
Produktark: Reindrift - Reindriftsanlegg

BESKRIVELSE

Datasettet reindriftsanlegg gir opplysninger om ulike

typer gjerder, gjeterhytter og anlegg som er tilknyttet

reindrifta. Retten til å utøve reindrift kan også gi rett til

husvære, buer o.l. etter reindriftsloven § 21, og rett til å

føre opp arbeids- og sperregjerder, slakteanlegg, broer

og andre anlegg som er nødvendige for reindriften, etter

reindriftsloven § 24. Gjerder og anlegg som skal bli

stående ut over en sesong, kan ikke oppføres uten

godkjenning av departementet.

Datasettet gir illustrasjon på stedfesting av ulike typer

gjerder og anlegg i tilknyttet reindrifta. Dette kan være

både linjer og punkter.

Reinbeiteområdene hvor det drives samisk reindrift

omfatter ca 40 % av Norges landareal, og strekker seg

fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det

drives også samisk reindrift i Trollheimen basert på et

særlig rettslig grunnlag. I fjellområdene i Sør-Norge

drives reindrift i tamreinlag, basert på leieavtaler.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Datasettet gir innsyn i reindriftens arealbruk og viser

ulike typer anlegg som er viktige for reindrifta.

Områdeavgrensningene er veiledende som

informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig

forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Innholdet i

datasettene er ikke bindende for framtidig bruk.

Nedlasting krever ikke lisens eller brukernavn/ passord.

EIER/KONTAKTPERSON

Landbruksdirektoratet

Datateknisk: Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no

Fagekspert: Håvard Alexander Hagen,

reindriftskart@landbruksdirektoratet.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 50 000

Stedfestingsnøyaktighet (meter): 100

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Norges hovedland, innenfor de samiske

reinbeiteområdene, samt reindrift etter særskilt tillatelse.

Dekningsoversikt

KILDER OG METODE

WMS-tjenesten og WFS-tjenesten er tilgjengelig fra

GeoNorge og NIBIO sine nettsider.

URL til WMS: https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift?

WMS - Get Capabilites:

https://reindrift.nibio.no/cgi-

bin/reindrift?service=wms&request=getcapabilities

URL til WFS:

https://wfs02.nibio.no/cgi-

bin/rein/reindriftsanlegg?Service=WFS&Request=GetCa

pabilities

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Ujevnt

Status

Under arbeid

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

GML, 3.2.1

SOSI, 4.1

FGDB, 10.0
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https://norgeskart.no/geoportal/#!?zoom=6&project=geonorge&layers=1002&lat=6768825.17&lon=217236.30&wms=https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.geonorge_dekningskart?datasett=ldir_reindriftsanlegg,https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.gp_dek_oversikt?datasett=ldir_reindriftsanlegg&addLayers=geonorgedekningskart,gp_dek_oversikt_wms&type=dek


Projeksjoner

EPSG:25833•

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

OBJEKTTYPELISTE

Anleggspunkt•

Anleggskurve•

EGENSKAPSLISTE

Kartlag med presentasjonsregel•

  reindriftsanleggstype: Spesifikasjon av type teknisk

anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite.

•

Andre egenskaper•

  reinbeitebrukerID: angir hvilket reinbeitedistrikt som

bruker beiteområdet.

•

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til produktside
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http://data.norge.no/nlod/no/1.0
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/8dfa67c5-3099-4353-9ce0-72f9ebd44a2c
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/landbruksdirektoratet/reindrift-reindriftsanlegg
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/reindriftens-arealbrukskart
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