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Knowledge-based management is an explicit goal in Norwegian environmental planning, as in other
governmental sectors. Implementation of international environmental conventions about protection
of biodiversity and landscapes requires systematic mapping of nature values in terms of landscapes,
habitats, ecosystem services and other conservation goals. These values are defined and classified
using standardized methods and formatted into a legal and administrative management apparatus.
The article describes how «best available knowledge» is co-produced across political, administrative
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the relevance, credibility and legitimacy of knowledge in Norwegian environmental planning.
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Innledning
Stortinget har bestemt at kunnskap skal ha
en sentral plass i norsk planlegging og for-
valtning, og målet om en «kunnskapsbasert
forvaltning» er i dag et bærende prinsipp for
de fleste samfunnssektorer (St.meld nr. 19
1999–2000; St.mld. nr. 42 2000–2001;
St.meld nr. 267 2004–2005; St.meld nr. 8
2005–2006). For miljøpolitikken og arbeidet
med å realisere internasjonale målsettinger
om ivaretagelse av arter og økosystemer he-
ter det at «all natur skal forvaltes kunnskaps-
basert» (Miljøverndepartementet 2012). En
rekke forventninger stilles til kunnskapen
som politisk premissgiver. For det første skal
den bidra til åpenhet og demokrati, ettersom
et solid kunnskapsgrunnlag vil gjøre det let-
tere for folk å forstå forvaltningens vurderin-
ger i ettertid. For det andre skal kunnskapen
bidra til å løse interessekonflikter og dilem-
maer i byråkratisk saksbehandling: Jo mer
kunnskap man har, jo enklere vil det være å ta
beslutninger, og tverrfaglig forskning er an-
sett for å være nøkkelen til å møte beslut-
ningstageres behov i saker der hensyn må

veies mot hverandre (Norges forskningsråd
2013). Kunnskapen skal videre fjerne tvil,
tette kunnskapshull og eliminere usikkerhet
i dagens samfunnsplanlegging (Giddens
1984; Beck 1992).

Man kan altså hevde at kunnskapen har
en instrumentell rolle i politikken, for ek-
sempel gjennom å gjøre miljøpolitiske be-
slutninger treffsikre og effektive (Hogl et al.
2012). På miljøområdet er kunnskapen sær-
lig viktig for å definere miljøproblemenes år-
sak og løsninger. På den annen side er det
høyst usikkert om, og i så fall hvordan kunn-
skapen kommer til anvendelse eller lar seg
gjenspeile i politiske vedtak. Erfaringene fra
norsk og internasjonal planlegging viser at
det er vanskelig å redusere utslipp av klima-
gasser og stanse nedbygging av nøkkelbioto-
per, på tross av omforent og forskningsbasert
kunnskap om katastrofale konsekvenser ved
en fortsatt politisk stø kurs (Millenium Eco-
system Assessment 2005; IPCC 2013). Det er
altså grunn til å stille spørsmålstegn ved an-
tagelsen om at god kunnskap gir god forvalt-
ning (Carolan et al. 2003). Ett av de viktigste
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politiske spørsmålene i Norge det siste tiåret
har vært om Lofoten-Vesterålen skal åpnes
for petroleumsutvinning eller ikke. Denne
prosessen har vist hvordan debatten om
nordnorsk samfunnsutvikling, har blitt en
debatt om kunnskapsgrunnlaget; om beho-
vet for mere kunnskap er av en instrumen-
tell, eller snarere strategisk, art. Saken viser
hvordan mer kunnskap i seg selv gir ikke
nødvendigvis løsning på interessemotsetnin-
ger. Tvert imot, krav om mer kunnskap kan
virke konfliktskapende snarere enn konflikt-
løsende i politiske saker med sterke interes-
semotsetninger (Hogl et al. 2012). Den iboen-
de vitenskapelige usikkerheten i dagens for-
ståelse av globale miljøproblemer gir rom for
høyst ulik tolking mellom ekspertene. Dette
er medvirkende til at internasjonale miljø-
forhandlinger er preget av diskusjoner om
kunnskapsgrunnlaget; kriterier for kvali-
tetssikring av kunnskap, hva man mener
«best tilgjengelig kunnskap» og hvordan for-
valte vitenskapelig usikkerhet (van den
Hove 2007). 

Det er altså viktig å forstå de sosiale pro-
sessene som definerer kunnskapens instru-
mentelle eller strategiske rolle i politikkut-
formingen, og hva som bestemmer kunnska-
pens rolle og virkefelt. Clarke et al. (2002)
hevder at kunnskapens innflytelse i beslut-
ninger avhenger av tre dimensjoner; 1) poli-
tisk relevans, 2) pålitelighet, og 3) legitimi-
tet. I tillegg til å se og forstå økosystemene og
naturverdien vi skal verne, er det altså sen-
tralt å forstå de sosiale prosessene og kriteri-
er som definerer kunnskapens relevans, tro-
verdighet og legitimitet. Denne artikkelen
bruker eksempler fra bevaring av biodiversi-
tet og landskap i Norge og spør; hva kjenne-
tegner utvikling og implementering av ek-
spertkunnskap i norsk miljøplanlegging, og
hvilke dilemmaer for kunnskapens relevans,
troverdighet og legitimitet kan oppstå un-
derveis? 

Bevaring av arter og økosystemer
Bevaring av biodiversitet og økosystemer er
ett av de viktigste og mest sammensatte mil-

jøproblemene vi står overfor, både i Norge og
internasjonalt. Millennium Ecosystem As-
sessment (MEA) som er utarbeidet av mer
enn 1300 eksperter, viste hvordan mennes-
kelig aktivitet har hatt en klar og økende ne-
gativ innvirkning på klodens biologiske
mangfold, økosystemer, og deres motstands-
evne gjennom de siste tiårene (MEA 2005).
For å snu denne trenden må vi ha kunnskap
om spesielt verdifulle naturområder og arter.
I følge Artsdatabanken er mange norske ar-
ter enda ikke klassifisert, mens mer enn
2 300 av totalt 60 000 klassifiserte arter er
truet (Artsdatabanken 2010; Kålås 2010). Å
kartlegge naturverdier er en sammensatt
øvelse som krever en rekke praktiske, nor-
mative og metodiske avklaringer. For at
planleggerne og byråkratene skal kunne iva-
reta de politiske målsettingene om bevaring
av biomangfold, økosystemtjenester, land-
skap og bærekraftig bruk, må disse natur-
verdiene beskrives og gjøres tilgjengelig i et
format som er mulig å bruke innenfor de ad-
ministrative, juridiske, teknologiske og øko-
nomiske rammene som forvaltningen operer
innenfor. 

