkjenning. Ved å trykke avbryt lukkes resultatvinduet. 
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NiNapp gjør ingen kontroll av overlapp mens du arbeider med naturområdene, så du kan ha 

overlapp som du ikke er oppmerksom på. I valideringa får du feilmelding om dette i 

kartlagene K5 og K20 ettersom det her ikke tillates overlapp.  

6.3.2 Validere naturområder ved å tegne området i kartet 

I panelet "Sjekk områder" kan en også velge å validere ut ifra et område du selv tegner i 

kartet. Under "Hvilke områder vil du sjekke?" huker du da av på "Tegn området". Da dukker 

det opp en ny boks nederst. For å tegne i kartet trykker du på den blå knappen. 
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Du kan nå tegne et område i kartet. Dobbeltklikk for å avslutte tegningen. Valideringen kjøres 

nå på områdene innenfor det opptegnede polygonet uavhengig av prosjekt. Denne funksjonen 

kan både brukes til å sjekke mindre deler av et prosjekt, og til å sjekke flere prosjekt 

samtidig. 

 

6.3.3 Validere enkeltobjekt 

Det er også mulig å validere enkeltobjekt. Dette gjøres ved å klikke på et naturområde i NiN-

web. I infoboksen som dukker opp trykker du på "Validering". Dersom området blir validert 

kan det nå sendes til godkjenning.  

 

 
 

6.3.4 Variabelsjekk 

Variabelsjekken er en nyttig funksjonalitet for å undersøke om variabler er utfylt. Variabler 

kan sjekkes per prosjekt og ved tegning av området i kartet. Fremgangsmåten er akkurat den 
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samme som ved validering. Trykk på "Sjekk naturområder" huk av for variabelsjekk. Velg 

deretter prosjekt, kartlag, og om egne, andres eller alle områder innenfor valgt prosjekt skal 

kontrolleres. Resultatet er en liste over områder som ikke har alle variabler utfylt, og hvilke 

variabler som ikke er utfylt på de ulike områdene. Områdene med manglende variabler 

markeres også i kartet. 

 

 
 

Variabelsjekken tar utgangspunkt i lista over variabler som kan registreres på den enkelte 

Naturtypen eller kartleggingsenheten (variabelutvalget er det samme for hele hovedtypen).  

 

For variabelsjekk av kartleggingsenheter (5K) er det ikke noen innebygd logikk som samsvarer 

med kartleggingsinstrukser. Du vil derfor få beskjed om at variabler ikke er utfylt også når de 

ikke må eller skal fylles ut i henhold til kartleggingsinstruksen.  

 

For Naturtyper inneholder variabelsjekken noe logikk. Det sjekkes ikke om variablene 

MdirPRAM, 5AB og 5BY er utfylt i variabelsjekken ettersom det ikke må settes nulltrinn på 

disse, jf. kartleggingsinstruksen for naturtyper etter miljødirektoratets instruks. I tillegg 

sjekkes det ikke om variabler for naturmangfold er utfylt når tilstand er satt til "svært 

redusert kvalitet".  

 

For en Naturtype skal som regel alle variabler som er definerende eller som danner grunnlag 

for tilstandsvurdering være utfylt. Unntakene er de Naturtypene som ikke har metodikk for 

vurdering av lokalitetskvalitet. Videre skal alle variabler for naturmangfold fylles ut dersom 

vurderinga av Tilstand er bedre enn "Svært redusert kvalitet". For Naturtyper vil 

variabelsjekken være nyttig som en kjapp sjekk på om alle aktuelle variabler og LKM er fylt 

ut. 
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Pass på at du ikke forbinder variabelsjekk med validering og godkjenning. Manglende utfylling 

av variabler påvirker generelt ikke valideringen, siden det ikke er entydige regler for når 

variabler skal være utfylt. Hva som skal registreres av variabler styres av 

kartleggingsinstruksen og kartlegger er selv ansvarlig for at alle variabler som skal fylles ut er 

fylt ut ved godkjenning. 

 

6.3.5 Håndtering av overlapp 

NiN-web har en funksjonalitet for håndtering av overlapp. Det sjekkes blant annet for 

overlapp i valideringen, og for å få muligheten til å håndtere overlapp må en først kjøre 

valideringen av prosjektet (Se Validere naturområder per prosjekt). I lagene 5K og 20K er ikke 

overlapp tillatt og du får en egen feilmelding på dette.  

