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Verditabell for naturmangfold

Verdikategori

Ubetydelig
verdi

Noe verdi

Middels verdi eller
forvaltningsprioritet

Stor verdi eller
høy forvaltningsprioritet

Svært stor verdi eller
høyeste forvaltningsprioritet
• Verdensarvområder
• Områder vernet etter
naturmangfoldloven
• Foreslåtte verneområder
• Utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven § 52

•

•

•

•

Verneområder og
områder med
båndlegging

Naturtyper etter
Miljødirektoratets
instruks

•

•

Naturtyper med
sentral
økosystemfunksjon
med svært lav
lokalitetskvalitet
Nær truede
naturtyper (NT)
med svært lav
lokalitetskvalitet
Spesielt dårlig
kartlagte naturtyper
med svært lav
lokalitetskvalitet

•
•
•

•

•

Kritisk truede (CR)
svært lav
lokalitetskvalitet
Sterkt truede (EN)
svært lav
lokalitetskvalitet
Sårbare naturtyper
(VU) svært lav
lokalitetskvalitet
Naturtyper med
sentral
økosystemfunksjon
med lav
lokalitetskvalitet
Nær truede
naturtyper (NT)
med lav og moderat
lokalitetskvalitet
Spesielt dårlig
kartlagte naturtyper
med lav og moderat
lokalitetskvalitet

•
•

•

•

•

Kritisk truede (CR)
Lav
lokalitetskvalitet
Sterkt truede (EN)
lav eller moderat
lokalitetskvalitet
Sårbare naturtyper
(VU) lav, moderat
eller høy
lokalitetskvalitet
Naturtyper med
sentral
økosystemfunksjon
moderat og høy
lokalitetskvalitet
Nær truede
naturtyper (NT)
med høy og svært
høy
lokalitetskvalitet
Spesielt dårlig
kartlagte naturtyper
høy og svært høy
lokalitetskvalitet

•
•
•

Kritisk trua (CR) moderat,
høy eller svært høy
lokalitetskvalitet
Sterkt truede (EN) høy
eller svært høy
lokalitetskvalitet
Sårbare naturtyper (VU)
svært høy
lokalitetskvalitet
Naturtyper med sentral
økosystemfunksjon og
svært høy
lokalitetskvalitet

Verditabell for naturmangfold
Naturtyper
kartlagt etter
håndbok 13 og
håndbok 19

•
•

C-lokaliteter av
naturtyper kartlagt
etter DN-HB13
C-lokaliteter av
naturtyper kartlagt
etter DN-HB19

•
•
•

Arter inkl.
økologiske
funksjonsområder

•
•

•

Vanlige arter og
deres
funksjonsområder
Laks, sjøørret- og
sjørøyebestander
/vassdrag i
verdikategori "liten
verdi" (NVE
49/2013)
Ferskvannsfisk og ål
vassdrag/bestander
i verdikategori
"liten verdi" (NVE
49/2013)

•
•

•

•

Nær truede
naturtyper (NT)
med B- og C-verdi
B-lokaliteter av
naturtyper kartlagt
etter DN-HB13
B-lokaliteter for
naturtyper kartlagt
etter DN-HB19 som
ikke er av vesentlig
regional verdi
(konkret vurdering
nødvendig)

•

Nær trua (NT) arter
og deres
funksjonsområde
Funksjonsområder
for spesielt
hensynskrevende
arter
Fastsatte
bygdenære
områder omkring
nasjonale
villreinområder
som grenser til
viktige
funksjonsområder
Laks, sjøørret- og
sjørøyebestander/
vassdrag i

•

•
•

•

•

•

•

Sterkt (EN) og
kritisk truede (CR)
naturtyper med Cverdi
Sårbare naturtyper
(VU) med B- og Cverdi
A-lokaliteter av
naturtyper kartlagt
etter DN-HB13, inkl.
nær truede
naturtyper (NT)
A og B-lokaliteter
for naturtyper
kartlagt etter DNHB19