Naturmangfoldloven1 legger føringer for
det kunnskapsgrunnlaget som norsk natur-
vern og arealplanlegging skal bygge på. Lo-
ven krever at planer og byggetillatelser skal
skje på bakgrunn av best mulig tilgjengelig
kunnskap (§ 8) og introduserer begrepet øko-
systemtilnærming som etterspør kunnskap
om økosystemenes samlede belastning (§ 10)
(Naturmangfoldloven 2009). Kunnskapen
som utvikles for å kunne planlegge samfunns-
aktiviteter på en bærekraftig måte, skal re-
flektere et komplekst og mangefasettert sam-
spill mellom sosiale og økologiske systemer.
Denne kunnskapsinnhentingen skjer blant
annet gjennom konsekvensutredninger, na-
turtypekartlegging, miljøregistreringer i skog
(MiS) og etablering av verneområder. Både of-
fentlige og private aktører (tiltakshavere) må
anskaffe og anvende kunnskap om rødlistear-
ter, ansvarsarter, prioriterte arter, utvalgte
naturtyper og andre spesielle naturverdier
(Andersen et al. 2013). På grunnlag av denne

1. Lov om forvaltning av naturens mangfold trådte i kraft 1. juli 2009. Loven regulerer forvaltning av arter, områ-
devern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den har som mål å ta vare på leveområder for prioriterte 
arter. Naturmangfoldloven omfatter all natur og dekker alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslut-
ninger med konsekvenser for naturen. 
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kunnskapen fattes politiske vedtak som gir
noen arter, landskaper og økosystemer en
klar juridisk og administrativ status, i form
av utvalgte naturtyper, prioriterte arter2, na-
sjonalparker osv. Disse prosessene er imidler-
tid ofte konfliktfylte (Skjeggedal 2007; Falleth
et al. 2009; Reitan et al. 2012) og setter kunn-
skapens relevans, troverdighet og legitimitet
på prøve. Disse egenskapene etableres gjen-
nom sosiale prosesser (for eksempel kvalitets-
sikring) både internt i kunnskapssamfunnet
og mellom kunnskapsprodusentene og sam-
funnet for øvrig. Som vi skal se er disse egen-
skapene i enkelte tilfeller sammenvevde stør-
relser som det kan være vanskelig å vurdere
uavhengig av hverandre.

Kunnskapens relevans, troverdighet og 
legitimitet
I følge Clarke (2002) etableres kunnskapens
relevans (saliency) når aktører oppfatter
kunnskapen til å være relevant i forhold til
den politiske dagsorden og samfunnsplan-
leggingen. Politikken påvirker vitenskapen
direkte gjennom forskningsspørsmål og indi-
rekte gjennom å etablere institusjoner og
kriterier for kvalitetssikring av kunnskap.
Dette gjør at dagens miljøproblemer kan for-
ståes som «samprodusert» kunnskap og poli-
tikk (Jasanoff 2004). 

Kunnskapens pålitelig eller troverdighet
(kredibilitet) etableres når en aktør oppfat-
ter kunnskapen til å være i tråd med viten-
skapelige metode og sannhetssøken (Clarke
et al. 2002). Naturvitenskapelige ekspert-
kunnskap har sitt vitenskapsfilosofiske ut-
gangspunkt i positivismen og at sannhetssø-
ken skjer i en ytre virkelighet – naturen (As-
dal 2005). Troverdigheten i en naturviten-
skapelig utredning avhenger av om man kla-
rer å avdekke sannhet om en ytre natur, for
eksempel mekanismene som styrer det biolo-
giske mangfoldet. Basert på observasjoner
og målinger etableres deskriptive fakta om
økosystemenes nivåer, strukturer, sammen-
henger og funksjoner. Idealet er å identifise-
re objektiv kunnskap og kausale sammen-
henger i et økosystem (Aase et al. 2010), for

eksempel årsaksforklaring på miljøproble-
mer og dets løsninger. 

I kartlegging av biologisk mangfold og ut-
valgte naturtyper er det imidlertid også viktig
å definere naturens subjektive verdier, deri-
blant opplevelser, estetikk, erkjennelse, ut-
danning, og sårbarhet. Denne formen for
sannhet er ikke er gjenstand for bevisførsel
eller kausal årsaksforklaring, men forklarer
hvordan eller hvorfor naturen oppleves som
verdifull eller meningsfull for mennesker
(Aase et al. 2010). I et slikt bilde er sannhet
kulturelt betinget og basert på menneskers
opplevelser snarere enn en ytre virkelighet.
En sosialkonstruktivistisk vitenskapelig til-
nærming tar utgangspunkt i at våre egne
opplevelser, følelser og tanker er det eneste vi
kan vite at er virkelig, og derfor sant. Kvali-
tetssikring av denne kunnskapen må derfor
ta utgangspunkt i prosesser for normativ re-
fleksjon og andre former for troverdighet enn
den som bygger på falsifisering av hypoteser
og replikering av resultater, som er typiske
kjennetegn ved naturvitenskapelige studier.
Sosialantropologien har for eksempel utviklet
begreper som taskscape for å illustrere hvor-
dan vår evne til å erfare og oppleve landska-
pet er knyttet til arbeidet som foregår i land-
skapet, snarere enn landskapets fysiske ma-
terialitet. Her oppheves skillet mellom det
materielle landskapet og den subjektive opp-
levelsen landskapet gir (Ingold 2000).

