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FORORD

Denne rapporten gjør rede for klassifiseringsprinsippene som følges i Statistisk Sentralbyrås

arbeid med å utvikle et arealregnskap som del av ressursregnskapet. Rapporten gir en detaljert

oversikt over klassene i arealregnskapet, og en diskusjon av forholdet mellom disse klassene og

arealinndelingene som nyttes i en rekke forskjellige datakilder. I hovedsak bygger klassifiseringa

på synlig arealtilstand (markdekke) . I tillegg til de tradisjonelle landbruksfaglige arealinndelingene

legges det stor vekt på inndelinger etter Standard for næringsgruppering (SN) og etter plantegeografiske

vegetasjonstyper.

Byrået tar gjerne imot kommentarer og forslag til endringer av klassifiseringssystemet. Først

etter utprøving under arbeidet med prøveregnskap for areal for enkelte fylker og for landet som helhet

vil klassifiseringa bli foreslått som en standard for arealklassifisering.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 19. februar 1980

Odd Aukrust
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I. INNLEDNING

Denne rapporten gir en oversikt over begreper , og klassifiseringsprinsipper i arealregnskapet og

en gjennomgåelse av datakildene og klassedefinisjonene for novedkl ass i fi seri nga i regnskapssystemet.

Klassifiseringene av arealbruksplaner og av planlagt arealbruk blir beskrevet i en egen rapport (Tiril

Vogt: "Planlagt bruk: Plantyper og klassifisering") . Klassifiseringene for areal registerdata. og for

områdenivået vil bli drøfta i egne rapporter og i forbindelse med presentasjonen av regnskapsresultater.

Klassifiseringene vil først etter ytterligere utprøving og kommentarer bli samla, supplert med

praktisk veiledning for sammenstilling og bruk av regnskapene, og utgitt som håndbok.

2. BAKGRUNN OG FORMAL

Arbeidet med arealregnskap og arealklassifisering er en del av arbeidet med prøveregnskap for

ressurskategoriene energi, fisk og areal. For arealregnskapet blir det blant annet satt opp regnskap

for to prøvefylker, Østfold og Sør-Trøndelag.

Formålet med arealregnskapsarbeidet er å skape et enhetlig og samordna informasjonssystem for

analyser, planlegging og forvaltning av arealressursene på nasjonalt og regionalt nivå. En tar sikte

på at arealregnskapet skal kunne brukes som planleggings- og forvaltningsverktøy av fylkeskommunene, av

Miljøverndepartementet, og av fagdepartementer som Landbruksdepartementet og Kommunal- og arbeidsdeparte-

mentet. Primærkommunene vil først og fremst ha nytte av areal regnskapsdata i kommuneel arrsammenheng

(på "generalplannivå"), mens en på reguleringsplannivå i høyere grad enn på andre nivåer vil knytte saks-

behandlinga i de enkelte areal forval tni ngssporsmål til kart i stor målestokk, der statistikk fra areal-

regnskapet mer vil ha karakteren av  bakgrunnsmateriale.

Arealregnskapet vil derfor bli presentert og avstemt først og fremst for fylkesnivået, selv om

det vil være ønskelig og ofte nødvendig å avstemme flere viktige arealkategorier også på kommunenivået.

En vil imidlertid ikke kunne gi så sikre opplysninger for kommuner som for fylket som helhet— Det er

derfor på fylkesnivået en vil finne den mest detaljerte oppdelinga på arealklasser og de sikreste opp-

gavene over endringer i arealbruken.

Arealregnskapet vil omfatte både statusregnskap, oversikter over arealbruken og arealtilstanden

ved ett tidspunkt, og endringsregnskap, oversikter over de viktigste endringene i arealbruken i en

periode, oftest i ett kalenderår. Ettersom kildene for areal bruksendri ngen ofte er bedre enn for  areal-

status kan en for mange arealklasser gi endringstall med større nøyaktighet enn en har for statustallene.

Endringsregnskapet blir ført i de samme klasser som statusregnskapet, mens planregnskapet føres

i kategorier som samsvarer med hovedklassifiseringa, men også tar hensyn til klassifiseringa av formål

i bygningsloven og forslaget til ny pl and egg i ngsl ov (se Vogts notat) . Samordninga av data fra ulike

kilder og av data fra arealbruksregnskapene (status-on endringsregnskapene) med data fra planregnskapet

er av avgjørende betydning for utarbeidelsen av arealbudsjetter, der regnskapet knyttes sammen med

økonomiske budsjetter og med makro-økonomiske modeller for utvikling . på lang og mellomlang sikt.

3. AREALBRUK: DIMENSJONER OG NIVAER

I arbeidet med arealregnskapet har en kommet fram til at "arealbruk" omfatter fire hoveddimen-

sjoner:

hovedbruk (dominerende bruk og overflatetilstand)

tilleggsbruk

alternativ bruk (potensiell bruk)

planlagt bruk

og tre geografiske nivåer:

punkt/fysisk struktur

tei gni vå

områdenivå.

Som eksempler på hovedbruk og tilleggsbruk (ti l sammen "flerbruk" eller "multiple use") kan en nevne

skogarealer med virkesproduksjon som hovedbruk og friluftsliv, viltbiotop og jakt som tilleggsbruk.

Alternativ bruk av dette skogarealet kan være jordbruk dersom arealet eller deler av det oppfyller
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kravene til dyrkingsjord, eller boligareal/vegareal dersom arealet ligger  i tilknytning til tettsted

eller veg og egner seg til bebyggelse eller vegomlegging/vegutvidelse. Planlagt bruk kan for eksempel

være jordbruk dersom det foreligger bindende planer for nydyrking, eller boligareal om det foreligger

stadfestet reguleringsplan som fastlegger boligareal som framtidig arealbruk.

Under hovedbruk klassifiseres her som i de fleste andre areal kl a ss i f i seri ngssys temer dels

arealbruken, dels markdekket ("land cover"). Denne klassifiseringa er bygd opp av klasser som gjensidig

utelukker hverandre og til sammen dekker hele landarealet, den er eksklusiv og ekshaustiv. Tilleggs-

bruk og alternativ bruk er derimot verken eksklusiv eller ekshaustiv, det karakteristiske ved disse

arealbruksdimensjonene er nettopp at de er overlappende og ikke summerer seg opp til hundre prosent av

territoriet. Enkelte spesielt viktige arealkategorier som er nært knytta til hovedbruken av  arealene,

skogreisingsmark, dyrkingsjord og verna og sikra areal, er likevel tatt med i hovedklassifiseringa, mens

vi ikke har utarbeidd noen systematisk og fullstendig klassifisering verken for tilleggsbruk eller

alternativ bruk. Disse dimensjonene ved arealbruken blir dermed tatt hensyn til ved spesielle, kon-

krete prosjekter og analyseoppgaver, og ikke i selve arealregnskapets hoveddel.

Grunnenheten, individet, i klassifiseringa av arealene er teigen, definert som en homogen og

sammenhengende bruksflate med en funksjon. Teigarealet vil innafor hovedklassene av bebygd areal svare

til den bebygde og opparbeida delen av en tomt eller eiendom, innafor hovedklassene av ubebygd areal

til marksl agsfi guren/s kogbestandet/enhetene i vegetas jonskartl eggi ng . (Når ikke annet er sagt, står

"teig" her for arealbruksteig, i motsetning til f. eks. delingslovens "grunneiendomsteig").

