
Produktark: Kulturlandskap - verdifulle

BESKRIVELSE

Datasettet består av verdifulle kulturlandskap med

registrerte biologiske verdier og/eller kulturminneverdier.

Biologiske verdier kan være naturtyper, som f.eks.

artsrike slåtteenger eller kystlynghei. Kulturhistoriske

verdier kan være f.eks. hus, steinmurer og gravrøyser.

Enkeltlokaliteter av kulturbetingete naturtyper er i stor

grad rekartlagt etter 2005 og lagt inn i datasettet

Naturtyper - DN-håndbok 13.

Datasettet har historikk tilbake til tidlig 1990-tall og

prosjektet "Nasjonal registrering av verdifulle

kulturlandskap". Førstegangs registrering pågikk i 1992-

1994. Supplerende registreringer og oppdateringer er

gjennomført av fylkesmennene, i varierende omfang.

Registreringene ble utført både med tanke på å

dokumentere verdier og å danne grunnlag for prioritering

av offentlig innsats for å stimulere til og støtte ulike

forvaltningstiltak for å ivareta verdiene.

Over tid endrer de registrerte elementene seg dersom

de ikke holdes i hevd. Hvorvidt verdiene som ble

registrert i perioden 1992-1994 eller senere fortsatt er til

stede, vil derfor variere.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Formålet med datasettet er å dokumentere og gi en

oversikt over de kulturlandskapsområdene det er viktig å

prioritere med tanke på tiltak for å opprettholde eller

forbedre tilstanden.

Datasettet gir et kunnskapsgrunnlag med tanke

biologiske og/eller kulturhistoriske verdier som bør tas

hensyn til ved inngrep og tiltak, arealplanlegging og

annen forvaltning. Datasettet benyttes også som

grunnlag for prioritering av tilskudd og andre virkemidler

med tanke på å ivareta registrerte verdier.

Dataene egner seg for fremstilling av 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, eventuelt mer detaljert kartgrunnlag avhengig

av grunnlaget for digitaliseringen av områdene.

EIER/KONTAKTPERSON

Miljødirektoratet

Datateknisk: Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no

Fagekspert: Seksjon for trua arter og naturtyper,

post@miljodir.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 5000-50000

Stedfestingsnøyaktighet (meter):

Stedfestingsnøyaktighet er gitt per område i egenskapen

Nøyaktighetsklasse.

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Norges fastland

Dekningsoversikt

KILDER OG METODE

Datasettets opprinnelse er prosjektet «Nasjonal

registrering av verdifulle kulturlandskap» som ble ledet

av Miljøverndepartementet gjennom et bredt

sammensatt utvalg nedsatt i 1991. Faglig ansvar lå hos

Direktoratet for naturforvaltning.

Registreringen pågikk i 1992 – 1994. Det ble fastsatt

retningslinjer for fylkenes arbeid, hvilke kriterier som
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skulle legges til grunn for å vurdere et landskap som

verdifullt og et system for klassifisering og prioritering av

områdene på fylkes- og nasjonalt nivå. Metodikken er

redegjort for i håndbøker, som kun finnes i papirversjon.

Senere har kartleggingene blitt supplert i enkelte fylker.

Noen fylker har også senere gjennomført en

tilstandsundersøkelse av de kartlagte områdene.

Datamodellen er endret i flere omganger, og det

opprinnelige innholdet er ikke fullstendig representert i

det publiserte datasettet. Det er etterslep med tanke på

å komme a jour med oppdatering av datasettet på

dagens datamodell.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Etter behov

Status

Kontinuerlig oppdatert

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

SOSI, 4.5

FGDB, 10.4

GeoJSON, 2.0

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0

Tjeneste

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no

OBJEKTTYPELISTE

KultLandOmrade•

KultLandGrense•

EGENSKAPSLISTE

ID; unik ID per område•

Navn; navn på området•

Kommune; hvilken eller hvilke kommuner området

tilhører

•

Biologisk mangfold verdi; angir områdets vurderte

verdi med tanke på biologisk mangfold

•

Kulturminneverdi; angir områdets vurderte verdi med

tanke på kulturminner og kulturhistorie

•

Verdi; angir områdets oppsummerte verdi•

Bruksgrad; angir i hvilken grad området er i bruk•

Faktaark; lenke til standardiserte faktaark for det

enkelte område

•

Nøyaktighetsklasse; vurdering av hvor nøyaktig

kartobjektet representerer kulturlandskapsområdet

•

Spesiell forvaltningsstatus; om området faller inn

under bestemte statuser (utvalgt kulturlandskap,

tilskuddsberettiget, nasjonalt verdifullt område)

•

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til tegnregler

Link til produktside
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https://data.norge.no/nlod/no/2.0
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/a6368bed-4896-41d3-92aa-cc2b4261adc3
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/miljodirektoratet/verdifulle-kulturlandskap
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/miljodirektoratet/verdifulle-kulturlandskap
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/40
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