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Produktark: Villreinområder
BESKRIVELSE

Datasettet egner seg for fremstilling av temakart,
oversiktskart, 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.
Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Datasettet inneholder data fra nasjonale villreinområder.
På Norges fastland finnes 24 villreinområder, hvorav ti
er utpekt som nasjonale. Disse er Forollhogna,
Hardangervidda, Knutshø, Nordfjella, ReinheimenBreheimen, Rondane, Setesdal-Austhei, SetesdalRyfylke, Snøhetta og Sølnkletten.
Datasettet viser yttergrenser for villreinbestandenes
biologiske leveområde. I tillegg vises funksjonsområder
der dette er kartlagt. Funksjonsområdene i datasettet er
trekkvei og trekkområde, beiteområde, kalvingsområde
og brunstområde. Den største polygonen for hvert
villreinområde viser yttergrensen for leveområdet. De
mindre polygonene innenfor leveområdet er
funksjonsområder.
Administrative grenser er ikke inkludert i datasettet.
FORMÅL/BRUKSOMRÅDE
Formålet med datasettet er å vise leveområder og
funksjonsområder for villrein som beslutningsgrunnlag i
arealforvaltning mv.
Datasettet viser leveområder og funksjonsområder for
villrein, som det bør tas spesielt hensyn til i
arealplanlegging mv. Ved kommunal planlegging bør
nedbygging eller forstyrrende tiltak unngås, og det bør
velges arealformål som bidrar til å ivareta områdene.
Hensynssoner med retningslinjer (arealdelen) og
bestemmelser (reguleringsplan) kan også benyttes for å
synliggjøre dette. Konflikt med lokaliteter av nasjonal
eller vesentlig regional interesse kan gi grunnlag for
innsigelse i saker etter plan- og bygningsloven.

EIER/KONTAKTPERSON
Miljødirektoratet
Datateknisk: Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no
Fagekspert: Viltseksjonen, post@miljodir.no
DATASETTOPPLØSNING
Målestokktall: 50000
UTSTREKNINGSINFORMASJON

KILDER OG METODE
For alle de ti nasjonale villreinområdene er kartleggingen
utført i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA)
og Norsk villreinsenter (NVS) som en del av
kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av regionale
planer for villreinfjella. Rapportene med kartlegging av
de nasjonale villreinområdene ble sluttført i perioden
2008 – 2012. Ingen oppdatering er forventet de
nærmeste årene. For de resterende 14 villreinområdene
er ikke tilsvarende kartlegginger gjennomført per dags
dato. Ved ny eller oppdatert kartlegging vil datasettet bli
fortløpende oppdatert.
Forollhogna: Jordhøy, P. m.fl. 2010. Villreinen i
Forollhogna. Status og leveområde. - NINA Rapport
528a. Norsk institutt for naturforskning (NINA),
Trondheim.
Hardangervidda: Mossing, A. og Heggenes J. 2007.
Kartlegging av villreinens arealbruk på
Hardangervidda. NVS Notat 7/2010.
Nordfjella: Strand, O. m.fl. 2011. Villreinen i Nordfjella.

Miljødirektoratet - 14.07.2020

Villreinområder

Status og leveområde. - NINA Rapport
634. Norsk institutt for naturforskning (NINA),
Trondheim.
Reinheimen-Breheimen: Jordhøy, P. (red.) 2011.
Villreinen i Ottadalen. Kunnskapsstatus og leveområde.NINA Rapport 643. Norsk institutt for naturforskning
(NINA), Trondheim.
Rondane og Sølnkletten: Jordhøy, P. (red.) 2008.
Villreinen i Rondane – Sølnkletten. Status og
leveområde. - NINA Rapport 339. Norsk institutt for
naturforskning (NINA), Trondheim.
Setesdal-Ryfylke og Setesdal-Austhei: Mossing, A. og
Heggenes, J. 2010. Kartlegging av villreinens
arealbruk i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene og Setesdal
Austhei. NVS Rapport 6/2010.
Snøhetta og Knutshø: Jordhøy, P. m.fl. 2012. Villreinen i
Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og
leveområde. - NINA Rapport 800. Norsk institutt for
naturforskning (NINA), Trondheim.
AJOURFØRING OG OPPDATERING
Etter behov
Status
Fullført
LEVERANSEBESKRIVELSE
Format (versjon)
SOSI, 4.5
FGDB
GeoJSON
Projeksjoner
•EUREF89 UTM sone 33, 2d
Tilgangsrestriksjoner
Åpne data
Tjeneste
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/villrein/Ma
pServer/WMSServer
OBJEKTTYPELISTE
•Villrein
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•Villreingrense
EGENSKAPSLISTE
•villreinId (unik ID for objektet)
•omraadenavn (navn på leveområde/funksjonsområde)
•registreringsdato (dato for registrering av data for
objektet)
•noeyaktighetsklasse (vurdering av hvor presist
objektet er stedfestet)
•funksjon (områdets funksjon for villrein)
•funksjonsperiode (angir hvilken årstid funksjonen er
aktuell)
•nasjonalt_villreinområde (angir om objektet ligger
innenfor et nasjonalt villreinområde)
•europeisk_villreinregion (angir om objektet ligger i en
europeisk villreinregion, eventuelt hvilken)
•opphav (angir hvilket opphav villreinen i et leveområde
har)
•faktaark_villreinomraade (lenke til faktaark fra
villrein.no)
LENKER
Link til metadata i Geonorge
Link til produktspesifikasjon
Link til tegnregler
Link til produktside