Innafor teiger i hovedklassene av bebygd areal vil en kunne ha ulike delaktiviteter som gir

seg uttrykk i ulik fysisk overflate. For eksempel kan en innen én boligteig ha flere bygninger (bo-

ligen, garasje, vedskjul, redskapsskjul) og flere typer opparbeida og utnytta areal (oppkjørsel, gårds-

plass, hage), eller innen en industriteig flere bygninger (kontorbygg, maskinhall, lagerbygninger) og

flere ubebygde arealtyper (parkeringsplass, utendørslager, parkareal) . Disse teigene har  likevel én

funksjon, bolig respektive industri, og regnes som én boligteig respektive industriteig.

Den eneste delen av tomta eller eiendommen som ikke regnes til teigen vil være arealer som

verken er bebygd, opparbeida eller utnytta til delaktiviteter under tei gfunks jonen . Eksempler kan være

boligtomter der en del av tomta like gjerne kunne vært en selvstendig skogeiendom (ut fra den fysiske

overflaten og synlige bruken) eller industritomter der deler av eiendommen ligger unytta som framtidig

ekspansjonsareal. Begrunnelsen for å gjøre dette skillet  mellom teig og tomt er å finne i areal klass i-

fi seri ngas oppbygging som en inndeling  etter arealbruk og markdekke, dvs. etter den synlige fysiske

overflaten en for eksempel kan observere og tolke ut fra luftfoto. En viktig praktisk begrunnelse er

at arealregnskapet skal gi mest mulig relevante og pålitelige data for reserveareal og ekspansjonsareal

for framtidig bebyggelse.

Arealbruksteigen avgrenses oppad av størrelsen på den homogene og sammenhengende bruksflaten.

Nedad vil teigen ha en minstestørrelse på fra 0,1 til 0,5 daa. For teiger innafor klassene av bebygd

areal har våre erfaringer vist at den relevante minstestørrelsen er 0,1 - 0,3 daa. For markslagsfigurene

på økonomisk kartverk er minstestørrelsen avhengig av markslagsklassen, den minste figuren gjelder for

fulldyrka areal og andre marksl agsfi gurer omgitt av fulldyrka areal, der minstestørrelsen er 0,5 daa.

Landsskogtakseringas prøveflater er sirkelflater med radius 5,64 m, dvs. 0,1 daa, der en bestemmer

markslag og vegetasjonstype, mens data om skogbestandet gjelder et areal på 1,0 daa.

Den oppdelinga i typer av fysisk overflate en vil finne innen teiger i hovedklassene av bebygd

areal, tar vi i arealregnskapet vare på ved en registrering på punktnivået, hvilken fysisk overflate

utvalgspunktet (for eksempel, og særlig, i tettstedsregistreringa) faktisk treffer. For alle utvalgs-

punkter, både bebygd og ubebygd areal, knyttes også det vi kaller arealregisteropplysninger, data om

naturg i tte og langsomt foranderlige forhold, til selve sampel punktet, se kapittel 5.

Områdenivået består av en samling teiger som defineres ut fra den eller de teigklasser som

dominerer området. En boligteig omgitt av andre boligteiger vil ligge i et boligområde, men omgitt av

jordbruksteiger vil den ligge i et jordbruksområde. Områder kan også klassifiseres ut fra naturland-

skapets karakter, slik at det er mulig å sette opp en klassifisering av områder dels ut fra arealbruk/

bebyggelsestyper, dels ut fra naturlandskapet. Denne klassifiseringa blir imidlertid ikke tatt opp her.
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Både hovedbruk, tilleggsbruk, alternativ bruk og planlagt bruk kan klassifiseres såvel på teig-

nivå som på områdenivå. Imidlertid vil Je fleste hovedbruksklasser ha nokså klar teiekarakter, mens

tilleggsbruk oftest vil ha områdekarakter. Alternativ bruk og planlagt bruk vil kunne forekomme både

på teig- og områdenivå. Hovedklassifiseringa som drøftes i denne rapporten er bygd opp omkring

hovedbruksklasser Qå teignivå, men tar også hensyn til to klasser alternativ bruk på teignivået

(dyrkingsjord og skogreisingsmark) og til en tilleggsbrukkategori som nærmer seg hovedbruk ved den

eksklusive bruk verne- og sikringsbestemmelser gir arealene, dels på teignivået, men spesielt på om-

rådenivået.

4. KLASSIFISERINGSPRINSIPPER

Kl ass i fi seri ngssystemet er bygd opp slik at det i størst mulig utstrekning tilfredsstiller

enkelte hovedkrav:

- klassifiseringa skal kunne utnytte data fra flere ulike typer kilder

- systemet skal være hierarkisk oppbygd, slik at underkategorier entydig hører til
hovedkategorier, og slik at detal jertheten kan tilpasses de enkelte brukeres til-
gang og behov for data

- klassifiseringa skal gi en mest mulig allsidig karakteristikk av  arealbruken/
arealtilstanden

- hovedklassene og de fleste underklassene skal være entydige og lett forståelige slik
at de kan kjennes igjen i terrenget av de fleste brukergrupper

- alle klassene skal være definert etter målbare og etterprøvbare kriterier

- systemet skal kunne brukes av ulike forvaltningsnivåer og institusjoner og organisa-
sjoner, og skal være åpent i den forstand at finere inndelinger for enkelte brukeres
behov er fullt mulig

Vi har kommet fram til en klassifisering som er bygd opp som et kodesystem med sju siffer. Selv om vi

systematisk har reservert koden 0 for summen av underklasser og koden 9 for ufordelt på de enkelte

siffernivåer står en likevel igjen med 8 7 mulige klasser, dvs. omkring 2 000 000 klasser, hvorav vi

foreløpig bare har spesifisert omkring 400 000. Klassene er på alle nivåer der dette er mulig forsøkt

rangert og gitt kode med synkende intensitet i arealutnyttelsen. For bebygd areal er det antydet en

rangering etter økenomisk intensitet, for ubebygd areal er målet på intensitet den biologiske produkti-

viteten.

På forstesiffernivået er arealet delt inn etter fysisk/morfologiske kriteria (overflatetilstand

med et visst samsvar med grove aktivitetskategorier) . Denne inndelinga etter fysisk overflate og synlig

bruk er dels ført videre på fjerde- og femtesiffernivåene, slik at disse tre siffernivåinndelingene gir

en inndeling i arealkategorier en kan kjenne igjen i landskapet. På annet- og tredjesiffernivået deles

arealene inn etter høydekategorier og etter vernekategorier mv. For bebygd areal nyttes sjettesiffer-

nivået til inndeling etter næringsgruppe, mens tre hovedklasser av ubebygd areal inndeles på sjette- og

sjuendesiffernivå etter faktisk og potensiell bonitet og etter dyrkingskvaliteter.

Inndelinga på førstes i fferni vå og inndelings kri teri ene for forstes i fferni våkt assene på de øvrige

seks siffernivåene framgår av figuren på side 10.

Noen (tenkte) eksempler på klassifiseringskoder kan illustrere prinsippene for oppbygginga av

systemet:

Kode 	 Klassifisering

1112179 	 1112179 	 Bebygd areal i tettsteder

1112179 	 Høydesone A (0-149 moh)

1112179 	 Ingen restriksjoner eller vernestatus

1112179 	 Industri- og lagerareal

1112179 	 Industriareal 	 (SN: 3)

1112179 	 Metallindustri 	 (SN: 37)

1112179 	 Ufordel t/unytta siffernivå
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Kode 	 Klassifisering

5633184 	 5633184 	 Myr- og våtmarksareal

5633184 	 Høydesone F (900-1199 moh)

5633184 Naturreservat

5633184 	 Rike myrer over høydegrensa

5633184 	 Ekstremrik myr

5633184 	 Ikke skogreisingsmark

5633184 	 Dyrkbar til mindre lettbrukt fulldyrka jord, inklusive mindre
lettbrukt  blokkrik og mindre lettbrukt  s j øl drenert
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5. INNSAMLINGSMETODER OG DATAKILDER

Et vesentlig trekk ved enhver arealoversikt er stedfestinga av arealene. Ideelt ønsker en seg

ofte en fullstendig kartfesting av hver enkelt arealenhet. Imidlertid er en slik kartfesting bare

mulig for noen få kildetyper, mens de fleste datakildene vil gi absolutte areal storrel ser og areal-

andeler innen soner, mest typisk administrative enheter som kommuner og fylker. To datakilder vil

være sentrale når det gjelder den fullstendige kartfestinga, men begge forst på noe lengre sikt.

