
Produktark: Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

BESKRIVELSE

Sommerbeite er ett av fem datasett som til sammen

beskriver reindriftens årstidsbeiter. Sommerbeite

beskriver områder som reinen bruker på sommeren, og

det skilles mellom høysommerland og lavereliggende

sommerland.

Høyereliggende områder og luftingsområder er områder

hvor reinen oppholder seg i varme perioder om

sommeren for å dekke sitt behov for beite, ro, avkjøling

og minske insektsplagen. Reinen finner som regel slike

områder høyere til fjells, og derfor kalles dette ofte

høysommerland. I vær- og vindeksponerte kystområder

kan områder med høysommerland-funksjon også være i

lavereliggende terreng. Lavereliggende sommerland er

områder i tilknytning til høysommerland. I

sommerperioden er reinen var for temperatursvingninger

og insektsplage, på grunn av at den røyter de gamle

hårene og skal danne nytt hårlag. Reinen har derfor

behov for å kunne bevege seg mellom høyereliggende

og lavereliggende områder, for å finne ro til å beite.

Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling

mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid.

Et reindriftsår er inndelt i fem ulike årstider med

tilhørende årstidsbeiter. Årlige variasjonene iblant annet

vær- og beiteforhold gjør at bruken av årstidsbeitene vil

variere i både tid og utstrekning fra år til år.

Datasettet viser beiteområder for sommerbeite i

reindriften i Norge, både innenfor og utenfor det samiske

reinbeiteområdet. Reinbeiteområder med 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.

Reindriftskartene er utarbeidet som et samarbeid

mellom Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren og det

enkelte reinbeitedistrikt. Reindriftens arealbruk er

dynamisk slik at datasettet ikke er fullstendig, men

gjenstand for fortløpende revisjon.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Datasettet gir innsyn i reindriftens arealbruk og viser

områder som reinen i hovedsak og normalt bruker på

sommeren. Reindriftskartene er utarbeidet som

oversiktskart, og informasjonen må brukes med

forbehold om at denne er veiledende. Ved bruk av

reindriftskart til for eksempel konkrete

planleggingsoppgaver må kartinformasjonen suppleres

ved å innhente nærmere opplysninger hos den aktuelle

Statsforvalteren og reinbeitedistriktene.

Reindriftskart benyttes av mange parter både på lokalt

og regionalt nivå. Informasjon om reindrift kombinert

med annen informasjon kan synliggjøre

interessekonflikter og mulige løsninger både i plan- og

byggesaker og i forvaltningen av utmark.

Reindriftsnæringen og andre næringer med husdyr på

utmarksbeite skal avpasses mot hverandre.

Reindriftsdata er også viktige ved vurdering av

lokalisering av blant annet oppdrettsanlegg,

kraftledninger, vindkraftverk, hyttebygging, utvikling av

friluftsliv og planlegging av militære øvelser.

EIER/KONTAKTPERSON

Landbruksdirektoratet

Datateknisk: Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no

Fagekspert: Håvard Alexander Hagen,

reindriftskart@landbruksdirektoratet.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 50 000
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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/sommerbeite?

WFS - Get Capabilites:

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

bin/rein/sommerbeite?service=wfs&request=getcapabiliti

es

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Ujevnt

Status

Under arbeid

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

GML, 3.2.1

SOSI, 4.1

FGDB, 10.0

GDB

Projeksjoner

EPSG:25833•

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

OBJEKTTYPELISTE

Årstidsbeite flate•

Årstidsbeite grense•

EGENSKAPSLISTE

Kartlag med presentasjonsregel•

•	Reindriftsesongområde: Identifiserer hvordan

reinbeiteområdet er egnet og brukes til beite.

•

•	Utenfor reinbeiteområde: Årstidsbeitet ligger utenfor

reinbeitedistrikt (Ja/Nei)

•

Andre egenskaper fra fagområdet•

•	ReinbeitebrukerID: Angir hvilket reinbeitedistrikt som

bruker beiteområdet

•

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til produktside
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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_sommerbeite,https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.gp_dek_oversikt?datasett=ldir_sommerbeite&addLayers=geonorgedekningskart,gp_dek_oversikt_wms&type=dek
http://data.norge.no/nlod/no/1.0
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/d5d1e2d4-7dc0-47ce-8776-ff64b07d788e
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/landbruksdirektoratet/reindrift-sommerbeite
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/reindriftens-arealbrukskart
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