
 
 
 
 
 

 

 

Elvedeltadatabasen 
Relansert juni 2006 

Status for norske elvedelta 
 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) publiserte i 
2001 en database på Internett som omhandlet 
status for større norske elvedelta. 
Nå ca. fem år etter, lanseres en ny utgave av 
databasen.  Databasen inneholder opplysninger 
om i alt 290 elvedelta som er større enn 250 
dekar (0,25 km2) og som er lite eller middels 
berørt av inngrep. 
 
For tiden vedlikeholdes databasen av 
Geodatasenteret AS på oppdrag fra (DN). Målet med 
etableringen av databasen er at myndighetene og 
utbyggerne skal bli bedre i stand til å se verdiene i 
disse områdene og foreta fornuftige valg med 
hensyn til arealforvaltning i en av Norges mest 
utsatte og trua naturtyper.  
Databasen skal oppdateres etter hvert som nye 
opplysninger om deltaene kommer inn. Les mer om 
status for større norske elvedelta på: 
www.elvedelta.no 
 
 
Om databasen 
Databasen ligger i sin helhet på Internett, og består 
av tekstinformasjon, skråbilder, flyfoto, satellittbilder 
og kart. Det er også laget arealklassifikasjon med 
tilhørende kart og statistikk. I tillegg finner du svært 
mange lenker til relevant informasjon fra andre 
etater.  
 
 
Stabil arealbruk i de største deltaene 
Siden 2003 er det ved hjelp av nyere flyfoto registrert 
seks nye store delta, to i Nordland, tre i Nord-
Trøndelag og et i Møre og Romsdal. Sistnevnte er 
mye berørt av inngrep. Totalt sett for hele landet 
viser DNs registreringer at det i perioden 2002-2006 
ikke har vært så mange store utbygginger og inngrep 
i deltaene som vi hadde regnet med. Det er mulig at 
databasen har bidratt aktivt til å synliggjøre verdiene 
i elvedeltaene og derved hjulpet planleggere og 
utbyggere til å ta større hensyn i disse områdene. 
Samtidig er det registrert en del mindre inngrep og 
endringer som sammen med nye inngrep på sikt kan 
redusere verdiene i deltaene betydelig. 
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