•

Sårbare (VU) arter
og deres
funksjonsområder
Spesielle økologiske
former av arter
(omfatter ikke fisk
da disse fanges opp
i NVE 49/2013))
Fastsatte
randområder til de
nasjonale
villreinområdene
Viktige
funksjonsområder
for villrein i de 14
øvrige
villreinområdene
(ikke nasjonale)

•
•

•

•
•
•

•

Sterkt (EN) og kritisk
truede (CR) naturtyper
med A- og B-verdi
Sårbare naturtyper (VU)
med A-verdi

Fredede arter
Prioriterte arter (med
eventuelt forskriftsfestet
funksjonsområde)
Sterkt truet (EN) og
kritisk truet (CR) arter og
deres funksjonsområde
Nasjonale villreinområder
Villaksbestander i
nasjonale laksevassdrag
og laksefjorder, samt
øvrige anadrome
fiskebestander/vassdrag i
verdikategori "svært stor
verdi" (NVE 49/2013)
Lokaliteter med relikt laks

Verditabell for naturmangfold

•

Landskapsøkologiske
funksjonsområder

•
•

•

Lokalt viktige viltog fugletrekk
Områder med mulig
betydning i
sammenbinding av
dokumenterte
funksjonsområder
for arter
Fysiske strukturer i
landskapet som er
viktige
leveområder, trekk-,
vandrings- og
forflytningskorridor
er for a) et høyt
antall arter eller b)
viktige for å
opprettholde
levedyktige
bestander av

•
•

verdikategori
"middels verdi"
(NVE 49/2013)
Innlandsfisk og åle vassdrag/bestander
i verdikategori
"middels verdi"
(NVE 49/2013)

•

Regionalt viktige
områder for vilt- og
fugletrekk.
Områder som med
stor grad av
sikkerhet bidrar til
sammenbinding av
dokumenterte
funksjonsområder
for arter.

•

•

•
•

Laks sjøørret -, og
sjørøyebestander/
vassdrag i
verdikategori "stor
verdi" (NVE
49/2013)
Innlandsfisk (eks.
langt-vandrende
bestander av harr,
ørret og sik) og åle
vassdrag/bestander
i verdikategori "stor
verdi" (NVE
49/2013)

•

Spesielt verdifulle
storørretbestander –
sikre storørretbestander
(f.eks. Hunderørret) og
ålevassdrag/bestander i
verdikategori "svært stor
verdi" (NVE 49/2013)

Intakte
sammenhenger
mellom eller i
tilknytning til større
naturområder som
har en viktig
funksjon som
forflytnings- og
spredningskorridor
for arter
Nasjonalt viktige
områder for vilt- og
fugletrekk.
Områder som med
stor grad av
sikkerhet bidrar til
sammenbinding av
verneområder eller
dokumenterte
funksjonsområder

•

Særlig store og
nasjonalt/internasjonalt
viktige trekkruter.

Verditabell for naturmangfold

•

•

•

Landskapsøkologi
ske
funksjonsområder
natursystemkomp
leks
Geologisk
mangfold –
geotoper

definerte grupper
av arter (f.eks.
amfibier,
pollinatorer, osv.)
Lokalt viktige
intakte
kjerneområder og
naturstrukturer i
ellers fragmenterte
landskap
Intakte
kjerneområder med
natur i sterkt
fragmenterte
landskap
Naturstrukturer av
særlig betydning for
viktige
naturprosesser eller
for økosystemenes
struktur, funksjon
og/eller
motstandskraft/tilp
asnings evne til
forventede
naturendringer.

•

for arter med stor
eller svært stor
verdi.
Lengre
elvestrekninger
med
langtvandrende
fiskebestander.

