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Produktark: Naturvernområder 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 

Datasettet inneholder verneområder og vernede 
enkeltobjekt i Norge, herunder Svalbard og Jan 
Mayen.  
Det gir oversikt over områder vernet etter følgende 
lover:  

 naturmangfoldloven av 2009  

 biotopvern etter viltloven av 1981  

 naturvernloven av 1970  

 lov om naturvern av 1954  

 lov om Jan Mayen av 1930  

 lov om naturfredning av 1910.  
 
I tillegg inneholder det områder vernet etter 
følgende lovverk på Svalbard:  

 Svalbardloven av 1925  

 Svalbardmiljøloven av 2002.  
 
For vernevedtak etter 1970 gir datasettet også 
tilgang til verneforskriften som gjelder for hvert 
enkelt verneområde. Datasettet har nær sammen-
heng med datasettene Foreslåtte naturvernområder 
og Restriksjonsområder. Sistnevnte er planlagt 
etablert i 2014. 

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Dataene egner seg for fremstilling av topografiske 
kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive 
kart, kartløsninger på internett og til geografiske 
analyser  
 
På webkart anbefales det at N50 benyttes som 
bakgrunnskart i målestokksområdet fra 1:1000 til 
1:50000.  
 
 

 

Dataene egner seg på alle kart der det er behov for å 
vise at bestemte områder omfattes av den type be-
skyttelse som er nevnt i beskrivelsen, for eksempel i 
planlegging etter plan- og bygningsloven (temakart, 
kommuneplan, reguleringsplan, 
byggesaksbehandling). 

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

 Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen,  
7485 Trondheim  
 

Datateknisk: Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no  
Fagekspert: Tore Opdahl, tore.opdahl@miljodir.no 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

 Målestokktall: Varierende (fra 1:5000-1:50000) 
Stedfestingsnøyaktighet (meter): 

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse  
Dataene dekker fastlands-Norge, Svalbard, Jan 
Mayen og mellomliggende sjøområder. I øst grenser 
data til riksgrensen mot Sverige, Finland og Russland.  
 

Dekningsoversikt  
100 % à jour – se også: 
http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/map_catalog
_service.asp?servicename=vern 

 
KILDER OG METODE 
 

Naturvernområder ble etablert som et helhetlig og 
landsdekkende datasett i 2002. Det var basert på 
digitalisering av analoge vernekart fra varierende 
kartmålestokker.  
 
Avgrensningen for verneområdene vedtas ved 
kongelig resolusjon som del av vernevedtaket. 
Vernekartet angir dermed den rettslig bindende 
avgrensningen til verneområdet. For noen verne-
områder er det i tillegg også utarbeidet et jord-
skiftekart, i forbindelse med etterfølgende 
grensemerking av verneområdet.  
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Det kan forekomme avvik mellom den digitale 
avgrensning i datasett Naturvernområder og nevnte 
kart. Ved eventuelle avvik gjelder alltid 
avgrensningen til kartene nevnt over, foran den 
digitale avgrensingen som finnes i datasett 
Naturvernområder. 

 
 

 
Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for 
naturforvaltning) har hovedansvar for drift og 
vedlikehold av datasettet. Fylkesmennene leverer 
kartdata og oppdaterer egenskaper i datasettet. 
Oppdatering skjer løpende, dvs. når det vedtas nye 
verneområder eller et verneområde endres.  
 
Status  
Datasettet er konsistent og dekker området på en 
ensartet måte. 

 
 

 LEVERANSEBESK 
Leveres fra: http://karteksport.miljodirektoratet.no, 
eller: http://kartkatalog.miljodirektoratet.no 
  
Format (Versjon)  

 SOSI (SOSI 4.1)  

 ESRI Geodatabase  

 WMS  
 

Projeksjoner 
UTM sone 29-36 (EUREF89) 
UTM sone 29-36 (WGS 84) 
 

Tilgangsrestriksjoner  
Ingen restriksjoner - NLOD Norsk lisens for offentlige 
data  
 

Tjeneste  
WMS tjenester: 
(http://wms.dirnat.no/arcgis/services/vern/mapserv
er/WMSServer? 

 
 

 

 Naturvernområde  

 Naturvernpunkt (Vernet enkeltobjekt etter 
gammelt lovverk. Vil ikke bli etablert nye. 
Trær, stein osv.)  

 Naturverngrense  

 Teiggrensepunkt (fra Eiendom 4.0)  

 
 

 

 ID (Naturbase ID – f.eks. VV00000012)  

 Navn  

 Offisielt navn (områdets navn gjengitt som i 
verneforskriften)  

 Verneform (ulike typer vern sortert under 
forskjellig lovverk og/med tilhørende 
restriksjoner)  

 Verneplan (angir hva slags verneplan 
området tilhører)  

 Vernedato  

 Revisjon (angir om området er revidert eller 
under revisjon)  

 FørstegangVernet (Hvis et verneområde er 
revidert legges dato for første gang området 
ble vernet inn her)  

 TruetVurdering  

  Forvaltningsmyndighet (navn på ansvarlig 
forvaltningsmyndighet for området)  

 ForvaltningsmyndighetType (ansvarlig 
forvaltningsmyndighet for området etter 
kodeliste)  

  IUCN (verneområdets IUCN-status)  

  Nettverk (verneområdets status i andre 
nasjonale eller internasjonalt nettverk enn 
IUCN)  

  Link (link til verneforskrift – lovdata)  

 Områdeplanstatus (status for 
forvaltningsplan eller skjøtselsplan)  

 Planbehov (vurdering av behov for å 
revidere planer)  

 
 
 

 
Lenker til mer informasjon om datasettet på 
dataleverandørens hjemmeside.  
 

 http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/ 
 

 DIFI: http://data.norge.no/  
 

 Metadata Geonorge: 
http://www.geonorge.no/ 
  

 SOSI: 
http://www.kartverket.no/Standarder/SOSI/ 

 

 www.naturbase.no 
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