Kulturlandskap - utvalgte

Produktark: Kulturlandskap - utvalgte
BESKRIVELSE

Avgrensningen er avtalebasert og er presist angitt.
EIER/KONTAKTPERSON
Miljødirektoratet
Datateknisk: Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no
Fagekspert: Seksjon for trua arter og naturtyper,
post@miljodir.no
DATASETTOPPLØSNING
Målestokktall: 5000
Stedfestingsnøyaktighet (meter): 5
UTSTREKNINGSINFORMASJON

Datasettet viser områder som er omfattet av satsingen
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er et
samarbeid og spleiselag mellom landbruks-, natur- og
kulturminneforvaltningen i Norge. Arbeidet er basert på
samarbeid mellom grunneiere og drivere og
styresmaktene. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er
en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i
Norge. Formålet med satsingen er å sikre langsiktig
forvaltning av et utvalg særegne landskapsområder med
store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet
av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. I
utvelgelsen av områdene vektlegges at de i størst mulig
grad skal omfatte kulturlandskap i jordbruket med store
verdier knyttet til både biologi/naturmangfold og
kulturhistorie og at det skal være realistisk å få til
langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold.
Datasettet inneholder ikke beskrivelser av områdene.
Disse publiseres av Landbruksdirektoratet på eget
nettsted, og det ligger lenke til denne beskrivelsen for
hvert område i datasettet.
FORMÅL/BRUKSOMRÅDE
Formålet med datasettet er å vise
kulturlandskapsområder som inngår i satsingen Utvalgte
kulturlandskap i jordbruket.
Datasettet er egnet til bruk i alle typer plan- og
arealforvaltningsoppgaver, både overordnet og detaljert.
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Utstrekningsbeskrivelse
Norges fastland
Dekningsoversikt
KILDER OG METODE
Datasettet er etablert som følge av satsingen Utvalgte
kulturlandskap i jordbruket. Datasettet oppdateres
kontinuerlig med nye områder som kommer inn i
ordningen, eller reviderte grenser for eksisterende
områder. Datasettene Kulturlandskap - utvalgte og
Kulturlandskap - verdifulle forvaltes i sammenheng. Nye
områder til ordningen med utvalgte kulturlandskap er
ofte basert på data i datasettet for verdifulle
kulturlandskap, men avgrensingen av de utvalgte
kulturlandskapene skjer i henhold til de avtalene som
inngås lokalt.
AJOURFØRING OG OPPDATERING
Kontinuerlig
Status
Kontinuerlig oppdatert
LEVERANSEBESKRIVELSE
Format (versjon)
SOSI, 4.5
GDB
GeoJSON
Tilgangsrestriksjoner
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Åpne data

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0
Tjeneste
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no
OBJEKTTYPELISTE
•UtvKulturLandskap
EGENSKAPSLISTE
•LokalId; unik ID for hvert objekt i datasettet
•Navn; områdenavn
•Kommune; kommune(r) området ligger i
•Jordbruksregion; hvilken jordbruksregion området
tilhører
•Landskapsregion; hvilken landskapsregion området
tilhører
•Beskrivelse Landbruksdirektoratet; lenke til beskrivelse
på Landbruksdirektoratets nettsider
•Historiske bilder; lenke til Riksantikvarens bildeløsning
for utvalgte kulturlandskap i jordbruket
•Faktaark; lenke til faktaark fra Miljødirektoratet
LENKER
Link til metadata i Geonorge
Link til tegnregler
Link til produktside

Miljødirektoratet - 30.11.2020