Definerte områder (f.eks. natursystem-kompleks) med særlig høy
tetthet på/stor arealandel av fåtallige (sjeldne) og intakte naturtyper
og økosystemer eller landskap med viktige økologiske prosesser.
•

Diffus
utforming
/ sterkt

•

Nær truete objekter
med tydelig til
middels tydelig
utforming og god til

•

Nær truete objekter
med meget tydelig
utforming og meget
god tilstand,

•

Sårbare objekter
med meget tydelig
utforming og meget
god tilstand, truete

•

Truete og kritisk truete
objekter og/eller
forvaltnings-prioriterte,
meget tydelig

Verditabell for naturmangfold
redusert
tilstand.

Geologisk
mangfold geologisk arv
(geosteder)

noe redusert
tilstand, Sårbare
objekter med
middels tydelig
utforming og noe
redusert tilstand.
• Geosted som enten
har forringet kvalitet
eller lav
representativitet,
men kan likevel
være av betydning
for lokal geologisk
forståelse
• Lite tydelig og svakt
forklarende geosted,
men som likevel er
relevant for
kjennskap til lokal
geologi

•

•

sårbare objekter
med tydelig
utforming og god
tilstand, truete
objekter med
middels tydelig
utforming og noe
redusert tilstand.
Geosted som er
enten har noe
forringet kvalitet
eller at
representativitet er
begrenset til et
avgrenset område
(region)
Tydelig og lesbart
geosted som bidrar
til å øke forståelsen
av en geologisk
prosess eller et
områdes geologiske
oppbygging, og er
relevant for
læringsmål eller
pensum

objekter med
tydelig utforming og
god tilstand.

• Vitenskapelig kjent
geosted med god
autensitet og
representativitet
som gir/har gitt
bidrag til å øke
forståelsen av
Norges geologiske
oppbygging og
historie
• Tydelig og lesbart
geosted som bidrar
til å øke forståelsen
av en geologisk
prosess eller Norges
geologiske
oppbygging, og er
relevant for
læringsmål eller
pensum

utforming/store
systemer, meget god
tilstand.

•

•

Vitenskapelig velkjent
geosted med svært god
autensitet og
representativitet som
gir/har gitt betydelige
bidrag til geologi som
vitenskap eller global
geologisk forståelse
Svært tydelig og lesbart
geosted som bidrar til god
forståelse av en global
geologisk prosess eller
sammenheng, og er svært
relevant for læringsmål
eller pensum
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Verditabell for kulturmiljø og kulturlandskap

Middels verdi eller
forvaltningsprioritet

Stor verdi eller høy
forvaltningsprioritet

Verdikategori

Ubetydelig verdi

Noe verdi

Kulturminnet/ kulturmiljøet
har betydning som kilde til
historien for perioder eller
tema der det fins få eller
ingen skriftlige kilder

Kulturminnet/kulturmiljøet har
svært begrenset betydning
som kilde til historien for
perioder eller tema der det
fins få eller ingen skriftlige
kilder. Andre kulturmiljøer vil
kunne gi mer kunnskap om
samme periode/tema.

Kulturminnet/kulturmiljøet har
begrenset betydning som
kilde til historien for perioder
eller tema der det fins få
eller ingen skriftlige kilder,
både i seg selv og
sammenlignet med andre
kulturmiljøer.

Kulturminnet/kulturmiljøet har
betydning som kilde til
historien for perioder eller
tema der det fins få eller
ingen skriftlige kilder, både
i seg selv og sammenlignet
med andre kulturmiljøer.

Kulturminnet/kulturmiljøet har
stor betydning som kilde til
historien for perioder eller
tema der det fins få eller
ingen skriftlige kilder, både
i seg selv og sammenlignet
med andre kulturmiljøer.
Kulturminnet/kulturmiljøet vil
kunne bidra med unik
kunnskap om perioder eller
tema som er dårlig dekket av
skriftlige kilder.