Kunnskapens troverdighet er nært knyt-
tet til kunnskapens legitimitet. Naturviten-
skapelig kunnskap har hatt særlig høy legi-
timitet og innflytelse i arbeidet med å sette
miljøspørsmål på en internasjonal dagsor-
den (Hannigan 2006). Dette har sammen-
heng med at en politikk som forståes som
uavhengig av verdier og interesser og som
bygger på en felles referanse utenfor forvalt-
ningen, gis større legitimitet (Wilson 2010,
s. 37): «når forvaltningen skal koordinere
menneskers adferd og fatte beslutninger på
tvers av samfunnssektorer og interesser, vil
‘udiskutable fakta’ gjøre det lettere for for-
valtningen å fungere fordi det får folk til å
forplikte seg.» Kunnskap som generelt sett

2. Ved kongelig resolusjon 20. mai 2011 ble det fastsatt forskrifter for de første åtte prioriterte artene, nemlig dra-
gehode, dverggås, elvesandjeger, eremitt, honningblom, klippeblåvinge, rød skogfrue og svarthalespove. For 
artene dverggås, elvesandjeger, klippeblåvinge, rød skogfure og svarthalespove er det i forskriftene fastsatt 
bestemmelser om beskyttelse av artenes økologiske funksjonsområder.
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forstås som objektiv, verdinøytral eller uni-
versell, kan altså gi mer legitime og effektive
beslutningsprosesser. For byråkrater og
planleggere er det derfor å foretrekke at
kunnskapsgrunnlaget refererer til objektive
sannheter, også i moralske eller praktiske
spørsmål, eller der vitenskapelig usikkerhet
og kunnskapsmangel er signifikant (Wilson
2010). Å etablere legitimitet til kunnskap
som bygger på menneskers subjektive opple-
velse og refleksjon kan derfor være utfor-
drende.

Kunnskapens legitimitet skapes også i
forholdet mellom kunnskapsprodusenter
og samfunnet for øvrig. Legitim kunnskap
etableres når samfunnsaktører oppfatter
kunnskapen som uavhengig, og at den inn-
frir samfunnets normer for rettferdighet,
verdighet, forskningsetikk m.m. (Clarke et
al. 2002). Videre er det sentralt med åpen-
het rundt aktører som finansierer og bestil-
ler kunnskapsproduksjon; hvilke interes-
ser disse har og deres relasjon til kunn-
skapsprodusentene. I Norge ble de naturvi-
tenskapelige oppdragsinstituttene (NINA,
NIVA, mfl.) skilt ut fra departementene på
90-tallet, nettopp for å etterkomme kravet
om uavhengig kunnskap (Jørstad et al.
2008). Dette viser at det er viktig å opprett-
holde et klart institusjonelt skille mellom
den politiske og vitenskapelige sfære for å
kunne gi kunnskapen legitimitet. Kunn-
skapens legitimitet knytter seg derfor til
det institusjonelle designet på planleggin-
gen, og grensene som etableres mellom vi-
tenskap og politikk.

Grensegangen mellom politikk og viten-
skap har etter hvert blitt et sentralt fors-
kningstema for å forstå kunnskapens legiti-
mitet, troverdighet og relevans. Begreper
som «grensegåing» (boundary work) beskri-
ver prosesser, aktører og argumenter som
skaper skiller mellom god og dårlig viten-
skap, som for eksempel gråsonelitteratur,
kvasivitenskap eller populærvitenskap
(Gieryn 1983; Koetz et al. 2011). «Grenseob-
jekter» (boundary objects) er fenomener som
etableres på tvers av den vitenskapelige og
politiske sfære (Turnhout 2009). Norsk rød-
liste involverer biologisk kunnskap, norma-
tiv verdivurdering (sårbar, utrydningstruet
osv) og juridiske og administrative ramme-

betingelser, er eksempel på et slikt grenseob-
jekt (Jørstad et al. 2008). Allikevel forståes
rødlista som objektiv og klart avgrenset fra
politiske spørsmål, noe som Jørstad et al.
(2010) forklarer med et naivt kunnskapssyn.
Fordi deskriptiv og faktabasert kunnskap
lettere gis legitimitet og troverdighet kan ak-
tører få interesse i å framstille kunnskap om
naturverdier og biologisk mangfold (i dette
tilfelle Rødlista) som en objektiv sannhet om
en ytre verden. På den annen side vil mot-
standerne av rødlista være interessert i å på-
vise samproduksjon av rødlistekunnskap,
fordi dette vil kunne svekke innflytelsen til-
svarende. Kunnskapens strategiske rolle
kan altså studeres i grenselandet mellom
kunnskap og politikk, gjennom de prosesser
og aktører som utvikler og implementerer
miljøkunnskap. 

Data og metode 
Denne artikkelen bygger på arbeid om kunn-
skapens rolle i kommunal, fylkeskommunal
og statlig arealplanlegg, deriblant en følge-
studie av opprettelsen av Sjunkhatten nasjo-
nalpark (Bay-Larsen 2006), en evaluering av
kommunenes arbeid med naturmangfoldlo-
ven (Andersen et al. 2013), en studie om vi-
tenskapens rolle i etablering av verneområ-
der (Bay-Larsen 2012) og forfatterens prøve-
forelesning (Bay-Larsen 2013). Innsamling
og bearbeiding av materiale strekker seg
over tidsrommet 2006–2013. Dataene her
hentet fra kvalitative intervjuer (n=15) med
ansatte i Nordland fylkeskommune, fylkes-
mannens miljøvernavdeling (Nordland)
samt kommunalt ansatte og politikere i Rød-
øy, Bodø, Fauske og Sørfold kommune. Spørs-
målene omhandlet kunnskapsgrunnlaget, de
ansattes vurdering av kvalitet og relevans,
håndtering av usikkerhet og uvitenhet i
planprosesser med formål å verne natur. I
tillegg ble det gjennomført deltagende obser-
vasjon av tre konsulenter (biologer) i felt.
Feltarbeidet varte i tre dager og hadde til for-
mål å kartlegge biologisk mangfold. Kunn-
skap om artsdatabankens registreringer ble
ervervet gjennom e-post korrespondanse
med Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
(SABIMA). Artikkelen bygger også på skrift-
lige kilder der sentrale dokumenter har vært
plandokumenter for Sjunkhatten nasjonal-
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park (faglige rapporter om landskapsverdier
og biologisk mangfold inkludert Clemetsen
et al. 2005; Gaarder 2005), DN-håndbok for
kartlegging av biologisk mangfold (Direktor-
atet for naturforvaltning 2007) og Miljødi-
rektoratet sine hjemmesider om miljødata
(www.naturbase.no). Disse dokumentene be-
skriver de standardiserte framgangsmåtene
for kartlegging (av landskap og biologisk
mangfold) og oversetting av naturverdier inn
i en plansammenheng. 