 

 

 

For å rydde opp i dette trykker du på Håndter overlapp. En liste over områdene som 

overlapper dukker opp, og områdene markeres i kartet. Fra denne listen velger du hvilket 

område du skal klippe, og trykker deretter på "Velg område du vil klippe mot". 
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Du velger deretter område du ønsker å klippe mot fra en liste over områder det valgte 

område overlapper med. I dette tilfelle overlapper valgt område bare med et annet. Trykk 

deretter på Klipp. En bekreftelsesmelding dukker opp, og du får spørsmål om du virkelig vil 

klippe det valgte område mot det andre valgte område. Trykk Ok. Du får deretter opp en 

melding om at område nå har fått ny geometri. 

 

 
 

 

 

Reglene for dette tilsvarer reglene i appen ved fiksing av overlapp. Det valgte polygonet er 

det som kan endres, og endringen vil bestå i at dette polygonet mister arealet som 

overlapper.  
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6.4 Sende naturområder til godkjenning 

For å sende naturområder til godkjenning må de først valideres (se Validere naturområder per 

prosjekt). I valideringen velger du hvilke kartlag som skal valideres, og som deretter kan 

sendes til godkjenning. Områder som passerer valideringen (Validerte områder) sendes til 

godkjenning ved å trykke på "Send til godkjenning" nederst i resultatlista over validerte 

områder. Du blir dermed bedt om å bekrefte handlingen. Trykk ok. Du får nå en beskjed om 

at områdene ble sendt til godkjenning.  

 

 
 

Områdene er nå sendt til godkjenning og har dermed blitt tegnet med en egen signatur i 

kartet.  

 

6.4.1 Tilbakestille områder som er sendt til godkjenning 

Naturområder som er sendt til godkjenning kan når som helst tilbakestilles til status Under 

arbeid. Et område som er sendt til godkjenning er låst for videre redigering, så dersom en 

skal endre noe på et område må det først tilbakestilles til Under arbeid. 

 

Funksjonene Tilbakestill prosjekt kan brukes for å tilbakestille alle naturområder i et eller 

flere kartlag innenfor et prosjekt. Fremgangsmåten her er lik som ved validering og 

variabelsjekk av områder. Velg aktuelt prosjekt fra nedtrekksmenyen, og huk av for kartlaget 

som skal tilbakestilles.  

 



NiNapp 2020 brukerveiledning  |  M-1383 

67 

 

For å tilbakestille et enkelt område klikker du på det aktuelle område i kartet og velger 

"Tilbakestill" i menyen som dukker opp. Du blir bedt om å bekrefte handlingen, deretter blir 

statusen på området tilbakestilt til under arbeid, og området kan igjen redigeres.  

  

 

 

6.5 Validering 

I dette kapitlet gis en oversikt over de situasjonene som kontrolleres i valideringa. Områder 

som har en eller flere av disse feilene blir ikke validert, og kan dermed ikke sendes til 

godkjenning. 

6.5.1 Sjekkliste validering 

Alle kartlag 

Kontrolleres ved validering Feilmelding i valideringsrapport 

At alle Naturområder har minst en tilknyttet 

kartleggingsenhet. 

Naturområdet har ikke tilknyttet 

kartleggingsenhet(er) 

 

Dersom usikkerhet er satt til ja, kontrolleres 

det at tekstfeltet usikkerhetsbeskrivelse 

inneholde tekst. 

Usikkerhetsbeskrivelse må fylles ut når 

"Usikkerhet" er satt til "Ja" 

At alle naturområder er større enn 20 

kvadratmeter. 

Arealet er mindre enn 20 kvadratmeter 

 

Om områder er multipolygon eller har annen 

ugyldig geometri. 

Har ugyldig geometri 

 

Kartlag Naturtyper 

Kontrolleres ved validering Feilmelding i valideringsrapport 

At naturområder i kartlaget Naturtyper har 

registrert en Naturtype på seg. 

Naturområdet har ikke naturtype 

 

At feltet "Tilstand vurdering" har fått en verdi. 

Naturtyper som ikke skal tilstandsvurderes er 

unntatt fra denne regelen. 

Tilstandsvurdering er ikke fylt ut 
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At tekstfeltet "Tilstand beskrivelse" inneholder 

tekst. Naturtyper som ikke skal 

tilstandsvurderes er unntatt fra denne regelen. 

Tilstandsbeskrivelse er ikke fylt ut 

 

Om "Naturmangfold" er gitt en verdi selv om 

"Tilstand" er satt til "Svært redusert". 

Naturmangfold skal i disse tilfellen ikke ha en 

vurdering, 

"Naturmangfold" skal ikke registreres når 

"Tilstand" er registrert som "Svært redusert" 

At tekstfeltet "Naturmangfoldbeskrivelse" 

inneholder tekst, når "Naturmangfold" skal 

vurderes. 