For det forste vil Okonomi sk kartverk (M 1: 5000 og 1: 10 000) etter hvert, gjennom

Jordregi sterinsti tuttets virksomhet, foreligge komplett i digitalisert form, slik at en får et EDB-

basert kataster, altså et fullstendig kartografi sk/numerisk arealregister. For det andre vil GAB-

systemet (geodataregistre for Grunneiendommer, Adresser og Bygninger) gi geografiske koordinater for

disse registerenhetene når dette systemet blir operativt i stort omfang. Men begge disse kildene

vil gi gode statusoversikter først på noe  lengre sikt, selv om de kan gi svært gode endringstall på

kortere sikt.

På kort og mellomlang sikt baserer statusregnskapet seg derfor på punktsamplingsteknikk, en

innsamlingsmetode som utnytter kart og/eller luftfoto, foruten at Landsskogtakseringas prøveflaten kan

betraktes som punktutvalg. Nettene av utvalgspunkter vi nar oppretta i arealregnskapsarbeidet har

tre hovedformål. De gjør det mulig å avstemme arealdata av  ulike  typer i ett felles grunnlag slik at

en kan kontrollere at alle arealklassene sammenlagt utgjør 100 	 av arealet, noe som er bortimot

umulig ved alternative framgangsmåter. De gjør det mulig å koble data om berggrunn, kvartærgeologi,

klima og ailment det vi kaller arealregisteroppiysninger (punktnettet utgjor her et elementært

register) til areal bruks/marksl agsdata. De gjør det framfor alt mulig å koble sammen data om ulike

areal bruksdimens joner som ofte foreligger som uavhengige flater og bare sammenkobles ved detaljert

planimetrering av samkopierte eller sammentegnede kart, en alternativ framgangsmåte som både er tung-

vint, tidkrevende og unødvendig når det er arealstatistikk og ikke 4atasterframsti i l i ng en har behov

for.

4

3

2

1

1 2 3 4 5

Utvalgspunktene i dette regulære nettet (identifisert ved kart-koordinater) fungerer som

observasjonsenheter og statistiske individer i et arealregister. En rekke ulike arealopplysninger

og typer arealegenskaper, her eksemplifisert ved flatene A, B, C og D, kan dermed knyttes sammen i

utvalgs- eller registerpunktene.
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I figuren og registeret vist nedenfor er forutsatt binære variable. Systemet

kan selvsagt utnytte alle skalatyper.

Estimering av arealklasser ved hjelp av punktsampling er behandla i Byråets

metodehefte nr. 24 (I0 79/6).

AREALREGISTER:

Punkt Areal egenskap

Koo rd . A B C D Sum

1 1 1 Q 0 0 1

2 1 1 1 0 1 3

3 1 0 0 0 1 1

4 1 0 0 0 1 1

5 1 0 0 1 1 2

1 2 0 0 0 0 0

2 2 1 1 0 0 2

3 2 1 0 0 0 1

4 2 1 0 1 1 3

5 2 0 0 1
.

1 2

1 3 0 0 1 0 1

2 3 0 1 1 0 2

3 3 0 1 1 0 2

4 3
.

1 1 1 0 3 ^

5 3 1 0 1 0 2

I 4 0 0 1 0 1

2 4 0 0 1 0 1

3 4 0 0 1 0 1

4 4 0 1 1 0 2

5 4 0 0 1 0 1

Sum 7 6 1 3 6 32 
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Avgjørende for utforminga og innholdet i arealklassifiseringa er datakildenes kategorier og

definisjoner. 	 Oversikten nedenfor viser de ulike typene av datakilder til areal regnskapet.

Hovedkildene, de som har vært bestemmende for kriterier og definisjoner for hver arealklasse, omtales

kort nedenfor, hovedklasse for hovedklasse, mens de enkelte kildetypene gjennomgås mer detaljert

neste kapittel.

Typer av datakilder til arealregnskapet

I. Punktutvalg

A. Gruppe for ressursregnskap

(i) tettstedsarealregistreringa (luftfoto)

(ii) landstallprosjektet og fylkestallprosjekter (økonomisk kartverk, topografisk
kartverk, luftfoto, berggrunnskart, kvartærgeologiske kart, vegetasjonskart,
Landsskogtakseringas prøvefla tetakster)

B. Landsskogtakseringas prøveflatetakster

II. Tellinger

A. Jordbruks -, skogbruks- og landbrukstellinger, tiårlige totalte linger og
årlige utvalgstellinger

B. Folke- og boligtellinger

C. Bedriftstel l i nger

III. Administrative rutiner og registre

A. GAB- systemet

B. Bedrifts- og foretaksreg i stret

C. Andre administrative registre i forvaltningen

D. Reguleringsplan - og generalplanregistre

IV. Kart og kartavleda registre

A. Økonomisk kartverk

B. Jordregistret

C. Topografisk kartverk

L. Temakart

Klimasoner

For alle hovedklasser gjelder en inndeling i høydesoner som fordeler arealet på 15O-m-soner

til 600 moh og deretter i 300-m-soner til 1500 moh. Denne inndelinga svarer dels til Landsskog-

takseringas inndeling (150 m-soner til 900 moh.), dels til Norges geografiske oppmålings arealmålinger

(som kan aggregeres til 150 m-soner under 300 moh og til 300 m-soner over). Professor Strands vekst-

soner (Strand, 1964) bygger på varmesummen i vekstperioden og andre vilkår for planteproduksjon og gir dels

en inndeling av landet i nord-sør retning, dels en inndeling i høydesoner. Strands soneinndeling (0-75 moh,

75-200 moh, 200-325 moh, 325-450 moh og 450-575 moh) kan til en viss grad samordnes med 150 m-soner.

(For punktnettenes vedkommende registreres også høyde over havet med den nøyaktighet kartets ekvi-

distanse gir.) Ettersom arealregnskapene bygges opp på fylkesnivå, har vi ikke sett noe behov for å

ta hensyn til andre klimatiske variasjoner enn høyde over havet i denne grove klimatiske inndelinga.

Vern og restriksjoner

Inndelinga på tredjesiffernivået følger lovverkets og Miljøverndepartementets vernekategorier,

og tar i tillegg med regulerte vassdrag og kraftlinjer (som angitt på økonomisk og topografisk

kartverk).
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Bebygd areal 

For det bebygde arealet i og utafor tettsteder foreligger Byråets egne tellinger og løpende

statistikker, spesielt Folke- og boligtellingene og Byggearealstatistikken. Klassifiseringa av bebygd

areal er også nært knytta til Standard for næringsgruppering (International Standard Industrial

Classification of All Economic Activities, ISIC) for å muliggjøre kobling til økonomisk statistikk

(for eksempel til Bedrifts- og foretaksregistret, Industristatistikken mv.). Imidlertid er klassi-

fiseringa hovedsakelig bygd opp over de kategoriene av bebygd areal en har mulighet for å identifisere

ved l uftfototol kni ng, som er vår viktigste datakilde for disse arealklassene. Til ajourføring av data

for bebygd areal åpner det seg også muligheter i forbindelse med gjennomføringa av GAB-systemet.

