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Produktark: Forsvarets skyte- og øvingsfelt 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 

Geodatasettet inneholder den flatemessige 
utbredelsen av militære skyte- og øvingsfelt 
avgrenset av Forsvarets eide/leide grunn, og 
Forsvarets ervervede rettigheter til bruk av arealet 
til skyte- og øvingsaktivitet, herunder også 
klausulerte fareområder (sikkerhetssoner).  
Datasettet beskriver IKKE fare-/restriksjonsområder 
for luftfarten som kan avvike fra skytefeltets 
geografiske representasjon på bakken. 
Deler av dette datasettet leveres også til Kartverkets 
N50-serie. 
Datasettet inneholder alle Forsvarsbyggs skyte- og 
øvingsfelt som ikke er ryddet eller sikret. SØF som er 
utrangert, men som ikke ennå er ryddet, vil derfor 
fortsatt ligge inne i geodatasettet.  
Per januar 2014 er det 68 felt registrert, hvorav 48 er 
aktive og 20 er utrangerte. 
 
I Forsvarsbyggs kartbase har et skyte- og øvingsfelt 
følgende supplerende og underliggende tema: 
 
• Skytefeltinndeling 
• Standplass 
• Mål 
• Skytebane 
 

 
• Sikkerhetssone 
• Restriksjoner 
• Installasjoner 
 
Disse temaene inngår ikke i dette datasettet, og 
distribueres per i dag ikke utenfor Forsvarsbygg. 

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Dataene egner seg for fremstilling av topografiske 
kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive 
kart, kartløsninger på internett og til geografiske 
analyser 

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Eier: Grunneiendom og SØF-tjenester v/Per Siem. 
 
Datateknisk kontakt: Utleie v/Per Gunnar Ulveseth. 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: 5000 - 50000 
Stedfestingsnøyaktighet: 50 
Målenhet: meter 

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av 
riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og 
territorialgrensen i havet.  
 

KILDER OG METODE 
 

Dataene baserer seg på gjeldende avtaleverk og 
eiendomsforhold. Avtaler knyttet til skyte- og 
øvingsfeltene ligger lagret i Xpand, Forsvarsbyggs 
forvaltningssystem for eiendomsinformasjon. 
 
 

 

 
 Dataene blir kontinuerlig oppdatert når det gjøres 
endringer i avtaleverk, eller når endringer i 
eiendomsgrensene gjør at feltene også må endre 
utstrekning. 

 

BESKRIVE LSE  

FORMÅ L/BRUKSOMRÅDE  

E IER/KONTAKTPE RSON  

DATASE TTOPPLØ SNING  

UTSTRE KNINGSINFORMA SJ ON  
 

K ILDER OG ME TODE  
 

A JOU RFØ RING OG OPPD AT E RING  
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 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

 Dataene foreligger i ArcSDE geodatabase 
Projeksjoner 
EUREF89, UTM sone 33 for nasjonale data, lokal 
UTM sone for kommunevise filer 
 
Tilgangsrestriksjoner 
Ingen. Gratis tilgang for parter i Norge digitalt. 
 

 
 

 
Skytefeltnavn Offisielt navn på skyte- og 

øvingsfeltet 

Objtype Objekttype iht. gjeldende SOSI-
standard 

Målemetode Iht. gjeldende SOSI-standard 

Nøyaktighet Angitt i meter 

Oppdateringsdato Dato for sist oppdatering av 
grense eller egenskaper 

Komm Kommunenummer 

Opphav Bakgrunn for avgrensningen 

Originaldatavert Hvilken etat som eier dataene 

 
 
 

 
Metadata på Geonorge.no 
 

LEVE RANSE BE SKRIVELSE  
 

EGENSKA PSLISTE  
 

LENKE R  
 

http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/nor/metadata.show?id=75620&currTab=simple
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