Kulturminnet/ kulturmiljøet
er knyttet til tro eller
tradisjoner

Kulturminnet/kulturmiljøet er i
svært liten grad knyttet til tro
eller tradisjoner

Kulturminnet/kulturmiljøet er i
noen grad knyttet til tro eller
tradisjoner

Kulturminnet/kulturmiljøet er
knyttet til tro eller
tradisjoner

Kulturminnet/kulturmiljøet er i
stor grad knyttet til viktig tro
eller tradisjoner

Kulturminnet/ kulturmiljøet
er av betydning for en eller
flere etniske grupper (den
samiske urbefolkningen,
nasjonale minoriteter eller
andre etniske grupper)

Kulturminnet/kulturmiljøet
inneholder få elementer, som
også er av begrenset
betydning for en eller flere
etniske grupper

Kulturminnet/kulturmiljøet
inneholder noen elementer
som er av noe betydning for
en eller flere etniske
grupper

Kulturminnet/kulturmiljøet
inneholder flere elementer
som er karakteristiske og av
betydning for en eller flere
etniske grupper

Kulturminnet/kulturmiljøet er
helhetlig, karakteristisk, og av
stor betydning for en eller
flere etniske grupper

Kulturminnet/ kulturmiljøet
er knyttet til en sosial
gruppe eller viser en sosial
sammenheng med betydning
for historien

Kulturminnet/kulturmiljøet er i
svært liten grad knyttet til en
sosial gruppe eller viser en
sosial sammenheng med
betydning for historien

Kulturminnet/kulturmiljøet er
til en viss grad knyttet til en
sosial gruppe eller viser en
sosial sammenheng med
noe betydning for historien

Kulturminnet/kulturmiljøet er
knyttet til en sosial gruppe
eller viser en sosial
sammenheng med betydning
for historien

Kulturminnet/kulturmiljøet er
klart knyttet til en sosial
gruppe eller viser en sosial
sammenheng med stor
betydning for historien

Kulturminnet/ kulturmiljøet
representerer en eller flere
faser eller virksomheter med
betydning for historien/
utviklingen

Kulturminnet/kulturmiljøet
representerer i svært liten
grad en eller flere faser eller
virksomheter med betydning
for historien/utviklingen

Kulturminnet/kulturmiljøet
representerer til en viss grad
en eller flere faser eller
virksomheter med betydning
for historien/utviklingen

Kulturminnet/kulturmiljøet
representerer en eller flere
faser eller virksomheter
med betydning for
historien/utviklingen

Kulturminnet/kulturmiljøet
representerer i stor grad en
eller flere faser eller
virksomheter med særlig
betydning for
historien/utviklingen

Kulturminnet/ kulturmiljøet
inneholder og preges av
verdifull byggeskikk eller
arkitektur eller inneholder
kulturminner med
kunstnerisk verdi

Kulturminnet/kulturmiljøet
inneholder i svært liten grad
verdifull byggeskikk eller
arkitektur eller inneholder
kulturminner med
kunstnerisk verdi

Kulturminnet/kulturmiljøet
inneholder og preges av
byggeskikk eller arkitektur
eller inneholder
kulturminner med
kunstnerisk verdi av
begrenset betydning

Kulturminnet/kulturmiljøet
inneholder og preges av
verdifull byggeskikk eller
arkitektur eller inneholder
kulturminner med
kunstnerisk verdi

Kulturminnet/kulturmiljøet er
helhetlig, og preges i stor
grad av særlig verdifull
byggeskikk eller arkitektur
eller inneholder
kulturminner med stor
kunstnerisk verdi

Kulturminnene/kulturmiljøet
har en klar, intern
kulturhistorisk
sammenheng, en klar
byform eller bystruktur av

Kulturminnet/kulturmiljøet har
ingen intern kulturhistorisk
sammenheng, en klar
byform eller bystruktur av
historisk betydning eller

Kulturminnet/kulturmiljøet har
til en viss grad en intern
kulturhistorisk
sammenheng, en klar
byform eller bystruktur av

Kulturminnet/kulturmiljøet har
en klar, intern
kulturhistorisk
sammenheng, en klar
byform eller bystruktur av

Kulturminnet/kulturmiljøet har
i stor grad en klar, intern
kulturhistorisk
sammenheng, en klar
byform eller bystruktur av