I denne artikkelen settes disse dataene
inn i en ny analytisk ramme inspirert fra
Science and technology studies (STS) litte-
raturen og tidligere studier av hvordan ek-
spertkunnskap oversettes for å passe det
administrative, økonomiske og/eller poli-
tiske rammeverket (se blant annet Ja-
sanoff 2004; Jørstad et al. 2008; Wilson
2010; Hersoug et al. 2012). I denne artikke-
len er disse prosessene som på forskjellige
måter avgrenser og tilpasser ekspertkunn-
skapen så den kan brukes i miljøplanleg-
ging og forvaltning av naturverdier, delt
inn i fem faser. Til sammen utgjør de fem
fasene det vi kan kalle kunnskapspakking
på norsk: 

1. Definering av politiske mål for kunn-
skapsinnhentingen, identifisering av na-
turverdier, trusler og sammenhenger mel-
lom disse. 

2. Avgrensing av kunnskapsinnhentingen i
hht økonomi, kapasitet og kompetanse.

3. Klassifisering av naturverdier i henhold
til vitenskapelig metode. 

4. Koding av denne kunnskapen i henhold til
jus og formelle planprosedyrer. 

5. Standardisering og integrering av ulike
kunnskapsformer i én kunnskapsbase. 

Kunnskapspakking krever komplekse avvei-
ninger på tvers vitenskapelige og politisk/ad-
ministrativ sfære. Planleggere og byråkra-
ter, deres bruk av faglig skjønn samt plan-
faglige og praktiske kompetanse, står derfor
sentralt i alle trinnene i kunnskapspakkin-
gen. De neste kapitlene viser hvordan det
empiriske materialet kan forstås på en ny
måte; hvordan kunnskapens relevans, legiti-
mitet og troverdighet defineres gjennom de
fem fasene i kunnskapspakkingen. 

Kunnskapspakking i norsk 
arealforvaltning 

Definering av naturverdier og 
målområder

Gjennom vitenskapens langsiktige kunn-
skapsbygging og politiske prioriteringer
utmeisles det som blir den rådende oppfat-
ning om naturens verdier, trusler mot dis-
se, og miljøproblemenes løsninger (Hanni-
gan 2006). Biologisk mangfold og økosys-
temtjenester er to eksempler på grenseob-
jekter som har hatt stor innflytelse på ut-
arbeidelse av internasjonal miljøpolitikk
de siste tiårene; dens fokus, intensjoner og
mål. Biodiversitetskonvensjonen defineres
biologisk mangfold som (Convention on Bi-
ological Diversity 1992):

«Variasjonen hos levende organismer av
alt opphav, herunder bl.a. terrestriske, ma-
rine og andre akvatiske økosystemer og de
økologiske komplekser som de er en del av;
dette omfatter mangfold innenfor artene,
på artsnivå og på økosystemnivå». 

Biologisk mangfold er altså et komplekst
begrep som rommer naturens innhold,
strukturer, funksjoner, og organisasjonsni-
vå; fra gener til populasjoner og arter, og vi-
dere til samfunn og økosystemer. Et spesielt
fokus er satt på diversitet; det er naturens
mangfold og variasjon, som gjør den spesielt
verdifull. Dette viser til et biosentrisk eller
økosentrisk natursyn, der naturens verdi
knyttes til det levende (Callicot 1984). Som
en kontrast kan man hevde at økosystem-
tjenester har et antroposentrisk natursyn
der naturens verdi knyttes til økosysteme-
nes bidrag til menneskelig velferd (NOU
2013). Disse overordnede verdivalgene for-
ankres i globale miljøkonvensjoner, som
igjen legger rammer for nasjonal politikk og
kunnskapsutvikling. Hvorvidt man fokuse-
rer på levende organismer eller menneskers
velferd, vil legge føringer for hvilken faglig
kompetanse, administrativ kapasitet, juri-
diske og økonomiske rammer som etableres
i miljøsektoren. 
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Kompetanse, administrativ kapasitet og 
økonomiske rammer 
En kunnskapsbasert forvaltning av biologisk
mangfold vil etterspørre kunnskap som be-
skriver og klassifiserer grunnleggende funk-
sjoner og mekanismer, alt fra genetiske pro-
sesser til demografiske prosesser (f.eks. mi-
grasjon, rekruttering, mortalitet, tetthetsre-
gulerende faktorer) og relasjoner mellom ar-
ter (f.eks. beiting, predasjon, nedbryting). I
et helhetsbilde hører også suksesjoner og re-
lasjoner mellom landskap og biologisk mang-
fold med (NOU 2004). Som vi skal se senere,
er det vanlig å fokusere på artene og deres
livsmiljø, det vil si habitater og arealer. 

I 2012 ble det registrert over 87 000 funn
av karplanter, over 26 000 funn av sopp og
over 12 000 funn av sommerfugler via nett-
portalen www.artsregistreringer.no. Denne

siden er drevet av Artsdatabanken og kvali-
tetssikret av fylkesmennene. Siden Artsob-
servasjoner ble etablert i 2008 er det regis-
trert mere enn åtte millioner funn der, tilsva-
rende mer enn halvparten av alle funn som er
registrert i Miljødirektoratet. På tross av en
raskt voksende kunnskapsbase, og en stadig
videreutvikling av elektroniske løsninger og
tjenester for å systematisere kunnskap om
biologiske mangfold, er det en uløselig oppga-
ve å skulle beskrive biologisk mangfold; di-
versiteten i mekanismer og strukturer til alle
deler og nivåer i Norges natur. Å kartlegge et
så mangesidig og komplekst begrep som bio-
logiske mangfold krever en rekke geografis-
ke, administrative og metodiske avgrensnin-
ger. Under kartleggingen prioriterer derfor
utrederne spesifikke områder av et større
sammenhengende økosystem. Denne utvel-

Figur 1: Illustrasjon som viser konseptuelle sammenhenger i begrepet biologisk mangfold
(hentet fra NOU 2004 s. 67). 
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gelsen er gjerne bestemt av forkunnskaper
(hvilke områder man vet fra før har høye ver-
dier), kostnadsrammene for gjennomføring
av feltarbeid (ca. to ukeverk for Sjunkhatten
nasjonalpark, som er 380 km2), og kompetan-
sen til ekspertene (f.eks. entomologi, limnolo-
gi, marinbiologi eller botanikk) (Bay-Larsen
2012; Andersen et al. 2013). 

