
   
 

           Korallrev - forbudsområder 

Fiskeridirektoratet- 13.08.2014 

Produktark: Korallrev - forbudsområder 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 

Datasettet viser områder hvor det er forbud mot å 
drive fiske i nærheten av, vedtatt i forskrift om 
endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen, §66 
annet ledd.  

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Formålet er beskyttelse av korallrev mot 
ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet, og 
derigjennom bidra til en forsvarlig ressursforvaltning 
blant annet ved å sikre reproduksjons- og 
oppvekstområder for mange fiskeslag. 
Datasettet er egnet til å vise spesielt viktige 
ressursområder som er sårbare i forvaltningen av 
havområder. 
 
Datasettet viser bare et utvalg av områder hvor det 
finnes koraller. 

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Fiskeridirektoratet 
 

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

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall:  100 000, 250 000, 1 000 000 
Målenhet: meter 

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Datasettet ligger i norske havområder  

 

 

KILDER OG METODE 
 

Områdene er avgrenset av koordinater definert i 
forskrift om endring av utøvelse av fisket i sjøen  
§ 66, annet ledd.  
Datasettet er digitalisert av Fiskeridirektoratet.  
Kilde: J-meldinger 
 
 

 

 
 Datasettet blir oppdatert ihht forskrift om utøvelse 
av fisket i sjøen hvis det tilkommer flere områder 
eller eksisterende områder blir endret.  
Oppdatering i Norge digitalt nedlastning ved behov. 
  
Status 
Datasettet er konsistent og er fullstendig. 

 
 

 LEVERANSEBESK 
Format  

 Shape, SOSI 

 WMS (korallrev – forbudsområder) 
 

Projeksjoner 
WGS84, UTM sone 33 
 

Tilgangsrestriksjoner 
NLOD 
 

Tjeneste 
Datasettet inngår i WMS-tjenesten ” Fiskeri  
reguleringer og vern”:  
GetCapabilities 
http://kart.fiskeridir.no/wms.aspx? 
SERVICE=wms&VERSION=1.3.0&REQUEST=getCapab
ilities 
 

  

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  
 

http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/j-meldinger
http://kart.fiskeridir.no/wms.aspx
http://kart/adaptive/wms.aspx?%20SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=getCapabilities
http://kart/adaptive/wms.aspx?%20SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=getCapabilities


   
 

           Korallrev - forbudsområder 

Fiskeridirektoratet- 13.08.2014 

 
 

 
 Korallrev - forbudsområde 

 
 

 
 Navn (Navn på området) 

 Art (Korallrev) 

 Type_vern  (Forbudsområde) 

 Lov  (Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen) 

 
 
 

 
Lenker til mer informasjon om datasettet: 
 

 Metadata i geonorge 

 Fiskeridirektoratets kartløsning 
 

EGENSKA PSLISTE  (VA LGFRITT )  
 

LENKE R  
 

OBJE KTTYPE LISTE  (VA LGFRITT )  
 

http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/nor/metadata.show?id=21423&currTab=simple
http://kart.fiskeridir.no/
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