Ubebygd areal 

For det ubebygde arealet gir økonomisk kartverk/jordregistret en klassifisering av alt ubebygd

areal etter landbruksøkonomiske formål, mens Byråets landbrukstellinger gir totaloversikter og data om

bruks- og driftsforhold for jord- og skogeiendommene. Landsskogtakseringa er en særlig viktig datakilde

for skogarealene og myrarealene, og gir også disse arealklassene en inndeling etter vegetasjonstyper

som er forsøkt harmonisert med plantegeografenes klassifisering for vegetasjonskartleggingsformål

(Hesjedal ) 1973). Vegetasjonstypeinndelinga er viktig i klassifiseringssystemet idet den går utover

den vanlige landbruksøkonomiske vurdering av arealene og gir indikasjoner om for eksempel landskaps-

karakter, klima/lokalklima, geologi, jordsmonn, beiteverdier, viltbiotoper, verneverdi, evapotranspira-

sjon og vannhusholdning, og motstandsevne og slitestyrke for friluftsliv.

Det lavproduktive arealet er inndelt dels etter økonomisk kartverk, dels etter topografisk.

Ferskvannsarealet

Arealet av elver og innsjøer er inndelt etter geografiske kriterier (størrelse, vassføring) og

etter bruksmåter og næringstilgang. Datakildene er svakt utbygd, men informasjon om bruksmåter og

næringsforhold er likevel så viktige at en må ta med en enkel klassifisering som kan tas i bruk for

enkelte vassdrag og regioner. Viktig er det også å legge opp til en klassifisering av ferskvanns-

arealene som kan kobles til NIVAs vannbruksplaner og til et eventuelt ressursregnskap for vann-

ressurser. Koblinga til energiregnskapet kan skje ved hjelp av et vassdragsregister som NVE er i

ferd med å bygge opp og som Gruppe for ressursregnskap har tatt i bruk og bygd ut i forbindelse med

prosjektet "Miljøvirkninger av vannkraftutbygging

6. DATAKILDER OG DEFINISJONER

De enkelte datakilder, brukere og brukergrupper har ofte vidt forskjellige definisjoner og

høyst ulike kl ass i f i seri nger av  arealene. Den felles klassifisering av arealene som legges fram her

kan bare ta hensyn til noen få, viktige datakilder for de enkelte arealkategorier. Vår erfaring er

ellers at en kan gjøre betydelige rasjonaliseringsgevinster ved å gå over til å bruke samme klassifi-

seringer og definisjoner. Vi tar likevel ikke opp alle disse ulike klassifiseringene her, men

konsentrerer oss om de vi mener en bør bygge videre på for å få et enhetlig system.

6.1. Datakilder for bebyrgd_areal

Statusregnskap for bebygd areal i tettsteder i 1955, 1965 og 1975 vil i hovedsak bygge på luft-

fototolkning og gir derfor hovedsakelig data på firesiffer- og til en viss grad på femsiffernivået.

For å kunne ajourholde og sammenlikne disse data med arealopplysninger fra andre kilder er det imidler-

tid nødvendig å dele opp disse klassene i finere underklasser på femsiffernivået.

Forholdet mellom klassene i arealregnskapet og i de viktigste kildene går fram av vedleggene

2 og 3. De kildene en har tatt hensyn til er i første rekke folke- og boligtellingene i 1970 og 1980
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(foreløpig inndeling) og Standard for næringsgruppering samt Byggearealstatistikken. Dessuten har

en sett en sammenlikning med data fra Boforhol dsundersokel sene i 1973 og 1980 (foreløpig inndeling)

som interessant.

For byggearealstatistikken er det den hittil gjeldende inndeling som er fart opp. Byggeareal-

statistikken er under omlegging, men en vil søke å holde like god eller bedre sammenliknbarhet med

arealregnskapet ved den nye inndelinga. Dette er desto lettere som både arealregnskapet og bygge-

arealstatistikken knytter seg til den samme fellesnevner, Standard for næringsgruppering. Denne har

en sentral betydning med hensyn til bruken av arealregnskapet til budsjetteringsformål. Gruppe for

ressursregnskap har i et eget prosjekt registrert næringsarealene i de større tettstedene i Østfold

etter detaljert næringsgruppe ved hjelp av Bedrifts- og foretaksregistret og kommunale reguleringskart

blant annet med tanke på dette formålet.

6.2. Byråets landbrukstellinger

De tre siste omganger med landbrukstellinger (skogbrukstelling 1957/jordbrukstelling 1959,

skogbrukstelling 1967/ jordbrukstel l ing 1969, l andbrukstel l i ng 1979) gir data for noen få hovedklasser:

Fulldyrka areal, overfiatedyrka areal (begge fra jordbrukstellingene og Landbrukstellinga 1979),

produktiv skog (fordelt på bar- og lauvskog) og myr under høydegrensa (fra skogbrukstellingene og

Landbrukstellinga 1979). For øvrige arealkategorier er klassifiseringa svært varierende, også for

reserver (alternativ bruk: dyrkingsjord og skogreisingsmark).

Som vedlegg 5 og 6 viser er det vanskelig å sette opp sammenliknbare endringstall fordelt på

opphavs- og resultatklasser på grunnlag av disse tellingene.  Også for de tilsynelatende sammenlikn-

bare arealendringene er tel l i ngs popul as j onene og definisjoner av arealkategorier svært  ulike.

Landbrukstellinga 1979 har en betydelig bedre arealinndeling enn tidligere, og særlig for data om

vekster og formål på dyrka mark er tellinger og utvalgstellinger verdifulle. Vi har derfor lagt vekt

på å få arealklasser som svarer best mulig til de som er brukt i disse tellingene.

6.3. Økonomisk kartverk/Jordregistret

Det økonomiske kartverkets marksl ags kl asser er en viktig kl ass i f i seri ngsnøkkel til store data-

mengder, særlig for jordbruksarealet, skogarealet og myrarealet, men dekker også de øvrige areal-

kategoriene slik det framgår av Vedlegg 7, og har særlig stor betydning for alternativ bruk-klassene

dyrkingsjord og skogreisingsmark.

Markslagsklassifikasjonen er en kombinert klassifisering etter faktisk overflatetilstand og

bruk og etter potensiell (alternativ) bruk. Dette gjør det nødvendig å plassere enkelte skogareal-

klasser som på inventeringstidspunktet har god nok bonitet til å regnes til produktiv skog under

hovedklasser av ikke-produktiv skog. Barskog som kan få okt produksjon etter treslagsskifte (angitt

med boniteten etter planting med gran og tegnet " + ") og vassjuk skogsmark som kan få økt produksjon

etter grøfting (angitt med boniteten etter grøfting og tegnet y) er i arealregnskapet satt opp under

hovedklasser av ikke-produktiv skog. På denne måten bevares all informasjon som ligger i markslags-

klassifikasjonen, en vet at arealet i dag trolig er produktiv skog (men ikke den faktiske boniteten)

og at arealet etter treslagsskifte/grøfting kan få en kjent produktivitet (bonitetstegnet).

Markslagsklassifikasjonen på økonomisk kartverk er komplisert, og for å framstille den enklest

mulig nyttes i Vedlegg 7 symbolbruken semikolon for "eller" (på overordna nivå), komma for "og", og

skråstrek for "eller" (på underordna nivå). (Ett alternativ som likevel ikke er kommet med i over-

sikten er de kombinerte markslaqstegna " Q,1,a ' . Disse tegna dekker svært små totalareal, og det

blir for teknisk å gå inn på hvordan de skal behandles.)

