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Produktark: Reindriftsanlegg
 

 

 

 
Datasettet reindriftsanlegg (gjerder og anlegg) gir 
opplysninger om ulike typer anlegg som er viktige for 
reindrifta. Dette kan f.eks. være permanente og 
midlertidige sperre-gjerder, fangarmer, broer, 
områder for båttransport, merkegjerder, skille og 
opplastingsgjerder, feltslakte-anlegg, bolig for 
reindriftsutøver, teltplass, gamme, naust og lager. 
Dessuten vises avgrensninger av områder som 
fungerer som beitehager.  
 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Områdeavgrensningene og innholdet i datasettene 
er ikke bindende for framtidig bruk, men veiledende 
som informasjonsmateriale og som grunnlag for 
planlegging. Lov om reindrift (reindriftsloven) 
regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-
utøvere har i forhold til arealbruk. 

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift  
 

Datateknisk: Seksjonsleder Geomatikk: Ingvild 
Nystuen, gisdrift@skogoglandskap.no 
Fagekspert: Landbruksdirektoratet, Avdeling 
Reindrift v/ Rådgiver: Alf Bjørnar Eriksen, 
alf.bjornar.eriksen@landbruksdirektoratet.no 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: 50 000 
 
Stedfestingsnøyaktighet (meter): 100 meter 
 
 
 

TSTREKNINGSINFO 
 

 
Utstrekningsbeskrivelse 
Norges hovedland, hovedsakelig innenfor de samiske  
reinbeiteområdene, men også innenfor andre  
reinbeiteområder og særskilte konsesjonsområder i  
Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland, Buskerud og  
Sogn og Fjordane. 
 
Dekningsoversikt 
Ikke tilgjengelig. 

 
KILDER OG METODE 
 

Reindriftsutøverne v/ distriktsstyret tegner 
kartmanus som digitaliseres på oppdrag fra 
Landbruksdirektoratet. Kartene kvalitetssikres av 
fylkesmannen. 
 
 

 
Uregelmessig 
  
Status 
Under oppdatering 
 
 

 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

 SHAPE 

 SOSI (4.5) 

 GML (3.1.1) 

 WMS (3.1.1) 

 WFS (2.0.0) 

Projeksjoner (nedlastbare data) 

 UTM 32-35, EUREF89  

Projeksjoner (WMS-tjeneste) 

 UTM 32-35, EUREF89 & WGS84 

 Geografiske koordinater, EUREF89  

 Web Mercator, WGS84 

 
 
 

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  
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Tilgangsrestriksjoner 
Datasettet kan lastes ned i kommunevise filer fra 
Skog og landskaps nettsider. Nedlasting krever ikke 
lisens eller brukernavn/ passord. 
 
WMS-tjenesten er tilgjengelig fra Skog og landskaps 
nettsider. 
 
URL til WMS:  

http://wms.skogoglandskap.no/cgi-
bin/reindrift? 
 

WMS - Get Capabilites: 
http://wms.skogoglandskap.no/cgi-
bin/reindrift?request=getcapabilities&service=w
ms 
 
URL til WFS:  

https://wfs.nibio.no/cgi-
bin/rein/reindriftsanlegg?  
 

 

 

 Anleggspunkt  

 Anleggskurve 
 
 

 
Kartlag med presentasjonsregel 
reindriftsanleggstype 
Spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i 
forbindelse med utmarksbeite 
 

Andre egenskaper 
reinbeitebrukerID 
angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker 
beiteområdet 
 

   
 

 
Fagsider for Reindrift hos Skog og landskap 
 
Metadata på Geonorge 
 
Kart hos Skog og landskap 
 
Reindriftsforvaltningen 

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/reindrift
http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/reindrift
http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/reindrift?request=getcapabilities&service=wms
http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/reindrift?request=getcapabilities&service=wms
http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/reindrift?request=getcapabilities&service=wms
http://www.geonorge.no/
http://www.skogoglandskap.no/kart/arealressurskart
http://www.reindrift.no/
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