Fylkesmennenes, fylkeskommunenes og
kommunenes planarbeid er viktige for kart-
legging av biodiversitet og andre miljøpoli-
tiske målområder, selv om kommunene rap-
porterer om at de mangler kompetanse og
kapasitet til å utvikle kunnskap og håndtere
en økende mengde miljødata. Ofte settes
kartlegginger ut på anbud til private konsu-
lentselskap eller forskningsinstitutter, for å
sikre uavhengig og objektiv kunnskap. I til-
legg til offentlig forvaltning og konsulent-
bransjen har det vokst fram en ikke ubetyde-
lig kompetanse og kapasitet blant frivillige
organisasjoner. SABIMA er en paraplyorga-
nisasjon som jobber for at all natur skal kart-
legges og at beslutninger om arealbruksend-
ringer i naturen skal begrunnes ut i fra et
best mulig kunnskapsgrunnlag. Biologi-
foreningene3 i SABIMA gjennomfører kart-
legging av nye områder og oppdatering av
kunnskap på allerede kartlagte områder. I
følge SABIMA er mer enn 50 % av artsregis-
treringene i Norge gjort av medlemsorgani-
sasjonene. Den frivillige kartleggingen er
konsentrert om identifisering og stedsfesting
av arter, men det finnes også mange eksem-
pler på at biologiforeninger har kartlagt na-
turtyper og verneområder etter tilskudd fra
det offentlige. 

Klassifisering 
Naturmangfoldloven slår fast at for å løse ut-
fordringer knyttet til utryddelse av arter og
naturtyper, er det behov for flere typer kunn-
skap; fra ekspertbasert naturvitenskapelig
kartlegging og klassifisering, til erfaringsba-
sert og lokal kunnskap ervervet gjennom
praktisk bruk av naturen. Fra Naturmang-
foldloven (2009) § 8:

Offentlige beslutninger som berører natur-
mangfoldet skal så langt det er rimelig

bygge på vitenskapelig kunnskap om ar-
ters bestandssituasjon, naturtypers utbre-
delse og økologiske tilstand, samt effekten
av påvirkninger. Myndighetene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på
generasjoners erfaringer gjennom bruk av
og samspill med naturen, herunder samisk
bruk, og som kan bidra til bærekraftig
bruk og vern av naturmangfoldet.

Naturmangfoldlovens § 8 er allikevel tydelig
på at kunnskap som baserer seg på objektive
beskrivelser av en ytre virkelighet står helt
sentralt: 

Vitenskapelig kunnskap skal være objektiv
og den skal være etterprøvbar. Den kan
være basert på konkrete funn eller observa-
sjoner, men den kan også ha karakter av
mer alminnelig kunnskap om blant annet
biologi, økologi, fysikk eller kjemi.

Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for
naturforvaltning) har utviklet håndbøker
som beskriver metoder for kartlegging og
verdivurdering av norsk natur. Kunnskaps-
innhentingen om biologisk mangfold i verne-
planprosesser gjennomføres i forhold til fem
temaer: naturtyper, rødlistearter, vilt, limno-
logi og marine arter, og ledes av en tretrinns,
standard prosedyre beskrevet i DN – hånd-
bøkene. Kartlegging er en beskrivende øvel-
se, ment å gi et detaljert bilde av området
ved hjelp av deskriptivt biologiske og/eller
økologisk feltarbeid. Verdivurderingen er en
normativ oppgave der konsulenten karakte-
rer artens eller naturtypens betydning som
enten en «A» (spesielt viktig, av nasjonal be-
tydning) eller «B» (viktig, av regional eller lo-
kal betydning). Syntetisering innebærer å gi
en samlet vurdering for hele området, på
tvers av de fem tematiske rapportene. Denne
karakteren legges til grunn når planlegger-
ne bestemmer verneform, for eksempel na-
sjonalpark eller landskapsvernområde. Ek-
spertene gir derfor både en vitenskapelig un-
dersøkelse, og en normativ vurdering av vik-
tigheten av områdene. Biodiversitet og andre
miljømål kan derfor forståes som grenseob-
jekter, en hybrid mellom den vitenskapelige

3. Norsk ornitologisk forening, Norsk entomologisk forening, Norsk botanisk forening, Norges sopp- og nyttevekst-
forbund. 
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og politiske sfære. På samme tid som hånd-
bøkene skal gi oss objektive beskrivelser av
arter og økosystemer tolkes disse i forhold til
politiske intensjoner og målsettinger om be-
varing av natur. 

Landskapskartlegging står også sentralt i
kunnskapsgrunnlaget for verneplaner. Vik-
tige kriterier for å vurdere landskapets verdi
er mangfold og variasjon, inntrykksstyrke og
utsagnskraft, lesbarhet, tilhørighet og iden-
titet. Denne ekspertkunnskapen henter alt-
så ikke sin troverdighet med krav om objek-
tivitet i en positivistisk forstand. Tvert imot
kan man hevde at en objektiv tilnærming vil
fjerne det som er selve kjernen i naturverdi-
en, nemlig subjektive opplevelser (inn-
trykksstyrke, utsagnskraft og identitet) og
det som gir landskapet mening for mennes-
ker. I «Metode for landskapsanalyse i kom-
muneplan» er det foreslått at man skal gjøre
en pålitelighetstest av områdene man kart-
legger der man etterspør allmenn aksept og
at lokalbefolkningen raskt kan vurdere om
de kjenner seg igjen i karakterbeskrivelsen
av området. Fra planmyndighetene heter det
at (Direktoratet for naturforvaltning og Rik-
santikvaren 2011): «Dette vil gi økt legitimi-
tet til de vurderinger som gjøres senere i pro-
sessen.» 