6.4. Vegetasdonskartlegging

Hovedklassifiseringa i arealregnskapet omfatter som grunnleggende inndeling av de ubebygde

arealene en inndeling etter vegetasjonsdekkets sammensetning, idet dette anses som en vesentlig

egenskap ved arealene og en god indikator på en rekke andre kvaliteter ved arealsituasjonen.
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Vegetasjonstypeinndelinga i arealregnskapet er hovedsakelig tilpassa systemet som nyttes i Hesjedals

VagetaejonskerHegging (1973). Hesjedal nytter 79 vegetasjonstyper som igjen er gruppert i 26 enkelt-

grupper De 79 vegetasjonstypene ligger plantesosiologisk på subassosiasjons/assosiasjonsnivå i skog

og på assosiasjonsgruppe/forbundsnivå i myr og hei. Klassifiseringa i arealregnskapet svarer med få

unntak (særlig for myr) til enkeltgruppene. Imidlertid er flere skogvegetasjonstyper mulige både som

produktiv skog og som ikke-produktiv skog såvel under som over høydegrensa, slik det framgår av

Vedlegg 8.

6.5. Landsskogtakseringa

Den fjerde landsskogtaksering (1964-76) var en lavprosentlig prøveflatetakst som med unntak av

de fire Vestlandsfylkene omfattet hele landets barskogområder til og med Helgeland. Landsskogtakseringa

gir for disse områdene lokaliserte data (prøveflatenes koordinater) for markslag, treslag og vegeta-

sjonstype og en rekke andre data. Vedlegg 9 gir en oversikt over samsvaret mellom disse kategoriene og

areal regnskapsklassene .

Det må spesielt understrekes at klassene "nytta impediment" og "innmark" bare svært grovt svarer

til bebygd areal og jordbruksareal. Det er særlig om det produktive skogarealet samt myrarealet en kan

hente verdifull informasjon til arealregnskapet fra Landsskogtakseringas prøveflater. Myrarealet er delt

inn etter vegetasjonsdekke, og det produktive skogarealet etter vegetasjonstyper som kan aggregreres til

Hesjedals og arealregnskapets.

Fra prøvetreklavingene kan en også dele opp øvrige arealklasser etter treslag; særlig "trebe-

vokst impediment" er viktig å få delt opp. Dette inngår ikke i oversikten på Vedlegg 9.

6.6. Topografisk kartverk

En viktig kilde for flere arealopplysninger (skogdekt areal, myrareal, bebyggelse, høydeforhold

og fordelinga på landareal og ferskvann) og et grunnlag for plankart og temakart er NGOs hovedkartserie

M711 (M 1: 50 000). Sammenhengen mellom tegn- og symbolbruken på topografisk kartverk og klassene i

arealregnskapet framgår av Vedlegg 10.

7. ENDRINGER I FORHOLD TIL NOU 1977: 31 RESSURSREGNSKAP

Dette klassifiseringssystemet innebærer en del endringer i forhold til den inndelinga som er

foreslått i Norges Offentlige Utredninger 1977: 31 Ressursregnskap, kapittel 5: Arealer. For det første

er det som der ble kalt hovedbruk, flerbruk og alternativ bruk ikke satt opp som tre uavhengige og

eksklusive klassifiseringer, men hovedbruk er slått sammen med enkelte kategorier tilleggsbruk og

alternativ bruk i en hovedklassifisering, som dermed er utvida fra et tresiffersystem til et sjusiffer-

system. Denne endringa skyldes delvis den vekt som nå legges på punktsampl i ngsmetoden, som kan knytte

sammen ulike typer arealinformasjon uten å gå vegen om arbeidskrevende teigavgrensing og planimeter-

måling eller digitalisering.

Hva hovedgruppene angår, er den foreslåtte hovedgruppe 4 Annet produktivt jordbruks- og skog-

bruksareal oppløst og fordelt på jordbruks- og skogarealklassene. Skogareal er også utvida til å om-

fatte ikke-produktiv skog under og over høydegrensa, som ikke var spesifisert i forslaget i NOU 1977:

31. Den foreslåtte hovedgruppa 6 Lite produktivt areal er derimot delt opp i 6 Apen fastmark og

7 Lavproduktivt areal, mens Svalbard og Jan Mayen (norske polarområder) nå forutsettes fordelt på

samme måte som Norge-Hovedlandet.

Inndelinga av arealbruken etter geografisk nivå i punkt, teig og område rydder opp på et par

andre felter, sammen med innføringa av planlagt bruk som egen kl ass i fi seri ngsdimens jon. Data som i

NOU 1977: 31 foreslås samla i et arealregister legges nå under klassifiseringa på punktnivået, mens

flere "flerbruk" og "alternativ bruk" kategorier tas opp dels som planlagt bruk, dels under område-

nivået. Både planlagt bruk og klassifiseringa i arealregisteret og for områdenivået vil bli behandla

i egne rapporter.
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Vedlegg

HOVEDKLASSIFISERINGA I AREALREGNSKAPET

Hovedklassifiseringa til og med tredjesiffernivået:

1 Bebygd areal i tettsteder

2 Spredt bebyggelse

3 Jordbruksareal

4 Skogareal

5 Myr- og våtmarksareal

6 Apen fastmark

7 Lavproduktivt areal

8 Ferskvannsareal

9 Ufordelt

91 Hoydesone A (0-149 moh)

92 Høydesone B (150-299 moh)

93 Høydesone C (300-449 moh)

94 Høydesone D (450-599 moh)

95 Hoydesone E (600-899 moh)

96 Høydesone F (900-1199 moh)

97 Høydesone G (1200-1499 moh)

98 Hoydesone H (mer enn 1499 moh)

99 Ufordelt

9k1 Uten restriksjonene 9k2-9k8

9k2 Kraftlinjer og kraftgater (NB: 892 Ferskvann: Regulert vassdrag)

9k3 Naturreservat og naturminner (NB: 893 Ferskvann: Varig vern)

9k4 Kulturminner (herunder arkitekturvern) (NB: 894 Ferskvann: 10 års vern)

9k5 Nasjonalpark

9k6 Landskapsvernområde

9k7 Administrativt freda naturreservater (NB: 897 Ferskvann: Naturreservat freda etter
Naturvernloven og ved administrativ fredning)

9k8 Sikra friluftsareal

9k9 Ufordelt etter vern/restriksjoner

I oversikten videre er tosiffernivået markert med k (klima) og tresiffernivået med v (vern).



20
OVERSIKT OVER FIRES IFFERN IVAET

1 BEBYGD AREAL I TETTSTEDER

1 kvl Forretnings-, tjenesteytings- og administrasjonsareal
lkv2 Industri- og lagerareal
lkv3 Kommunikasjonsareal og tekniske anlegg
lkv4 Institusjonsareal
lkv6 Boligareal
lkv7 Opparbeida friarealer
lkv8 Restareal
lkv9 Ufordelt

2 SPREDT BEBYGGELSE

2kvl Forretnings-, tjenesteytings- og administrasjonsareal
2kv2 Industribebyggelse
2kv3 Kommunikasjonsareal og tekniske anlegg
2kv4 Institusjonsareal
2kv5 Landbruksbebyggel se
2kv6 Spredt boligbebyggelse
2kv7 Opparbeida friarealer
2kv8 Spredt rekreasjonsareal
2kv9 Ufordelt

3 JORDBRUKSAREAL

3kvl Fulldyrka areal
3kv2 Overflatedyrka eng og (gjødsla) beite
3kv3 Jordbruksareal ute av drift
3kv9 Ufordelt