Svært stor verdi eller
høyeste
forvaltningsprioritet
Kulturminnet/kulturmiljøet har
svært stor betydning som
kilde til historien for perioder
eller tema der det fins få
eller ingen skriftlige kilder,
både i seg selv og
sammenlignet med andre
kulturmiljøer.
Kulturminnet/kulturmiljøet vil
kunne bidra med omfattende
og unik kunnskap om perioder
eller tema som er dårlig
dekket av skriftlige kilder.
Kulturminnet/kulturmiljøet er i
svært stor grad og på en godt
lesbar måte knyttet til svært
viktig tro eller tradisjoner
Kulturminnet/kulturmiljøet er
helhetlig, godt bevart,
karakteristisk, og av særlig
stor betydning for en eller
flere etniske grupper
Kulturminnet/kulturmiljøet er
klart knyttet til en sosial
gruppe eller viser en sosial
sammenheng med særlig
stor betydning for historien på
en lett lesbar måte
Kulturminnet/kulturmiljøet
representerer i svært stor
grad og på en tydelig måte en
eller flere faser eller
virksomheter med særlig
betydning for
historien/utviklingen
Kulturminnet/kulturmiljøet er
helhetlig og velbevart, og
preges i svært stor grad av
særlig verdifull byggeskikk
eller arkitektur eller
inneholder kulturminner
med særlig stor
kunstnerisk verdi
Kulturminnet/kulturmiljøet har
i svært stor grad en klar,
intern kulturhistorisk
sammenheng som er lesbar
og godt bevart, en klar

Verditabell for kulturmiljø og kulturlandskap
historisk betydning og/eller
viser en klar sammenheng
mellom natur/kultur

sammenheng mellom
natur/kultur

historisk betydning og/eller
viser til en viss grad
sammenheng mellom
natur/kultur

historisk betydning og/eller
viser en klar sammenheng
mellom natur/kultur

historisk betydning og/eller
viser i stor grad en klar
sammenheng mellom
natur/kultur

Kulturminnet/ kulturmiljøet
har en bruk som er forenlig
med
kulturminneinteressene,
eller betydning som ressurs
for utvikling og
verdiskaping, eller
formidling

Kulturminnet/kulturmiljøet har
i svært liten grad en bruk som
er forenlig med
kulturminneinteressene,
eller betydning som ressurs
for utvikling og
verdiskaping, eller
formidling

Kulturminnet/kulturmiljøet har
i en viss grad en bruk som er
forenlig med
kulturminneinteressene,
eller betydning som ressurs
for utvikling og
verdiskaping, eller
formidling

Kulturminnet/kulturmiljøet har
en bruk som er forenlig med
kulturminneinteressene,
eller betydning som ressurs
for utvikling og
verdiskaping, eller
formidling

Kulturminnet/kulturmiljøet har
i stor grad en bruk som er
forenlig med
kulturminneinteressene,
eller betydning som ressurs
for utvikling og
verdiskaping, eller
formidling

byform eller bystruktur av
historisk betydning og/eller
viser i svært stor grad en klar
sammenheng mellom
natur/kultur
Kulturminnet/kulturmiljøet har
i svært stor grad en bruk som
er forenlig med
kulturminneinteressene,
eller betydning som ressurs
for utvikling og
verdiskaping, eller
formidling
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Verditabeller for landskap

Tabell: Verdisetting av landskap - Naturgeografiske forhold
Verdikategori

Ubetydelig
verdi

Noe verdi
Vanlig
forekommende
naturlandskap.

Betydning for
regional/nasjonal
landskapsvariasjon
Naturvariasjon
innenfor
landskapsområde
(inkludert
kulturbetinget
naturvariasjon)

Intakte
naturstrukturer i
landskapet

Middels verdi eller
forvaltningsprioritet

Stor verdi eller høy
forvaltningsprioritet

Godt og representativt
eksempel på en distinkt
type naturlandskap, lokalt
viktig.

Godt og representativt
eksempel på en distinkt
type naturlandskap,
regionalt viktig.