"Naturmangfoldsbeskrivelse" må registreres når 

"Tilstand" ikke er satt til "Svært redusert" 

 

At tekstfeltet Områdenavn inneholder tekst. Områdenavn er ikke fylt ut 

 

At det ligger minst 1 bilde på området. Naturområdet mangler bilde 

Kartlag 1:5 000 og 1:20 000 

Kontrolleres ved validering Feilmelding i valideringsrapport 

At kartleggingsenhet er valgt/fullstendig utfylt. 

Gjelder naturområder som har geometri hentet 

fra AR5 eller tidligere kartlagt NiN data. 

Kartleggingsenhet er ufullstendig utfylt 

Om det er overlapp mellom naturområder med 

status under arbeid. Dette er ikke tillatt i disse 

kartlagene. 

Overlapper et annet området du har under 

arbeid 

 

Om det er overlapp mellom naturområder med 

status "sendt til godkjenning". Dette er ikke 

tillatt i disse kartlagene. 

Overlapper eget område til godkjenning 

 

6.5.2 Løsningsforslag Feilmeldinger 

"Naturmangfold" skal ikke registreres når "Tilstand" er registrert som "Svært redusert" 

"Naturmangfold vurdering" er gitt en verdi før "Tilstand vurdering" er endret til "Svært 

redusert". For å løse problemet må verdien på "Tilstand vurdering" endres til "Dårlig", 

"Moderat" eller "God" for at feltet "Naturmangfold vurdering" skal bli tilgjengelig i NiNapp. 

Dette feltet må deretter endres til "Ingen verdi" før "Tilstand vurdering" settes tilbake til 

"Svært redusert". 

Arealet er mindre enn 20 kvadratmeter 

Det finnes flere måter å lage et objekt som er mindre enn 20 kvm. Det er mulig å klippe vekk 

areal fra naturområde som er stort nok, og det er mulig å etablere et naturområde som er for 

lite. Tegner du f.eks. en linjeformet polygon med bredde på 4 meter og gjør denne bare 4 

meter lang, blir den for liten. 

Har ugyldig geometri 

Oppstår f.eks. hvis det har blitt dannet et multipolygon. Appen forhindrer selvkryssende 

polygoner, men testing har vist at det fortsatt er mulig i enkelte tilfeller. Dette kan være 

vanskelig å rydde opp i avhengig av hvor komplekst multipolygonet er. Du kan forsøke å rette 

opp ved å flytte på enkeltpunkter eller ved å bruke funksjonene "Legg til" eller "Klipp", men i 

noen tilfeller vil det å slette polygonet helt for så å opprette et nytt være det enkleste. 
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Kartleggingsenhet er ufullstendig utfylt 

Når geometri er hentet fra AR5 eller fra tidligere NiN kartleggingsdata får en bare valgt 

hovedtype når en oppretter naturområder i K5 og K20. Feilmeldingen indikerer at hovedtype 

er valgt, men at kartleggingsenhet ikke er valgt i appen. 

Overlapper et annet området du har under arbeid 

Overlapp er ikke tillatt i kartlagene K5 og K20. Kartlaget Naturtyper kan overlappe. 

 

Merk at denne kontrollen bare sjekker om det er overlapp mellom dine egne områder. 

Applikasjonen tillater overlapp med områder som andre har under arbeid. 

Overlapper eget området til godkjenning  

Dette gjelder bare kartlagene K5 og K20. Kartlaget Naturtyper kan overlappe. 

 

I valideringa får du feilmelding ved overlapp med områder som er sendt til godkjenning. Dette 

gjelder uavhengig av om det er dine eller andre sine områder. Denne mekanismen sikrer at 

kartlaget blir sammenhengende selv om det i NiN-web er overlapp mellom dine og andres 

områder under arbeid. 

 

6.6 Kontroll av data 

I dette kapitlet vises noen eksempler på funksjonalitet som er tilgjengelig i NiN-web og som 

kan brukes i forbindelse med kontroll av data.  

 

6.6.1 Eksport av data 

Verktøyet Eksporter til Excel gjør at du kan eksportere data til en xlsx-fil. Denne funksjonen 

er ment som en støtte f.eks. i forbindelse med kontroll av data. Det kan være en fordel å se 

på data i en excel tabell sammenlignet med visningen i NiN-web. 