4 SKOGAREAL

4kvl Produktiv barskog
4kv2 Produktiv lauvskog
4kv3 Annen fastmarksskog under hoydegrensa
4kv4 Sumpskog under hoydegrensa
4kv5 Fastmarksskog over hoydegrensa
4kv6 Sumpskog over høydegrensa
4kv9 Ufordelt

5 MYR- OG VÅTMARKSAREAL

5kvl Våtmarker
5kv2 Rike myrer under hoydegrensa
54(v3 Rike myrer over hoydegrensa
5kv4 Fattige myrer under hoydegrensa
5kv5 Fattige myrer over hoydegrensa
5kv9 Ufordelt

6 ÅPEN FASTMARK

6kvl Produktiv fastmark
6kv2 Annen fastmark under hoydegrensa
6kv3 Ufordelt fastmark under hoydegrensa
6kv4 Fastmark over hoydegrensa
6kv9 Ufordelt

7 LAVPRODUKTIVT AREAL

7kvl Ur og rasmark
7kv2 Tippmasser og røyser
7kv3 Fjell i dagen
7kv4 Varig is og snø
7kv9 Ufordelt

8 FERSKVANNSAREAL

9 UFORDELT



21

1. BEBYGD AREAL I TETTSTEDER

l kvl Forretnings	 tjenesteytings- og administrasjonsareal

lkvll Detalj- og agenturhandel (SN: 614, 62)
lkv12 Hoteller og restauranter (SN: 63)
lkv13 Banker, finans- og forsikringsinstitusjoner (SN: 81,82), eiendomsdrift, forretningsmessig

tjenesteyting, (kontorer for) bygge- og anleggsvirksomhet (SN: 5,83)
l kv14 Statsadministrasjon (herunder forsvar)
l kv15 Kommune- og fyl keskommuneadmi ni strasjon
ikvl6 Interesseorganisasjoner, kulturelle og ideologiske organisasjoner ellers (SN: 935, 9399)
lkvl7 Personlig tjenesteyting (SN: 95, 9202)
lkv18 Post og telekommunikasjoner (SN: 72)
l kvl 9 Ufordelt

lkv2 Industri- og lagerareal

lkv21 Industriareal (SN: 3)
lkv21l nærings- og nytelsesmiddel (SN: 31)
lkv212 tekstil, bekledning, lær og lærvare (SN: 32)
lkv213 trevareindustri (SN: 33)
1 kv214 treforedling, grafisk og forlag (SN: 34)
1kv215 kjemisk industri (SN: 35)
1kv216 mineralske produkter (SN: 36)
lkv2l7 metallindustri (SN: 37)
1kv218 verkstedindustri (SN: 38)
lkv2l9 annet og ufordelt (herunder SN: 39)

lkv22 Bergverksareal (SN: 2)
lkv23 Lagerareal (SN: 611-613, 7192)
1 kv29 Ufordelt

lkv3 Kommunikasjonsareal og tekniske anlegg

lkv31	 Vegareal (SN: 71121, 7113, 7114, 7116)
1 kv311 gjennomfartsveger
lkv312 lokale veger
1kv313 gang- og sykkelveger
lkv314 (private) gårdsveger
1kv315 skogsbilveger
1kv316 traktorveger
l kv317 parkeringsplasser
1kv318 buss- og godsterminaler
l kval 9 ufordelt

1kv32 Areal til jernbane, forstadsbane, sporvei med egen trasé (SN: 7111, 71122)
lkv33 Jernbanestasjoner, terminaler og vognhaller for baner mv.
lkv34 Lufthavn, sjøflyhavn
lkv35 Havneareal og kaianlegg (inkl. lager) (SN: 712)
1 kv36 Kraftforsyning (SN: 41)
1kv37 Vannforsyning, kloakkavløp og renseanlegg (SN: 42, 9201)
lkv38 Søppelfyllinger, -forbrenningsanlegg, renovasjon (SN: 9209)
lkv39 Ufordelt

lkv4 Institusjonsareal

lkv41 Grunnskoler (SN: 93111-93115)
lkv42 Undervisning og forskning forovrig (SN: 93116-93119, 9312-9319, 932)
1kv43 Helse- og veterinærtjeneste (SN: 933)
lkv44 Sosial omsorg og velferdsarbeid (SN: 934)
1kv45 Kultur og underholdning (SN: 941, 942, 94909)
1kv46 Sport og idrett (SN: 94901)
1kv47 Religiøs virksomhet (SN: 9391)
1 kv48 Bygninger, gårdsplass og annet fast dekke i park- og hageanlegg
1 kv49 Ufordelt

lkv6 Boligareal

l kv61 Boligareal, småhus
lkv6ll frittliggende enebolig
lkv612 eneboliger i rekke, kjede, terrasse, atrium
1kv613 vertikalt delt tomannsbolig
1 kv614 horisontalt delt tomannsbolig
lkv615 annet småhus
1kv616 fritidshus, hytter
1 kv619 ufordelt

1 kv62 Boligareal, blokker
1kv621 frittliggende boligblokk, 3-4 etasjer
lkv622 frittliggende boligblokk, mer enn 4 etasjer
1kv623 andre store bolighus (inkl. bygårder, karree)
1kv629 ufordelt
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lkv7 Opparbeida friarealer

l kv71 Friareal tilknytta institusjoner
lkv711 grunnskoler
1kv712 undervisning og forskning forøvrig
1kv713 helse- og veterinærtjeneste
1kv714 sosial omsorg og velferdsarbeid
1kv715 kultur og underholdning
1kv716 sport og idrett
1 kv717 religiøs virksomhet
1kv719 ufordelt

1kv72 Park- og hageanlegg
1kv73 Andre friarealer (badeplasser, ballplasser)
1 kv79 Ufordelt

lkv8 Restareal

lkv9 Ufordelt

2. SPREDT BEBYGGELSE

2kvl Forretnings-, tjenesteytings- og administrasjonsareal

2kv11 Detalj- og agenturhandel (SN: 614, 62)
2kv12 Hoteller og restauranter (SN: 63)
2kv13 Banker, finans- og forsikringsinstitusjoner (SN: 81, 82), eiendomsdrift, forretnings-

messig tjenesteyting, (kontorer for) bygge- og anleggsvirksomhet (SN: 5, 83)
2kv14 Statsadministrasjon (herunder forsvar)
2kv15 Kommune- og fylkeskommuneadministrasjon
2kv16 Interesseorganisasjoner, kulturelle og ideologiske organisasjoner ellers (SN: 935, 9399)
2kv17 Personlig tjenesteyting (SN: 95, 9202)
2kv18 Post og telekommunikasjoner (SN: 72)
2kv19 Ufordelt

2kv2 Industribebyggelse

2kv21 Industriareal (SN: 3)
2kv211 nærings- og nytelsesmiddel (SN: 31)
2kv212 tekstil, bekledning, lær og lærvare (SN: 32)
2kv213 trevareindustri (SN: 33)
2kv214 treforedling, grafisk og forlag (SN: 34)
2kv215 kjemisk industri (SN: 35)
2kv216 mineralske produkter (SN: 36)
2kv217 metallindustri (SN: 37)
2kv218 verkstedindustri (SN: 38)
2kv219 annet og ufordelt (herunder SN: 39)

2kv22 Bergverksareal (SN: 2)
2kv23 Lagerareal (SN: 611-613, 7192)
2kv29 Ufordelt

2kv3 Kommunikasjonsareal og tekniske anlegg

2kv31 Vegareal (SN: 71121, 7113, 7114, 7116)
2kv311 gjennomfartsveger
2kv312 lokale veger
2kv313 gang- og sykkelveger
2kv314 (private) gårdsveger
2kv315 skogsbilveger
2kv316 traktorveger
2kv317 parkeringsplasser
2kv318 buss- og godsterminaler
2kv319 ufordelt

