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Produktark: Verneplan for vassdrag 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 

Datasettet viser hvilke vassdrag, eller deler av 
vassdrag, som er vernet mot utbygging av vannkraft. 
Datasettet inneholder også de vassdragene som er 
supplementer  til de 4 eksisterende verneplanene.  

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Verneplan for vassdrag viser områder som er vernet 
mot kraftutbygging.  
 
Mer informasjon om hvordan man skal ta hensyn til 
vassdragsmiljøet i arealplaner finnes på NVEs 
hjemmesider: https://www.nve.no/flaum-og-
skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-
arealplanlegging/?ref=mainmenu 
 
Egner seg blant annet til bakgrunnsinformasjon for 
planlegging, og som datagrunnlag for kartløsninger 
på Internett. 
 
 

  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat. 
 

Datateknisk:  Ivar Peereboom, iope@nve.no  
Fagekspert:  Astrid Voksø, avo@nve.no  

 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: 50 000 
Verneplan for vassdrag følger i hovedsak grensene 
for aktuelle nedbørfelt. Nedbørfeltene er digitalisert 
på bakgrunn av høydekurver i N50 kartdata. 

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Hele fastlands-Norge med øyer langs kysten. 
 
 

Dekningsoversikt 
https://temakart.nve.no/link/?link=verneplanforvass
drag  
 

KILDER OG METODE 
 

I perioden 1973-1993 besluttet Stortinget å verne 
341 vassdragsobjekter gjennom behandling av 
Verneplan I – IV for vassdrag. Disse objektene består 
både av hele vassdrag, deler av vassdrag og områder 
med flere vassdrag. Vassdragsvernet er lovfestet i 
vannressursloven. Verneplan for vassdrag ble 
supplert i 2005 og 2009.  
 
 

 

 
Status 
Oppdateres ved behov. 

 
 

 LEVERANSEBESK 
Format  

• Shape 

• SOSI 

• ESRI Filgeodatabase(ver.10) 
 

Projeksjoner 
UTM EUREF 89, lokal eller 33  
 

Tilgangsrestriksjoner 
Ingen. Dataene kan fritt lastes ned fra NVEs 
nedlastingsløsning 
 

 

BESKRIVE LSE  

FOR MÅ L/BRUKSOMR ÅDE  

E IER/KONTAKTPER SON  

DATASE TTOPPLØ SNING  

UTSTRE KNINGSINFOR MA SJON  
 

K ILDER OG ME TODE  
 

A JOUR FØR ING OG OPPD ATERING  
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Tjeneste 
Datasettet inngår i WMS-tjenesten: 
https://gis3.nve.no/map/services/VerneplanforVass
drag/MapServer/WmsServer?  
 
 
 
 
Formell beskrivelse av tjenesten(capabilities):  
https://gis3.nve.no/map/services/VerneplanforVass
drag/MapServer/WMSServer?request=GetCapabiliti
es&service=WMS 

 
 

 
• VassVernOmr   

 
 

 
• objektid   
• objektnavn   
• verneplan   
• supplering   
• ikrafttredningsdato   
• areal 

• vassdragsnummer 

• link  
 

 
 

 
• Metadata i Geonorge   
• Produktspesifikasjon  
• Tegneregler 
• NVEs informasjonsside om Verneplan for 

vassdrag  
 

 

EGENSKA PSLISTE   
 

LENKER  
 

OBJE KTTYPE LISTE   
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