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Produktark: Forsvarets skyte- og øvingsfelt land (SØF) 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 

Datasettet inneholder den flatemessige utbredelsen 
av militære skyte- og øvingsfelt avgrenset av 
Forsvarets eide/leide grunn og ervervede rettigheter 
til bruk til skyte- og øvingsaktivitet, herunder også 
klausulerte fareområder (sikkerhetssoner).  
Datasettet beskriver IKKE fare-/restriksjonsområder 
for luftfarten som kan avvike fra skytefeltets 
geografiske representasjon på bakken. 
 
Deler av dette datasettet leveres også til Kartverkets 
N50-serie. 
 
Datasettet inneholder alle Forsvarsbyggs skyte- og 
øvingsfelt på land som ikke er ferdig ryddet eller 
sikret. Skyte- og øvingsfelt som er utrangert, men 
som ikke ennå er ryddet, vil derfor fortsatt ligge inne 
i datasettet.  
Per november 2020 er det ca. 75 skyte- og øvingsfelt 
registrert i datasettet. 
 
 
 
 
 

Datasettet inneholder ikke skyte- og øvingsfelt i sjø, 
som ikke driftes av Forsvarsbygg. Disse feltene ligger 
i et eget datasett. 
 
I Forsvarsbyggs kartbase har et skyte- og øvingsfelt 
følgende supplerende og underliggende tema: 
• Skytefeltinndeling 
• Standplass 
• Mål 
• Skytebane 
• Sikkerhetssone 
• Restriksjoner 
• Installasjoner 
 
Disse temaene inngår ikke i dette datasettet, og 
distribueres per i dag ikke utenfor Forsvarsbygg. 

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Dataene egner seg godt i arealplansammenheng, 
men de egner seg også for fremstilling av ulike typer 
kartprodukter.  

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Faglig kontakt: Forsvarsbygg v/Thomas Getz. 
Datateknisk kontakt: Forsvarsbygg v/Per Gunnar 
Ulveseth. 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall 5.000 – 100.000 

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av 
riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og 
territorialgrensen i havet.  
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KILDER OG METODE 
 

Dataene baserer seg på gjeldende avtaleverk og 
eiendomsforhold. Avtaler knyttet til skyte- og 
øvingsfeltene ligger lagret i Forsvarsbyggs interne 
forvaltningssystem for eiendomsinformasjon. 
 
 
 
 

 

 
 Dataene blir kontinuerlig oppdatert når det gjøres 
endringer i avtaleverk eller når endringer i 
eiendomsgrensene gjør at feltene også endrer 
utstrekning. 

 
 

 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

 Dataene foreligger originalt i en ArcGIS 
Enterprise geodatabase, men utveksles i 
ulike formater gjennom Kartverkets 
Geonorge-API. 

Projeksjoner 
EUREF89, UTM sone 33  
 
Tilgangsrestriksjoner 
Gratis tilgang for parter i Norge digitalt. 
 

 
 

 
Skytefeltnavn Offisielt navn på skyte- og 

øvingsfeltet 

Objtype Objekttype iht. gjeldende SOSI-
standard 

Målemetode Iht. gjeldende SOSI-standard 

Oppdateringsdato Dato for sist oppdatering av 
grense eller egenskaper 

Komm Kommunenummer 

Status Om feltet er aktivt eller 
utrangert 

Opphav Bakgrunn for avgrensningen 

Originaldatavert Hvilken etat som eier dataene 
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