2kv32 Areal til jernbane, forstadsbane, sporvei med egen trasé (SN: 7111, 71122)
2kv33 Jernbanestasjoner, terminaler og vognhaller for baner mv.
2kv34 Lufthavn, sjøflyhavn
2kv35 Havneareal og kaianlegg (inkl. lager) (SN: 712)
2kv36 Kraftforsyning (SN: 41)
2kv37 Vannforsyning, kloakkavløp og renseanlegg (SN: 42, 9201)
2kv38 Søppelfyllinger, -forbrenningsanlegg, renovasjon (SN: 9209)
2kv39 Ufordelt
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2kv4 Institusjonsareal

2kv41 Grunnskoler (SN: 93111-93115)
2kv42 Undervisning og forskning forøvrig (SN: 93116-93119, 9312-9319, 932)
2kv43 Helse- og veterinærtjeneste (SN: 933)
2kv44 Sosial omsorg og velferdsarbeid (SN: 934)
2kv45 Kultur og underholdning (SN: 941, 942, 94909)
2kv46 Sport og idrett (SN: 94901)
2kv47 Religiøs virksomhet (SN: 9391)
2kv48 Bygninger, gårdsplass og annet fast dekke i park- og hageanlegg
2kv49 Ufordelt

2kv5 Landbruksbebyggelse

2kv51 Våningshus, kårhus, annen enebolig på gardsbruk
2kv52 Driftsbygning, utløe og annen landbruksbebyggelse
2kv53 Setre
2kv54 Tunareal og annet teknisk nytta landbruksareal
2kv59 Ufordelt

2kv6 Spredt boligbebyggelse

2kv61 Frittliggende enebolig
2kv62 Eneboliger i rekke, kjede, terrasse, atrium
2kv63 Vertikalt delt tomannsbolig
2kv64 Horisontalt delt tomannsbolig
2kv65 Annet småhus
2kv66 Frittliggende boligblokk, 3-4 etasjer
2kv67 Frittliggende boligblokk, mer enn 4 etasjer
2kv68 Andre store bolighus
2kv69 Ufordelt

2kv7 Opparbeida friarealer

2kv71 Friarealer tilknytta institusjoner
2kv711 grunnskoler
2kv712 undervisning og forskning forøvrig
2kv713 helse- og veterinærtjeneste
2kv714 sosial omsorg og velferdsarbeid
2kv715 kultur og underholdning
2kv716 sport og idrett
2kv717 religiøs virksomhet
2kv719 ufordel t

2kv72 Park- og hageanlegg
2kv73 Andre friarealer (badeplasser, ballplasser)
2kv79 Ufordelt

2kv8 Spredt rekreasjonsareal

2kv81 Tett hytte- og fritidshusbebyggelse
2kv82 Spredt hytte- og fritidshusbebyggelse
2kv83 Turisthytter
2kv84 Telt- og campingplasser
2kv89 Ufordelt

2kv9 Ufordelt
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3. JORDBRUKSAREAL

3kvl Fulldyrka areal

3kv11 Lettbrukt
3kv12 Mindre lettbrukt
3kv13 Tungbrukt
3kv19 Ufordelt

3kv191 korn, erter og oljevekster
3kv192 grønnfor og silovekster
3kv193 poteter og rotvekster
3kv194 grønnsaker på friland
3kv195 annet åker og hageareal (bær, frukthager mv.)
3kv196 brakk (åpen åker)
3kv197 fulldyrka eng til slått
3kv198 fulldyrka kulturbeite
3kv199 ufordelt

3kv2 Overflatedyrka eng og (gjødsla) beite

3kv21 Overflatedyrka
3kv22 Gjødsla beite
3kv29 Ufordelt

3kv291 natureng og overflatedyrka eng til slått
3kv292 natureng og overflatedyrka kulturbeite
3kv299 ufordelt

3kv2991 kan fulldyrkes til lettbrukt
3kv2992 kan fulldyrkes til mindre lettbrukt
3kv2993 annet
3kv2999 ufordelt

3kv3 Jordbruksareal ute av drift

3kv9 Ufordelt

4. SKOGAREAL

4kvl Produktiv barskog

4kvl 2 lågurt- og hogstaudebarskog
4kv13 blåbær- og bregnebarskog
4kv14 lærlyng- og barblandbarskog
4kv15 lav- og lyngrik furuskog
4kv17 gransumpskog
4kv19 ufordelt

4kv2 Produktiv lauvskog

4kv21 edellauvskog
4kv22 lågurt- og høgstaudel auvskog
4kv23 blåbær- og bregnelauvskog
4kv27 1auvsumpskog
4kv29 ufordelt

4kv991 særs høg bonitet: S (bonitet 0)
4kv992 bonitet 1
4kv993 hog bonitet: H (ufordelt bonitet 1/bonitet 2)
4kv994 bonitet 2
4kv995 middels bonitet: M (bonitet 3)
4kv996 bonitet 4
4kv997 låg bonitet: L (ufordelt bonitet 4/bonitet 5)
4kv998 bonitet 5
4kv999 ufordelt

4kv3 Annen fastmarksskog under høydegrensa

4kv33 blåbær- og bregnelauvskog
4kv34 bærlyng- og barbiandskog
4kv35 lav- og lyngrik furuskog
4kv39 ufordelt

4kv4 Sumpskog under høydegrensa

4kv41 rik og middels sumpskog
4kv42 fattig sumpskog
4kv49 ufordelt

4kv991 potensiell bonitet S
4kv993 potensiell bonitet H
4kv995 potensiell bonitet M
4kv998 ikke skogreisingsmark
4kv999 ufordelt
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4kv5 Fastmarksskog over høydegrensa

4kv52 høgstaudefjellbjørkeskog
4kv53 blåbær- og bregnefjellbjorkeskog
4kv54 bærlyng- og barblandskog
4kv55 lav- og lyngrik furuskog
4kv56 lav- og krekt i ngf jel l bj arkes kog
4kv59 ufordelt

4kv6 Sumpskog over høydegrensa

4kv61 rik og middels sumpskog
4kv62 fattig sumpskog
4kv69 ufordelt

4kv9 Ufordelt skogareal

4kv9991 lettbrukt, blokkrik og sjoldrenert
4kv9992 lettbrukt, svært blokkrik og sjoldrenert
4kv9993 lettbrukt, tørkesvak og blokkrik
4kv9994 mindre lettbrukt, blokkrik og sjoldrenert
4kv9995 mindre lettbrukt, svært blokkrik og sjoldrenert
4kv9996 mindre lettbrukt, torkesvak og blokkrik
4kv9997 torkesvak og svært blokkrik, lettbrukt og mindre
4kv9998 ikke dyrkingsjord
4kv9999 ufordelt etter dyrkingsjordpotensiale

5. MYR- OG VATMARKSAREAL

5kvl Våtmarker

5kv11 deltaområder
5kv12 fukteng
5kv13 ferskvannsstrender
5kv14 saltvannsstrender
5kv19 ufordelt

5kv2 Rike myrer under høydegrensa

5kv21 ekstremrik myr
5kv22 rik myr
5kv23 mellommyr
5kv29 ufordelt

5kv3 Rike myrer over høydegrensa

5kv31 ekstremrik myr
5kv32 • rik myr
5kv33 mellommyr
5kv39 ufordelt

5kv4 Fattige myrer under høydegrensa

5kv41 fattigmyr
5kv42 nedbørsmyr
5kv49 ufordelt

5kv5 Fattige myrer over høydegrensa

5kv51 fattigmyr
5kv52 nedbørsmyr
5kv59 ufordelt

5kv991 særs hog bonitet: S (bonitet 0)
5kv992 bonitet 1
5kv993 hog bonitet: H (ufordelt bonitet 1/bonitet 2)
5kv994 bonitet 2
5kv995 middels bonitet: M (bonitet 3)
5kv996 bonitet 4
5kv997 låg bonitet: L (ufordelt bonitet 4/bonitet 5)
5kv998 ikke skogreisingsmark
5kv999 ufordelt

