
Produktark: Naturvernområder - Foreslåtte

BESKRIVELSE

Datasettet viser områder som er under planlegging og

sendt på offentlig høring etter lov om Naturmangfold -

Kapittel V. Områdevern.

Verneområder opprettes først og fremst for å bevare

naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi

skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med

tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen.

Verneområdene forvaltes av fylkesmannen, kommunen,

et nasjonalparkstyre eller et interkommunalt

verneområdestyre

Datasettet har nær sammenheng med datasettet

Naturvernområder. Når et verneforslag blir vedtatt,

slettes kartobjektet fra Foreslåtte naturvernområder og

opprettes isteden i datasett Naturvernområder.

Direktoratet presiserer at det kan forekomme feil og

mangler i dette datasettet. Informasjon om verneforslag i

Naturbase er kun en tilleggsopplysning. Opplysningene

er ikke en formell del av verneplanprosessen, jf.

saksbehandlingsreglene etter naturvernloven (rundskriv

fra Miljøverndepartementet T-3/99). ). Dersom det er

avgjørende å vite om et konkret areal er foreslått vernet,

må det derfor tas kontakt med direktoratet,

fylkesmannen i det aktuelle fylke, eller med

Sysselmannen på Svalbard.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Formålet med datasettet er å vise områder som er under

planlegging og sendt på offentlig høring etter lov om

Naturmangfold - Kapittel V. Områdevern.

Dataene egner seg på alle kart der det er behov for å

vise at bestemte områder omfattes av den type

beskyttelse som er nevnt i beskrivelsen, for eksempel i

planlegging etter plan- og bygningsloven (temakart,

kommuneplan, reguleringsplan, byggesaksbehandling).

EIER/KONTAKTPERSON

Miljødirektoratet

Datateknisk: Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no

Fagekspert: Verneområdeseksjonen, post@miljodir.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 10000

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Dataene dekker fastlands-Norge, Svalbard, Jan Mayen

og mellomliggende sjøområder. I øst grenser data til

riksgrensen mot Sverige, Finland og Russland.

Dekningsoversikt

KILDER OG METODE

Datasettet produseres som en del av arbeidet med å

etablere nye verneområder. Kart- og egenskapsdata

leveres av fylkesmannen.

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

Naturvernområder - Foreslåtte

Miljødirektoratet - 30.11.2020

https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget/dekning?fylke=&dataset=0e7eb17f-35ef-46d3-a465-3112d8bb2b5e
https://data.norge.no/nlod/no/2.0


Tjeneste

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no

OBJEKTTYPELISTE

ForeslåttNaturvern•

EGENSKAPSLISTE

LokalId; unik ID per område•

Navn; navn på foreslått naturvernområde•

Verneform; ulike typer vern sortert under forskjellig

lovverk og/med tilhørende restriksjoner

•

Verneplan; angir hva slags verneplan området tilhører•

Kommune; hvilken eller hvilke kommune(r) området

ligger i

•

Faktaark; lenke til standardisert faktaark med

informasjon om området

•

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til tegnregler

Link til produktside

Naturvernområder - Foreslåtte

Miljødirektoratet - 30.11.2020

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/0e7eb17f-35ef-46d3-a465-3112d8bb2b5e
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/miljodirektoratet/foreslatte-naturvernomrader
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/miljodirektoratet/naturvernomrader-foreslatte
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1
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