Det praktiske planarbeidet er også en vik-
tig premiss for hvordan landskapsbeskrivel-
sene ble ført i pennen. Et eksempel fra opp-
rettelsen av Sjunkhatten nasjonalpark viser
at ekspertene var tydelige på hvordan klas-
sifiseringsmetodikken ikke alltid tillater en
presis beskrivelse av observasjonene (Cle-
metsen et al. 2005): 

For å kunne komme fram til en funksjonell
organisering av landskapsområder, egnet
til videre planlegging og vurderinger, er
det viktig at en ikke opererer med for man-
ge områder. I et så variert og romlig sam-
mensatt landskap som i Sjunkan – Misten,
vil det by på en rekke skjønnsmessige vur-
deringer å finne rett nivå på antall land-
skapsområder.

Dette viser at ikke bare metoden må tilpas-
ses naturverdiene, men også hvordan natur-
verdiene må tilpasses metoden, i dette tilfel-
let klassifiseringssystemene. 

Koding
Utvikling av miljøkunnskap tilpasses dessu-
ten administrative rammer og planprosedy-
rer, som har sitt utspring fra arealplanleggin-
gens mer generelle lovverk og virkefelt. Man
kan si at den faglige empiriske kunnskapen
må kodes så den passer de praksiser, prose-
dyrer og språk som forvaltningen bygger på,
og som tjener lovanvendelsen og fungerer et-
ter rettssystemets prinsipper. Areal er et
svært innarbeidet begrep i dagens offentlige
forvaltning og lovverk. I miljøplanleggingen
er arealbegrepet, slik det er juridisk foran-
kret i plan- og bygningsloven og naturmang-
foldloven uten sammenligning den mest
komplekse og omfattende styringsinstru-
mentet, ettersom den virker på hele Norges
areal. Å videreutvikle dette styringsinstru-
mentet er en effektiv måte å videreutvikle et
forvaltningssystem som det allerede er knyt-
tet betydelig legitimitet og troverdighet til. 

Areal er imidlertid «en tom administrativ
kategori som kan brukes til å regulere for-
skjellige typer aktiviteter» (Gullestadutvalget
2011). I miljøplanleggingen blir areal brukt
for å representere og favne det komplekse
samspillet i økosystemer. I stedet for å for-
valte artenes genetikk, artsmessige og økolo-
giske diversitet, som i seg selv ikke har en
hjemmel f.eks. lovverket, etableres areal som
en forvaltningsenhet. Å verne områder og
landskaper er anerkjent som en effektiv
måte å ivareta biomangfold på, fordi det iva-
retar artenes leveområder. En annen styrke
ved areal som styringsinstrument er at
kunnskapen kan visualiseres i kart. Det sis-
te tiåret har det vært en revolusjon i forhold
til å bygge opp den digitale infrastrukturen,
og en stor andel av miljødataene som brukes
i arealplanleggingen er kartfestet. Naturba-
se er en plattform for såkalte geodata (kart-
festede miljødata) og gir oversikt over verne-
områder, inngrepsfrie naturområder, utvalg-
te naturtyper og økologiske funksjonsom-
råde for prioriterte arter, for å nevne noe.

Naturbase er ment å tjene behovene til
kommunale planleggere, konsulenter, grunn-
eiere, lokalt reiseliv og for å gi beslutnings-
støtte til miljøforvaltning i stat og fylke. Data-
ene blir også satt sammen i temakart (for fu-
gleindeks, villreinbase, lakseregisteret, rov-
base m.m.) som formål å integrere karttjenes-
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ter på tvers av institusjoner og etater (Miljø-
direktoratet 2012).

Standardisering 
Standardisering av miljødata er nødvendig
for å integrere ulike kunnskapsformer til
bruk i en bestemt forvaltningssammenheng.
Miljøplanleggingen i dag bygger på kunn-
skap som er utarbeidet i ulik tidsrom, med
ulikt formål, for eksempel i Artskart eller
Skog og Landskap sine kart over Miljøregis-
treringer i Skog (MiS). DN-håndbøkene for
kartlegging og verdivurderinger varierer
også i opprinnelse, alder og tidsrom. Dette
gir utfordringer når man i planleggingen
skal knytte sammen og gjøre tilgjengelig den
raskt voksende og mangfoldig kunnskapsba-
se. Miljødirektoratet arbeider med å stan-
dardisere kartdataene; måten de er samlet
inn på og hvordan de er kvalitetssikret, for
eksempel dataserienes måleperiode, målepa-
rametere, frekvens, ansvarsforhold, finansi-
ering, formål, kvalitet, og tilgjengelighet.
Det finnes offisielle kode- og vekttabeller for
egenskapsdata i naturbase som skal sikre

kvalitetssikring, dataflyt, og konvertering.
Teknologiske verktøy og strategier er svært
sentrale for å hjelpe både forskere og politi-
kere håndtere og administrere den massive
mengden av empiriske observasjoner og ana-
lyser. Geodata og de offisielle karttjenestene
krever digital kompetanse og infrastruktur
hos dem som skal bruke tjenestene. Det er
derfor utviklet håndbøker for de ulike data-
settene, som gir detaljerte og tekniske krav
for bruken av de aktuelle datasettene. 

Troverdighet og legitimitet i 
grenseland 

Samproduksjon av kunnskap og 
politikk 

Det første spørsmålet som reises i denne ar-
tikkelen er; hva kjennetegner utvikling og
implementering av ekspertkunnskap i norsk
miljøplanlegging? Artikkelen har vist hvor-
dan kunnskapsgrunnlaget om biodiversitet
og naturmangfold samproduseres i et gren-
seland mellom vitenskap, politikk og offent-