 

For å ta ut en eksport klikker du på Eksporter til Excel. Huk av for kartlagene du ønsker å ta 

med i eksporten og klikk på knappen "Trykk her for å tegne". Tegn et utsnitt rundt det du 

ønsker å eksportere i kartet. 
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Du får nå lastet ned en xlsx-fil på din maskin. Denne inneholder blant annet informasjon om 

Naturtype, kartleggingsenhet, lokalitetskvalitet osv. 

 

Det er mulig å eksportere data fra NiN-web til ulike format (csv, xlsx, shp). Du kan f. eks. 

eksportere en xlsx-fil som inneholder alle SSB-ID med tilhørende x og y koordinater innenfor 

et område. 

 

Klikk først på "Identifiser" fra verktøylinjen. Marker deretter området du ønsker å eksportere. 

Tips: Hold inne museknappen, og tegn et rektangel over SSB rutene du ønsker å markere.  

 

Alle områder innenfor området du markerte blir lagt i resultatlisten. For enklere å se på 

innholdet i resultatet trykker du på ikonet oppe til høyre i resultatvinduet (markert med rødt) 

og velger "Bytt til tabell". 

 

 

 

Fra tabellvisning av resultatlisten trykker du på ikonet "ytterligere handlinger" (markert med 

rødt) og velger deretter eksporter til ønsket format. Dette laster ned data fra den spesifikke 

tabben du har valgt å åpne.  
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Eksporterer du til xlsx får du ut en fil med samme innhold som i tabellvisningen i NiN-web.  

 

Du kan også eksportere områdene du selv har kartlagt til en shapefil. Denne eksporten 

inneholder geometrien til naturområdene, samt de egenskapene som ligger direkte på 

geometrien.  

 

NB! Denne eksporten inneholder ikke informasjon om hvilken Naturtype eller 

kartleggingsenhet som hører til et objekt. Dette skyldes at denne informasjonen ikke er 

direkte tilknyttet geometrien.  

 

6.6.2 Laste opp data 

Det er også mulig å laste opp data til NiN-web som kan brukes som støttekartlag f.eks. ved 

kontroll av data. Miljødirektoratets oppdrag baserer seg på SSB sin inndeling av Norge i ruter 

på 500X500 meter. Har man en xlsx-fil med x og y koordinater for de ulike SSB rutene som 

skal kontrolleres kan dette lastes opp og brukes som støtte i forbindelse med kontrollen. 

 

For å laste opp data trykker du på Last opp data og følger deretter dialogen som dukker opp 

(Se Laste opp eksterne data for mer detaljert fremgangsmåte).  

 

Når en laster opp en xlsx-fil må en gjennom en ekstra dialog for å få lastet opp dataene 

riktig. Velg den aktuelle filen og trykk "last opp". Så må du fylle ut litt mer info slik at det du 

laster opp kan vises riktig i kartet. Dersom filen benytter x og y koordinater må disse ligge i 

separate kolonner. Huk av for "Romlige koordinater" og velg riktig kolonne fra 

nedtrekksmenyen for henholdsvis x og y. Deretter velger du at filen skal bruke samme 

koordinatsystem som i NiN-web kartet. Dersom øverste rad er overskriftsrad må du krysse av 

for dette. Ved å huke denne av og på ser du tydelig forskjellen i tabellen nederst. Trykk 

deretter bekreft.  

 



NiNapp 2020 brukerveiledning  |  M-1383 

72 

 
 

Du kan nå velge å endre navn på kartlaget du legger til og velge en farge som symboliserer 

data. Det nye kartlaget legger seg deretter øverst i kartlagslisten i NiN-web. 

 

Det nye kartlaget du nå har lagt til er bare midlertidig tilgjengelig og vil forsvinne neste gang 

du laster inn siden på nytt. 

 



 

 

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. 

Våre hovedoppgaver er å redusere 

klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre 

forurensning. 

 

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- 

og miljødepartementet og har mer enn 700 

ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, 

og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 

lokalkontor. 

 

Vi gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- 

og miljøpolitikken. Vi er faglig uavhengig. Det 

innebærer at vi opptrer selvstendig i enkeltsaker 

vi avgjør, når vi formidler kunnskap eller gir råd. 

Samtidig er vi underlagt politisk styring. 

Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer og 

formidler miljøinformasjon, utøver og iverksetter 

forvaltningsmyndighet, styrer og veileder 

regionalt og kommunalt nivå, gir faglige råd og 

deltar i internasjonalt miljøarbeid. 

Miljødirektoratet 

Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 

E-post: post@miljodir.no 

Nett: www.miljødirektoratet.no 

Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 

Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 

Trondheim 

Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo 


