
   
 

  Landskap 

Norsk institutt for skog og landskap - 2014-12-01  Side 1 av 2 

Produktark: Landskap 

 BESKRIVELSE  

 
 

 
 

Skog og landskap har utviklet et nasjonalt 
referansesystem for landskap som viser landskaps-
messige og regionale forskjeller i Norge. Referanse-
systemet for landskap deler Norge inn i 45 
landskapsregioner og 444 underregioner basert på 
fellestrekk i landskapet. I tillegg er landskaps-
regionene gruppert inn i 10 jordbruksregioner.  

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 
Referansesystemet er et redskap for å oppnå en best 
mulig og helhetlig forvaltning av landskapet, bl.a. 
ved å gi kunnskap om regionale særtrekk og hva som 
er typisk for ulike deler av Norge. 
 
 
 
Norsk institutt for skog og landskap 
 

Datateknisk: Seksjonsleder Geomatikk: Ingvild 
Nystuen, gisdrift@skogoglandskap.no 
 
Fagekspert: Seksjonsleder landskap: Wenche 
Dramstad, gisdrift@skogoglandskap.no 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: 250000. Datasettet er tilpasset bruk i 
målestokk 1: 1 000 000. 
 
Stedfestingsnøyaktighet (meter): 250 
 
 
 
 

 

UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Referansesystemet dekker Norges hovedland med 
øyer, men ikke Svalbard, Bjørnøya og Jan-Mayen. 
 
Dekningsoversikt 
Ikke tilgjengelig. 

 
KILDER OG METODE 
 

Referansesystemet for landskap deler Norge inn i 45 
landskapsregioner basert på fellestrekk i landskapet. 
Hver region har sin særegne landskapskarakter som 
er beskrevet med utgangspunkt i seks grunn-
leggende landskapskomponenter: 
 

 landskapets hovedform 

 landskapets småformer 

 vann og vassdrag 

 vegetasjon 

 jordbruksmark 

 bebyggelse og tekniske anlegg 
 
Hver landskapsregion er kartfestet. Landskaps-
regionene er videre delt inn i 444 underregioner, 
som også er kartfestet men ikke beskrevet.  
 
Med hovedvekt på jordbruket er landskapsregionene 
i tillegg gruppert inn i 10 jordbruksregioner.  
 
 

 
Datasettet oppdateres ikke. 
  
Status 
Sist oppdatert høsten 2005 
 
 

 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

 SHAPE (SOSI 4.0) 

 WMS (1.3.0) 
 

Projeksjoner 

 UTM 32, 33 & 35 - WGS84 

 Geografiske koordinater - WGS84 
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WMS-tjenesten støtter også UTM og geografiske 
koordinater i EUREF89, samt Web Mercator i 
WGS84. 
 
Tilgang: 
Datasettet kan lastes ned fra Skog og landskaps 
nettsider. 
 
WMS-tjenesten er tilgjengelig fra Skog og landskaps 
nettsider.  
 
Tilgangsrestriksjoner 
Ingen 
 
WMS-Tjeneste 

http://wms.skogoglandskap.no/cgi-
bin/landskap? 
 
WMS - Get Capabilites: 

http://wms.skogoglandskap.no/cgi-
bin/landskap?request=getcapabilities&service=
wms 
 
 

 
Jordbruksregion flate  
Landskapsregion flate 
Underregion flate 
 
 

 
Egenskaper med presentasjonsregler som kartlag 
 
Jordbruksregion (RSL_JREG) 
Inndeling av landskapet i 10 regioner 
 
Landskapsregion (RSL_LREG) 
Inndeling av landskapet i 45 regioner 
 
Underregion (RSL_UREG) 
Inndeling av landskapet i 444 regioner 
 
Andre fagrelaterte egenskaper 
JREGNAVN: Tekstverdi til kartlaget RSL_JREG 
 
LREGNAVN: Tekstverdi til kartlaget RSL_LREG 
 
UREGNAVN: Tekstverdi til kartlaget RSL_UREG 
 

 
 
TOTALAREAL: Totalt areal (inkludert hav, innsjø, 
fastland og øyer) 
PROS_LAND: Prosentandel landareal (fastland og 
øyer) 
 
PROS_HAV: Prosentandel hav 
 
PROS_INNSJ: Prosentandel innsjø 
 
PROS_ELV: Prosentandel vassdrag 
 

 
 

 
Metadata på geoNorge 
   
Kart fra Skog og landskap 
 
Fagsider for landskap ved Skog og landskap 
 

EGENSKA PSLISTE   
 

LENKE R  
 

OBJE KTTYPE LISTE   
 

http://www.skogoglandskap.no/temaer/Nedlasting_av_kart
http://www.skogoglandskap.no/temaer/WMS
http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/landskap
http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/landskap
http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/landskap?request=getcapabilities&service=wms
http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/landskap?request=getcapabilities&service=wms
http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/landskap?request=getcapabilities&service=wms
http://www.geonorge.no/
http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/kart
http://www.skogoglandskap.no/kart/landskapskart
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