Figur 2: Utsnitt fra Salten (Nordland). Eksempler på tilgjengelige kartlag i Naturbase. 
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lig forvaltning. Dette samspillet mellom ek-
sperter, byråkrater og politikere er beskrevet
som kunnskapspakking gjennom fem faser.
Den første fasen viser hvordan kunnskapen
om naturverdier og biodiversitet tar ut-
gangspunkt i oppfatninger om naturens ver-
dinatursyn grunnleggende verdier. Disse
verdiene er styrende for hvilke naturverdier
det settes fokus på og hvordan miljøproble-
mene defineres. Den andre fasen i kunn-
skapspakkingen viser hvordan administrati-
ve og økonomiske rammer påvirker hvor mye
og hvilken kunnskap man erverver. Den
tredje fasen i kunnskapspakkingen er her
forstått som ekspertenes klassifisering og
oversetting av naturverdier til naturtyper,
arter, landskapstyper m.m. Kompleksiteten i
bevaringsmålene (biologisk mangfold) og be-
grensninger i kompetanse og ressurser, defi-
nerer et utsnitt av det genetiske, artsmessi-
ge og økologiske samspillet i norsk natur,
som kan kartlegges. I den fjerde fasen kodes
og oversettes denne naturvitenskapelige og
erfaringsbaserte kunnskapen i henhold til
lovverk og prosedyrer for arealplanlegging. I
norsk miljøplanlegging betyr dette ofte å
oversette kunnskapen om biologisk mang-
fold til kategorier som kan avstemmes med
arealbegrepet. Kartfesting av miljødata har
etter hvert blitt et sentralt instrument for å
hindre utryddelse av arter og naturtyper
gjennom arealplanlegging. Den femte fasen i
kunnskapspakkingen sørger for en standar-
disering og harmonisering av miljødata og
nødvendig digital infrastruktur. 

Kunnskapspakking er viktig å studere for-
di den synliggjør prosessene som bidrar til å
bygge kunnskapens relevans, troverdighet
og legitimitet, og hvordan dilemmaer rundt
kunnskapens rolle kan oppstå i et strategisk
spill mellom ulike interesser. Samproduksjo-
nen av ekspertkunnskap og offentlig saksbe-
handling kan være vanskelig å kommunise-
re fordi den rokker ved konvensjonelle fore-
stillinger om hva som gir kunnskapen tro-
verdighet og legitimitet, for eksempel idealet
om objektiv og uavhengig kunnskap. 

Dilemmaer for objektivitet og 
uavhengighet 
Som nevnt innledningsvis er objektive fakta
ofte forstått som den ypperste formen for

sannhet der det etterlates lite rom for tolk-
ning hos både kunnskapsprodusent og – bru-
ker (Wilson 2010). Også naturmangfoldloven
etterspør objektiv kunnskap etter naturviten-
skapelige kriterier. Idealet om objektiv kunn-
skap, kan imidlertid komme i konflikt med re-
alitetene i kunnskapspakkingen. Som vi har
sett i denne artikkelen er det umulig å inn-
hente kunnskap om en ytre verden (biologis-
ke mangfold, naturlandskap og økosystemtje-
nester) uten et klassifiseringssystem, og det
er umulig å klassifisere uten å oversette na-
turverdiene inn i en menneskeskapt forståel-
sesramme. Å kartlegge biologisk mangfold,
rødlistearter, økosystemtjenester innebærer
derfor å underbygge og resirkulere forkunn-
skapene om naturens verdier og sårbarhet, og
dens normative forankring i internasjonale og
nasjonale intensjoner. Naturverdiene vektes
ved hjelp av normative begreper (om sårbar-
het, areal, landskap, biomangfold) og tilpas-
ses skriftlige formater (tegninger, kart, foto-
grafier og tekster). En rekke forenklinger av
komplekse sammenhenger gjøres for at kunn-
skapen skal kunne tilpasses økonomiske ram-
mebetingelser, et administrativt språk og ju-
ridisk lovverk. Arealbegrepet har blant annet
møtt kritikk for ikke i tilstrekkelig grad å re-
flektere kompleksiteten og variasjonene i øko-
systemer (Lundberg 2002; Arnesen et al.
2003; Olsson et al. 2004). 

Kunnskapens legitimitet i politiske beslut-
ningsprosesser er særlig knyttet til dens uav-
hengighet til politikken (Clarke et al. 2002). Å
påpeke at jus, penger og politikk direkte på-
virker ekspertenes kunnskapsproduksjon og
effektivt selekterer kunnskapen som inngår
planprosesser kan virke delegitimerende for
de endelige beslutningene. Å være åpen om
hvordan kunnskap pakkes og tilpasses poli-
tiske, økonomiske og administrative rammer
og prioriteringer uten samtidig å svekke gjen-
nomslagskraften i kunnskapen, er derfor en
krevende balansegang. Etter etableringen av
FNs klimapanel i 1992 ble panelets politiske
uavhengighet kommunisert som absolutt og
fullstendig. Et slikt naivt, lineært kunnskaps-
regime viste seg imidlertid å forårsake alvor-
lige dilemmaer for panelet, som utviklet vi-
tenskapelige råd i et grenseland mellom vi-
tenskap og politikk (Beck 2012). Dette var noe
av forklaringen på Climategate i 2009, en til-
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litskrise som etter hvert truet legitimiteten til
hele organisasjonen. På den ene siden kan
åpenhet i forhold til samproduksjon, viten-
skapens grenser og usikkerheter virke delegi-
timerende fordi det bryter med konvensjonel-
le forestillinger om troverdig (objektiv) og le-
gitim (uavhengig) kunnskapsproduksjon.
Dette kan også gjøre det vanskelig å adresse-
re usikkerhet og svakheter ved kunnskapens
kvalitet uten samtidig å miste gjennomslag
og innflytelse i politikken. Det kan også hem-
me faglig debatt og progresjon for å forstå ibo-
ende grenseoverskridende utfordringer ved
globale miljøproblemer. Samtidig vil krav om
etterprøvbarhet i forskningen, kreve åpenhet
rundt grenseobjekter og grensearbeid. 

