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Produktark: Villreinområder 

BESKRIVELSE  

 

 
Datasettet inneholder data fra nasjonale 
villreinområder. På fastlands Norge finnes det 23 
villreinområder, hvorav ti er utpekt som nasjonale. 
Disse er: 

 Forollhogna 

 Hardangervidda 

 Knutshø 

 Nordfjella 

 Ottadalsområdet 

 Rondane 

 Setesdal-Austhei 

 Setesdal-Ryfylke 

 Snøhetta 
 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 

 brunstområde 
 
Det største polygonet for hvert villreinområde viser 
yttergrensen for leveområdet. De mindre 
polygonene innenfor leveområdet er 
funksjonsområder.  
 
Administrative grenser er ikke inkludert i datasettet. 

 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

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. 
 
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. 

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 
Trondheim.  
 
Datateknisk: Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no. 
Fagekspert: Viltseksjonen, post@miljodir.no. 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
  

Målestokktall: 1:50 000 
Stedfestingsnøyaktighet (meter): Mindre god (1500) 

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse  
Dataene dekker alle de nasjonale villreinområdene. 
 

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. 
 

BESKRIVE LSE  FORMÅ L/BRUKSOMRÅDE  

E IER/KONTAKTPE RSON  

DATASE TTOPPLØ SNING  

UTSTRE KNINGSINFORMA SJ ON  
 

K ILDER OG ME TODE  
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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. Status og leveområde. - NINA Rapport 
634. Norsk institutt for naturforskning (NINA), 
Trondheim. 
 
Ottadalsområdet: 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. 

 
 

 
Rapportene med kartlegging av de nasjonale 
villreinområdene ble sluttført i perioden 2008 – 
2012. Ingen oppdatering er forventet de nærmeste 
årene. For de resterende 13 villreinområdene er ikke 
tilsvarende kartlegger gjennomført per dags dato.  
Ved ny eller oppdatert kartlegging vil datasettet bli 
fortløpende oppdatert.  

 
 

 LEVERANSEBESK 
Leveres fra: http://karteksport.miljodirektoratet.no  
  
Format (Versjon)  

 SOSI (Produktspesifikasjon 
Villreinområder_2014_12_01)  

 ESRI Geodatabase  

 WMS  
 

Projeksjoner 
UTM sone 29-36 (EUREF89) 
UTM sone 29-36 (WGS 84) 
 

Tilgangsrestriksjoner 
Ingen restriksjoner - NLOD Norsk lisens for offentlige 
data 
 

Tjeneste WMS: 
http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/villr
einomrader/mapserver/WMSServer? 

 
 

 

 Villrein 

 Villreingrense 
 

 
identifikasjon (angir objektets unike Id) 
funndato (dato når objektet siste gang ble 
registrert/observert/målt i terrenget) 
Geodataeier/institusjon (angir hvilken 
institusjon/organisasjon som eier og har det faglige 
ansvaret for observasjonen og kvalitetsparametere 
som er lagt inn, for villrein er dette alltid 
Miljødirektoratet (Miljodir)) 
fylke (fylke/fylker som objektet ligger i) 
kommune (kommune/kommuner som objektet 
ligger i) 
samling (angir hvilken samling som er opphav til 
registreringen, for villrein er dette alltid Naturbase) 
funnetAr (angir året registreringen er gjort, 
egenskapen er lagt inn for å forenkle søk) 
geografiskPresisjon (angir en beregnet presisjon i 
meter, basert på kartobjektets geometriske 
midtpunkt) 
finner (navn på den som har gjort observasjonen) 
bmAktivitet (angir type aktivitet som er knyttet til 
observasjonen/forekomsten) 

bmFunntype (angir hvilket grunnlag oppføringen 

bygger på, jf. «basisOfRecord» i Darwin Core II) 

funnsted (angir områdenavn i Naturbase) 
bmTaxon (angir navn og tilknyttede opplysninger for 
arter) 
taksonId (unik identifikasjon av et takson, for 
villreinområder vil dette alltid være TaxonID/31247) 
taksonNorskNavn (norsk navn på arten, for 
villreinområder vil dette alltid være rein) 

A JOU RFØ RING OG OPPD AT E RING  
 

LEVE RANSE BE SKRIVELSE  
 

EGENSKA PSLISTE   
 

OBJE KTTYPE LISTE   
 

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/528a.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/528a.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/634.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/634.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/643.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/643.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2008/339.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/800.pdf
http://karteksport.miljodirektoratet.no/
http://data.norge.no/nlod/no/1.0
http://data.norge.no/nlod/no/1.0
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taksonVitNavn (vitenskapelig navn på arten, for 
villreinområder vil dette alltid være Rangifer 
tarandus) 
bmGruppe (angir typen organisme, for 
villreinområder vil dette alltid være pattedyr) 
bmForvaltningskategori (angir en kategori i henhold 
til forvaltningsinteresse, for villreinområder vil dette 
alltid være arter av særlig stor forvaltningsinteresse) 
bmUtvalgskriterium (kriterier for utvalg av arter 
med forvaltningsstatus, for villreinområder vil dette 
alltid være ansvarsart) 
funksjonsperiode (angir årstid eller årstider der 
området brukes av villrein) 
artsdatabankID (artsdatabankens ident for aktuell 
forekomst) 
Link/Faktaark (egen tjeneste som gir alle egenskaper 
pr objekt og et kartgrensesnitt med observasjonen 
eller området markert) 
 

 
 

 
Lenker til mer informasjon om datasettet 

 http://kartkatalog.miljodirektoratet.no 

 http://www.geonorge.no 

 http://www.naturbase.no 
 

LENKE R  
 

http://kartkatalog.miljodirektoratet.no/
http://www.geonorge.no/
http://www.naturbase.no/
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