
   
 

           Akvakulturlokaliteter 

Fiskeridirektoratet – 13.08.2014  

Produktark: Akvakulturlokaliteter 

 
 BESKRIVELSE  
 

 

 
 

Akvakulturlokaliteter er definerte områder hvor det 
er gitt tillatelse til å drive en spesifisert 
akvakulturvirksomhet med ulike arter og formål. 
Datasettet viser ca midtpunkt for anleggsplassering. 
 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Visualisere akvakulturdata og bidra til en 
kunnskapsbasert forvaltning av kyst og hav. 
Datasettet er viktig for kommunenes 
kystsoneplanlegging. Det er viktig at akvakulturdata 
blir tatt hensyn til ved planlegging og forvaltning i 
kystområdene. 
 

  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Fiskeridirektoratet 
 

Datateknisk: Birgitte Arstein / Susanne Balzer, 
kart@fiskeridir.no 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: 5 000, 50 000, 100 000, 250 000, 
500 000, 1 000 000 

 
 
 

 
 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Dataene dekker fastlands-Norge og sjøareal innenfor 
kommunegrensene (innenfor 4-mil) 
 

KILDER OG METODE 
 

Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. 
Ved tildeling av lokalitet blir koordinater for 
midtpunkt på lokalitet avlest fra kart. 

 

 

 
Datasettet blir kontinuerlig oppdatert. 
 
Frekvens av oppdatering i Norge digitalt nedlastning: 
hver tredje måned 
  
Status 
Datasettet er konsistent og er fullstendig. 

 
 

 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

 Shape  

 WMS (Akvakultur – godkjente lokaliteter) 
 

Projeksjoner 
WGS84, UTM 33.  
 

Tilgangsrestriksjoner 
NLOD 
 

Tjeneste 
Datasettet inngår i WMS-tjenesten ”Akvakultur – 
godkjente lokaliteter”: 
http://kart.fiskeridir.no/wms.aspx? 

 
 

 
 Akvakulturlokalitet 

 Matfisk laks, ørret, regnbueørret 

 Stamfisk laks, ørret, regnbueørret 

 Settefisk laks, ørret, regnbueørret 

BESKRIVE LSE  

FORMÅ L/BRUKSOMRÅDE  

E IER/KONTAKTPE RSON  

DATASE TTOPPLØ SNING  

UTSTRE KNINGSINFORMA SJ ON  
 

K ILDER OG ME TODE  
 

A JOU RFØ RING OG OPPD AT E RING  
 

LEVE RANSE BE SKRIVELSE  
 

OBJE KTTYPE LISTE  (VA LGFRITT )  
 



   
 

           Akvakulturlokaliteter 

Fiskeridirektoratet – 13.08.2014  

 Andre arter 

 Slaktemerd 

 Skalldyr 

 Forskning, undervisning, utstilling 

 Laks, ørret, regnbueørret 

 Torsk 

 Blåskjell 

 Kamskjell 

 Kveite 

 Østers 

 Hummer 

 Visning 

 Særlige formål 

 Settefisk 

 Stamfisk 

 Havbeite 

 
 

 
 loknr (lokalitetsnummer) 

 lokalitet (lokalitetsnummer og -navn) 

 tillatelsesnr (tillatelsesnummer) 

 art (for eksempel laks, ørret, regnbueørret, 
torsk, blåskjell, østers) 

 kapasitet (kapasitet per lokalitet inkl. 
måleenhet) 

 navn (lokalitetsnavn) 

 produksjon (produksjonsform, for eksempel 
matfisk, settefisk, stamfisk, havbeite) 

 formaal (formål, for eksempel manntall, 
kommersiell, fiskepark, slaktemerd, 
fangstbasert akvakultur, undervisning, 
forskning, visning) 

 plassering (land/sjø) 

 vannmiljo (ferskvann, saltvann, brakkvann, 
ferskvann/saltvann) 

 av_class (symbolisering) 

 
 
 

 
Metadata i geoNorge 
Fiskeridirektoratets kartløsning 

EGENSKA PSLISTE  (VA LGFRITT )  
 

LENKE R  
 

http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/nor/metadata.show?id=76479&currTab=simple
http://kart.fiskeridir.no/
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