Landskap med middels
variasjon i, eller
karakteristisk
sammensetning av,
landformer, geologiske
elementer, natursystemer
og/eller andre
naturlandskapselementer,
lokalt viktig
Sammenhengende
naturstrukturer av lokal
betydning

Landskap med stor
variasjon i, eller
karakteristisk
sammensetning av,
landformer, geologiske
elementer, natursystemer
og/eller andre
naturlandskapselementer,
regionalt viktig
Større sammenhengende
naturstrukturer av
regional betydning

Svært stor verdi
eller høyeste
forvaltningsprioritet
Særlig godt og
representativt eksempel
på en distinkt type
naturlandskap, nasjonalt
viktig.
Landskap med svært stor
variasjon i eller
karakteristisk
sammensetning av
landformer, geologiske
elementer, natursystemer
og/eller andre
naturlandskapselementer,
nasjonalt viktig
Større sammenhengende
naturstrukturer av
nasjonal betydning

Tabell: Verdisetting av landskap - Kulturhistorien i landskapet
Verdikategori

Ubetydelig
verdi

Noe verdi

Middels verdi eller
forvaltningsprioritet

Stor verdi eller høy
forvaltningsprioritet

Svært stor verdi
eller høyeste
forvaltningsprioritet

Verditabeller for landskap
Landskap preget av
virksomheter eller
faser med betydning
for historien
Landskap preget av
bebyggelsesstruktur,
bystruktur eller
infrastruktur
Landskap med
tilknytning til eller
som har betydning
for etniske grupper
Landskap med
tilknytning til sosiale
grupper

Landskap knyttet til
historisk hendelse,
tro eller tradisjon

Landskap som i
noen grad viser
virksomheter eller
faser av
kulturhistorisk
betydning.
Normalt
forekommen de
by-, bebyggelses
eller
infrastrukturer.
Landskap som i
noen grad har
tilknytning til/har
betydning for å
vise ressursbruk
og levevis til
etniske grupper.
Landskap som i
noen grad har
tilknytning til
sosiale grupper
Landskapet er i
noen grad knyttet
til historiske
hendelser, tro eller
tradisjon

Landskap som i middels
stor grad viser
virksomheter eller faser
av kulturhistorisk
betydning.

Landskap som i stor grad
viser virksomheter eller
faser av kulturhistorisk
betydning.

Landskap som i svært stor
grad viser virksomheter
eller faser av
kulturhistorisk betydning.

Landskap som i middels
stor grad er preget av
særegne og intakte by-,
bebyggelses eller
infrastrukturer.
Landskap som i middels
stor grad har tilknytning
til/har betydning for å
vise ressursbruk og
levevis til etniske grupper.

Landskap som i stor grad
er preget av særegne og
intakte by-, bebyggelseseller infrastrukturer.
Landskap som i stor grad
har tilknytning til/har
betydning for å vise
ressursbruk og levevis til
etniske grupper.

Landskap som i svært stor
grad er preget av særegne
og intakte by-,
bebyggelses- eller
infrastrukturer.
Landskap som i svært stor
grad har tilknytning
til/har betydning for å
vise ressursbruk og
levevis til etniske grupper.

Landskap som i middels
stor grad har tilknytning
til sosiale grupper.

Landskap som i stor grad
har tilknytning til sosiale
grupper

Landskap som i svært stor
grad har tilknytning til
sosiale grupper

Landskapet er i middels
grad knyttet til historiske
hendelser, tro eller
tradisjon, lokalt viktig

Landskapet er i stor grad
knyttet til historiske
hendelser eller tro og
tradisjon, regionalt viktig

Landskapet er i svært stor
grad knyttet til historiske
hendelse eller tro og
tradisjon, nasjonalt viktig

Verditabeller for landskap

Tabell: Verdisetting av landskap - Andre romlige visuelle kvaliteter
Verdikategori
Landskap med
allmenn verdi
knyttet til
opplevelse,
identitet og
tilhørighet
Landskap med
visuelle kvaliteter

Ubetydelig
verdi

Noe verdi

Landskap med
noen visuelle
kvaliteter.

