
Produktark: Ramsarområder

BESKRIVELSE

Datasettet viser norske naturvernområder med status

som ramsarområder, under den internasjonale

våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen). Alle

norske ramsarområder er vernet som naturvernområder

(eget datasett). Noen ganger omfatter ramsarstatusen

kun deler av det aktuelle naturvernområdet. Et

ramsarområde kan også omfatte areal i flere ulike

naturvernområder.

I dette datasettet defineres entydig hvilke areal som

omfattes av Ramsarkonvensjonen i Norge. I tillegg

inneholder det en områdebeskrivelse på norsk, som

forklarer om historikk og begrunnelse for at områdene

har fått en så viktig internasjonal status.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Formålet med datasettet er å vise hvilke areal som

omfattes av Ramsarkonvensjonen i Norge.

Dataene egner seg for fremstilling av topografiske kart,

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.

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

vise at bestemte områder omfattes av den statusen som

er nevnt i beskrivelsen, for eksempel i planlegging etter

plan- og bygningsloven (temakart, kommuneplan,

reguleringsplan, byggesaksbehandling).

Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

EIER/KONTAKTPERSON

Miljødirektoratet

Datateknisk: MIljødataseksjonen, wms@miljodir.no

Fagekspert: Verneområdeseksjonen, post@miljodir.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 5000

UTSTREKNINGSINFORMASJON

KILDER OG METODE

Norge tiltrådte Ramsarkonvensjonen i 1975. Utvelgelse

av områder til konvensjonen skjer i henhold til en

prosess definert av partene i konvensjonen. Norge

rapporterer status til sekretariatet hvert tredje år. Ved

endringer i statusen for norske ramsarområder vil

datasettet oppdateres.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Etter behov

Status

Kontinuerlig oppdatert

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

SOSI, 4.5

FGDB, 10.4

GeoJSON, 2.0

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

Tjeneste

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Detail

s/ramsar

OBJEKTTYPELISTE

Ramsarområde•

Ramsarområder
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EGENSKAPSLISTE

ramsarId (angir områdets unike ID i datasettet)•

norskNavn (norsk navn på ramsarområdet)•

engelskNavn (engelsk navn på ramsarområdet )•

omraadeBeskrivelse (beskrivelse av området)•

siteNumber (områdets ID-nummer i

Ramsarkonvensjonen)

•

faktaark (lenke til faktaark fra Miljødirektoratet)•

RamsarSIS (lenke til beskrivelse av området på

Ramsarkonvensjonens nettsider)

•

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktside

Ramsarområder
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https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/fc28749e-633d-4dcc-b4c3-c073720a0982
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1026
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