
Produktark: Reindrift - Trekklei

BESKRIVELSE

Datasettet trekklei viser viktige naturlige trekk mellom

ulike beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker

av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk.

Datasettet viser dagens arealbruk og er å regne som

veiledende illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i

hovedsak og normalt bruker områdene.

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

trekkleier som linjer på kartet.

Datasettet kan distribueres og benyttes som

informasjonsmateriale av reindriftsnæringen, offentlig

forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Kartet er ikke

juridisk bindende.

Reindriftskart benyttes av mange parter både på lokalt

og regionalt nivå. Både i plan- og byggesaker samt i

forvaltningen av utmark vil informasjon om reindrift

kombinert med annen informasjon få fram

interessekonflikter og mulige løsninger.

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

Datasettet kan lastes ned som landsdekkende filer fra

GeoNorge og NIBIO sine nettsider. Nedlasting krever

ikke lisens eller brukernavn/passord.

WMS-tjenesten er tilgjengelig uten restriksjoner fra

nettsidene til GeoNorge og NIBIO.

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

WMS - Get Capabilites: https://reindrift.nibio.no/cgi-

bin/reindrift?request=getcapabilities&service=wms

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

bin/rein/trekklei?Service=WFS&Request=GetCapabilitie

s

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Ujevnt

Status

Under arbeid

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

GML, 3.2.1

SOSI, 4.1

FGDB, 10.0

Reindrift - Trekklei
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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_trekklei,https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.gp_dek_oversikt?datasett=ldir_trekklei&addLayers=geonorgedekningskart,gp_dek_oversikt_wms&type=dek


Projeksjoner

EPSG:25833•

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

OBJEKTTYPELISTE

Trekklei•

EGENSKAPSLISTE

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/95b0d396-a6fe-462b-8753-120efd0b60f3
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/landbruksdirektoratet/reindrift-trekklei
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/reindriftens-arealbrukskart
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