Dette taler for å forankre troverdighet og
legitimitet på ved hjelp av kriterier som mer
direkte reflekterer ulike kunnskapsformer,
og den faktiske samproduksjon av politikk
og ekspertkunnskap som foregår gjennom
kunnskapspakkingen. Som vi har sett i den-
ne artikkelen fremhever naturmangfoldlo-
ven også erfaringsbasert kunnskap, det vil si
kunnskap som konstitueres i møte mellom
den fysiske virkeligheten og menneskers er-
faringer. Denne formen for kunnskap stiller
andre krav til kvalitetssikring og troverdig-
het. Opplevelsesstyrke og sosial aksept er kri-

terier for kvalitetssikring av kunnskapen
som utvikles i verdisetting av landskap
(Clemetsen et al. 2005). Denne type miljøk-
unnskap bygger ikke sin troverdighet på en
deskriptiv og objektiv gjengivelse av en ytre
natur, og kan være viktig å studere videre i
arbeidet med å forstå kunnskapens rolle i
naturforvaltningen. Det finnes også interna-
sjonale eksempler som adresserer disse pro-
blemstillingene. I 2013 ble det Internasjona-
le naturpanelet for biodiversitet og økosys-
temtjenester (IPBES) etablert som en paral-
lell til Klimapanelet. Naturpanelet samler
råd til politikerne om hvordan man skal for-
stå og forvalte biologisk mangfold, blant an-
net gjennom landskapsvern. Her har man
gitt slipp på et naivt kunnskapssyn der vi-
tenskapelig legitimitet først og fremst byg-
ges på vitenskapelig uavhengighet. 

Figur 3 viser hvordan legitimitet bygges
på vitenskapelig uavhengighet og mellom-
statlig godkjenning. Disse dimensjonene
sees på som omvendt proporsjonale størrel-
ser gjennom de ulike fasene i kunnskapspak-
kingen. Mens vitenskapelig uavhengighet er
viktig i de første fasene, under behandling av
de tekniske og faglige rapportene, er mellom-
statlig godkjenning avgjørende for å gi legiti-
mitet til de endelige vitenskapelige rådene

 

Figur 3: Illustrasjon som viser prosedyre for etablering av legitim kunnskap i Naturpanelet
(Direktoratet for naturforvaltning 2012). 
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(summary for policymakers- SPM). Denne
modellen kommuniserer tydelig hvordan so-
siale nettverk ut over det vitenskapelige mil-
jøet (mellomstatlig godkjenning) er lagt til
grunn for å kvalitetssikre og legitimere de vi-
tenskapelige rådene som gis planleggerne. 

Avsluttende kommentar – kart og 
digitale grenseland 
Kunnskapen har en sentral rolle i norsk og in-
ternasjonal miljøplanlegging og det er mange
forventninger knyttet til hvordan kunnska-
pen skal bidra til å løse interessekonflikter og
skape effektive og legitime miljøpolitiske be-
slutninger. Denne artikkelen har vist hvor-
dan kartfestet kunnskap har fått en sentral
plass i norsk miljøplanlegging. Kartet er en
effektiv måte å samle «best tilgjengelig kunn-
skap» for beslutningstagere og har åpenbare
styrker som for eksempel å kunne gi en visu-
ell oversikt over en rekke naturverdier i ett og
samme område, og sammenfatte ulike kunn-
skapsformer og datasett. For kommuner og
tiltakshavere med begrenset kompetanse og
ressurser tilgjengelig for å innhente kunn-
skap, er portaler som Naturbase en svært ef-
fektiv måte å innhente opplysninger om na-
turverdier i et gitt område (Andersen et al.
2013). Visuelle framstillinger kan kommuni-
sere sammensatte og komplekse natur- og
landskapsverdier på en annen måte enn det
tekst og faglige rapporter gjør. Dagens satsing
på en geofaglig kunnskapsbase blant myndig-
hetene, muliggjør også en interaktiv og effek-
tiv kvalitetssikring av kunnskapen. Kartfes-
tet miljøkunnskap er altså både relevant, tro-
verdig og legitim. 

Dette gjør det interessant å diskutere en
økende utvikling og bruk av geodata i lys av
noen prinsipielle forhold rundt kunnskaps-
grunnlaget i norsk planlegging. I følge Asdal et
al. (1999) er troen på vitenskapens evne til
løse komplekse politiske problemer dens stør-
ste styrke, og ikke løsningen eller kunnskapen
i seg selv. For ikke-eksperter er det vanskelig å
vurdere selve kvaliteten i kunnskapsgrunnla-
get. Når vi tror på kartet, er det fordi det er
etablert og kvalitetssikret av institusjoner vi
har tillit til. Det er derfor sannsynlig at de tek-
nologiske og institusjonelle rammene for inn-
henting av kunnskap, like mye som den fak-

tiske kartleggingen, bidrar til kunnskapens
troverdighet og legitimitet i en plansammen-
heng. En av de best dokumenterte påstandene
fra vitenskapssosiologien er at den sosiale
konteksten er det mest betydningsfulle valide-
ringskriterium til et faktum (Wilson 2010).
Det er derfor viktig å forstå hvilken rolle tek-
nologi, institusjoner og nettverk har i arbeidet
med å kvalitetssikre kunnskap. 

Videre er det sannsynlig at noen kunn-
skapsformer er lettere å oversette og for-
mattere i et digitalt, visuelt format, på sam-
me måte som noen kunnskapsformer er best
fremstilt som skriftlig tekst. Det er altså
grunn til å spørre seg om de institusjonelle
og tekniske rammene selekterer for enkelte
kunnskapsformer, og gir dem større innfly-
telse i politikken enn andre. I denne artik-
kelen har vi sett hvordan frivillig kartleg-
ging fra SABIMAs medlemsforeninger er
svært sentrale i kartleggingen av biologisk
mangfold. Dette indikerer at biologisk
kunnskap er godt egnet til kartfesting, og at
digital infrastruktur er godt utviklet blant
disse ekspertene. Samtidig finnes eksem-
pler på hvordan natursyn og sosial aksept
også kan kartfestes i verneplanlegging
(Smith et al. 2013; Van Riper et al. 2014).
Det vil derfor være interessant å følge ut-
viklingen av GIS-kompetanse blant ulike
kunnskapsmiljøer, og hvordan ulike kunn-
skapsformer oversettes og pakkes inn i et
digitalt format, og blir tatt i bruk i morgen-
dagens miljøplanlegging. 

Takk til Jahn Petter Johnsen (UiT) for inspi-
rasjon til å fordype meg i vitenskapssosiologi,
kommentarer fra to anonyme fagfeller, samt
Nordlandsforskning, Norges forskningsråd,
Nordland fylkeskommune og KS for økono-
misk støtte til å gjennomføre arbeidet.
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