
Produktark: Restriksjonsområder - Naturvern

BESKRIVELSE

Datasettet stedfester hvor det finnes bestemte

restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget

datasett). Perioder som restriksjoner gjelder for er også

angitt. Datasettet omfatter foreløpig bare restriksjoner

som gjelder ferdselsforbud og luftfart (lavflyving og

start/landing med luftfartøy). Miljødirektoratet vil vurdere

å tilrettelegge for andre typer restriksjoner senere.

Verneforskriften publisert på Lovdata og tilhørende

forvaltningspraksis gir det komplette bildet av

restriksjoner og reguleringer av aktiviteter i et

naturvernområde. Utvalget av restriksjoner i datasettet

er avgrenset til strenge restriksjoner som kan uttrykkes

presist på kart. Disse er: Ferdselsforbud,

Landingsforbud, Landingsforbud Forsvaret, Lavflyving

forbudt (< 300 m) og Lavflyving forbudt Forsvaret (< 300

m).

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Formålet med datasettet er å gi en enkel tilgang til

informasjon om utvalgte restriksjoner i

naturvernområder.

Datasettet egner seg godt til temakart og formidling av

data via mobile enheter. Bruksområdet inkluderer også

forvaltning av naturvernområder og arealforvaltning.

Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

EIER/KONTAKTPERSON

Miljødirektoratet

Datateknisk: Seksjon for miljødata og geoinformasjon,

wms@miljodir.no

Fagekspert: Verneområdeseksjonen, post@miljodir.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 5000

Stedfestingsnøyaktighet (meter): Varierende, fra

nøyaktighet ved oppmåling til nøyaktighet ved

digitalisering fra analogt kart. I soner vil grenselinjer med

ulik geometri fra naturvern, normalt ha lavere

nøyaktighet.

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Norges fastland, Svalbard, Jan Mayen og Bjørnøya.

KILDER OG METODE

Datasettet er etablert med utgangspunkt i seks

restriksjonstyper. Basert på retningslinjer fra

Miljødirektoratet har statsforvalterne utført arbeidet med

etableringen. Oppdatering skjer når et nytt verneområde

etableres eller et eksisterende endres.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Etter behov

Status

Kontinuerlig oppdatert

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

GeoJSON

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0

Tjeneste

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no

OBJEKTTYPELISTE

VernRestriksjonGrense•
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https://data.norge.no/nlod/no/2.0


VernRestriksjon•

EGENSKAPSLISTE

VernRestriksjonId; Unik ID som identifiserer den

enkelte restriksjon

•

Verneområde ID; Unik ID som identifiserer

naturvernområdet restriksjonen gjelder for

•

Navn; Navn på naturvernområdet restriksjonen gjelder

for

•

Verneform; Verneform for naturvernområdet

restriksjonen gjelder for

•

Restriksjon gjelder hele verneområdet; Angir om

restriksjonsområdet omfatter hele naturvernområdet

(Ja/Nei)

•

Andre restriksjonsomr i verneomr; Angir ID for

eventuelle andre restriksjoner i naturvernområdet

•

Faktaark; lenke til standardisert faktaark for

restriksjonsområdet

•

Restriksjoner; Angir hvilke restriksjoner som gjelder for

restriksjonsområdet

•

Restriksjoner Forsvaret; Angir hvilke restriksjoner som

gjelder Forsvaret spesielt

•

Restriksjoner Beskrivelse; Detaljert beskrivelse av

aktuelle restriksjoner

•

Restriksjoner Beskrivelse Forsvaret; Detaljert

beskrivelse av aktuelle restriksjoner som gjelder

Forsvaret spesielt

•

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktside
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https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/a5110961-6246-4173-90ce-69ff3604d9f6
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/2
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