Middels verdi eller
forvaltningsprioritet

Stor verdi eller høy
forvaltningsprioritet

Landskap som er allment
anerkjent i lokal
sammenheng/ knyttet til
opplevelse, identitet og
tilhørighet lokalt.

Landskap som er allment
anerkjent i regional
sammenheng/ knyttet til
opplevelse, identitet og
tilhørighet regionalt.

Landskap med gode
visuelle kvaliteter, eller
kvaliteter av lokal
betydning.

Landskap med særlig gode
visuelle kvaliteter, eller
kvaliteter av regional
betydning.

Svært stor verdi
eller høyeste
forvaltningsprioritet
Landskap som er allment
anerkjent i nasjonal
sammenheng/ knyttet til
opplevelse, identitet og
tilhørighet nasjonalt.
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Tabell for vurdering av planen eller tiltakets påvirkning på landskap

Planen eller
tiltakets påvirkning

Forbedret

Areal

Tiltaket medfører
istandsetting av
ødelagt/sterkt
forringe landskap.

Skala/dimensjoner

Tiltaket har en god
tilpasning til skalaen i
landskapet og
framhever denne.
N.A.

Visuell
fjernvirkning

Utforming og
lokalisering

•

Tiltaket bygger opp
under romlige og/eller
funksjonelle mønstre
og sammenhenger i
landskapet, og/eller
reduserer
fragmentering.

Arkitektonisk
utforming

•

Tiltaket fremstår som
en særlig god
arkitektonisk helhet,
og/eller har særlig god
design.

Ubetydelig
endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

Tiltaket medfører
•
arealbeslag og/eller
direkte fysiske
endringer med
ingen/ubetydelig
påvirkning på
landskapskarakteren.
Tiltaket er tilpasset
skalaen i landskapet,
eller er underordnet
denne.
Tiltaket har
•
ingen/ubetydelige
visuelle virkninger.

Tiltaket medfører
arealbeslag og/eller
direkte fysiske
endringer med noe
negativ påvirkning på
landskapskarakteren.

Tiltaket medfører
arealbeslag og/eller
direkte fysiske
endringer med negativ
påvirkning på
landskapskarakteren.

Tiltaket medfører
arealbeslag og/eller
direkte fysiske
endringer med stor
negativ påvirkning på
landskapskarakteren.

Tiltaket dominerer
noe over landskapets
skala.

Tiltaket dominerer
over landskapets
skala.

Tiltaket dominerer i
stor grad over
landskapets skala.

Tiltaket har visuelle
virkninger som i noen
grad forringer
opplevelsen av
delområdet.

Tiltaket har visuelle
virkninger som
forringer opplevelsen
av delområdet.

Tiltaket har visuelle
virkninger som
dominerer og
forringer opplevelsen
av delområdet.

Tiltaket bryter ikke/i
ubetydelig grad med
romlige og/eller
funksjonelle mønstre
og sammenhenger i
landskapet, og/eller
medfører
ingen/ubetydelig
fragmentering.
Tiltaket fremstår som•
en arkitektonisk
helhet.

Tiltaket bryter noe
med romlige og/eller
funksjonelle mønstre
og sammenhenger i
landskapet, og/eller
medfører noe
fragmentering.

Tiltaket bryter med
romlige og/eller
funksjonelle mønstre
og sammenhenger i
landskapet, og/eller
medfører
fragmentering.

Tiltaket bryter i stor
grad med romlige
og/eller funksjonelle
mønstre og
sammenhenger i
landskapet, og/eller
medfører omfattende
fragmentering.

Tiltaket fremstår i
noen grad som en
arkitektonisk helhet,
og/eller har noe dårlig
design.

Tiltaket fremstår i
liten grad som en
arkitektonisk helhet,
og/eller har dårlig
design.

Tiltaket fremstår helt
uten arkitektonisk
helhet, og/eller har
svært dårlig design.
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