5kv9991 lettbrukt, blokkrik og sjoldrenert
5kv9992 lettbrukt, svært blokkrik og sjoldrenert
5kv9993 lettbrukt, torkesvak og blokkrik
5kv9994 mindre lettbrukt, blokkrik og sjoldrenert
5kv9995 mindre lettbrukt, svært blokkrik og sjoldrenert
5kv9996 mindre lettbrukt, torkesvak og blokkrik
5kv9997 tørkesvak og svært blokkrik, lettbrukt og mindre
5kv9998 ikke dy rkinosjord
5kv9999 ufordelt etter dyrkingsjordpotensiale

5kv9 Ufordelt myr- og våtmarksareal

5kv91 ufordelt myrareal under hoydegrensa
5kv92 ufordelt myrareal over hoydegrensa
5kv99 ufordelt myr- og våtmark
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6. APEN FASTMARK

6kvl Produktiv fastmark

6kv11 fuktheier
6kv12 odeenger
6kv13 beitevoller
6kv14 kalktørrenger og skogkantsamfunn
6kv15 lyngheier i lavlandet
6kvl 9 ufordel t

6kv191 særs høg bonitet: S (bonitet 0)
6kv192 bonitet 1
6kv193 høg bonitet: H (ufordelt bonitet 1/bonitet 2)
6kv194 bonitet 2
6kv195 middels bonitet: M (bonitet 3)
6kv196 bonitet 4
6kvi97 låg bonitet: L (ufordelt bonitet 4/bonitet 5)
6kv198 bonitet 5
6kv199 ufordelt

6kv2 Annen fastmark under høydegrensa

6kv298 ikke skogreisingsmark

6kv3 Ufordel t fastmark under høydegrensa

6kv91 fuktheier
6kv92 odeenger
6kv93 beitevoller
6kv94 kalktørrenger og skogkantsamfunn
6kv95 lyngheier i lavlandet
6kv99 ufordelt

6kv399 ufordel t

6kv4 Fastmark over høydegrensa

6kv41 høgstaudeenger i fjellet
6kv42 fuktheier i fjellet
6kv43 kalkrike fjellheier (reinroseheier)
6kv44 ris og buskheier i fjellet (blåbær- og blålynghei)
6kv45 ris- og tørrgrasheier i fjellet (greplyng- og rabbesivhei)
6kv46 snøleier
6kv49 ufordelt

6kv498 ikke skogreisingsmark

6kv9991 	 lettbrukt, blokkrik og sjøldrenert
6kv9992 	 lettbrukt, svært blokkrik og sjøldrenert
6kv9993 	 lettbrukt, tørkesvak og blokkrik
6kv9994 	 mindre lettbrukt, blokkrik og sjøldrenert
6kv9995 	 mindre lettbrukt, svært blokkrik og sjøldrenert
6kv9996 	 mindre lettbrukt, tørkesvak og blokkrik
6kv9997 	 tørkesvak og svært blokkrik, lettbrukt og mindre
6kv9998 	 ikke dyrkingsjord
6kv9999 	 ufordelt etter dyrkingsjordpotensiale

6kv9 Ufordelt

7. LAVPRODUKTIVT AREAL

7kvl Ur og rasmark

7kv11 rik rasmarkvegetasjon
7kv12 fattig rasmarkvegetasjon
7kv19 ufordelt

7kv191 ur og rasmark under høydegrensa
7kv192 ur og rasmark over høydegrensa
7kv199 ufordelt

7kv2 Tippmasser og røyser

7 kv21 vegetasjonsdekte tippmasser og røyser
7kv22 tippmasser og royser uten vegetasjonsdekke
7kv29 ufordelt

7kv291 tippmasser og royser under høydegrensa
7kv292 tippmasser og røyser over høydegrensa
7kv299 ufordelt



27i

7kv3 Fjell i dagen

7kv31 rik bergvegetasjon
7kv32 fattig bergvegetasjon
7kv39 ufordelt

7kv391 fjell i dagen under hoydegrensa
7kv392 fjell i dagen over hoydegrensa
7kv399 ufordelt

7kv4 Varig is og snø

7kv9 Ufordelt

8. FERSKVANNSAREAL

8k1 Uten restriksjoner
8k2 Regulert (utbygd) til kraftproduksjon
8k3 Vassdragsvern, varig
8k4 Vassdragsvern, 10 år
8k5 Vassdrag i nasjonalpark
8k6 Vassdrag i landskapsvernområde
8k7 Vassdrag i naturreservat (og adm. freda naturreservat)
8k8 Vassdrag i sikra friluftsområde
8k9 Ufordelt

8kvl Innsjø, større enn 100 km 2

8kv2 Innsjø, mellom 50 og 100 km 2

8kv3 Innsjø, mellom 20 og 50 km2

8kv4 Innsjø, mellom 5 og 20 km2

8kv5 Innsjø, mindre enn 5 km 2
8kv6 Elv, vassføring større enn 100 m3 /s

8kv7 Elv, vassføring mellom 20 og 100 m 3 /s

8kv8 Elv, vassføring mindre enn 20 m 3/s

8kv9 Ufordelt

Skv91 Vannforsyning
8kv92 Resipient
8kv93 Transport (fløting, kanaler, båtsport)
8kv94 Vannforsyning og resipient
8kv95 Vannforsyning og transport
8kv96 Transport og resipient
8kv97 Vannforsyning, transport og resipient
8kv99 Ufordelt

8kv9a1 oligotrof
8kv9a2 eutrof, naturlig
8kv9a3 eutrof, forurensa
8kv9a4 dystrof
8kv9a5 al kal i trof
8kv9a6 kryotrof
8kv9a7 acidotrof
8kv9a9 ufordelt

8 kv9b1 laksefisktype
8kv9b2 blandingstype
8kv9b3 karpefi sktype
8kv9b9 ufordelt





Folke- og boligtellingene 

1970

1 våningshus,
2 frittliggende
enebolig

3 enebolig i rekke,
kjede, atrium,
terrasse eller
som halvpart av
vertikalt delt
tomannsbolig

1980

1 våningshus,
2 frittliggende
enebolig

3 hus i rekke,
kjede, atrium,

!terrasse eller
vertikalt delt
nomannsbol i g

5 horisontalt delt 4 horisontalt delt
tomannsbolig 	 tomannsbolig

4 annen enebolig

7 provisorisk
bolig

5 annet boligbygg
med mindre enn 3
etasjer

hotell, pensjonat,
aldershjem, barne- 8 hotell, pensjonat,
hjem, sykehus, 	 aldershjem, barne-
militærforlegning
eller annet bygg
for felleshus-
holdning, (8 for-
retnings, drifts-
bygg el. hvor
halvparten eller
mindre av golv-
arealet nyttes
til privatleilig-
het(er))

6 annet boligbygg

hjem, sykehus,
militærforlegning
eller annet bygg
for felleshushold-
ning, (7 forret-
ningsbygg, verk-
stedbygg el . )

6 blokk, leiegård
eller annet bolig-
bygg med 3 etasjer
eller mer

Vedlegg 	 2
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KLASSIFISERINGA AV BEBYGD AREAL (1)

Arealregnskapet 

lkv6ll frittliggende
enebolig

lkv612 eneboliger i
rekke, kjede,
terrasse, atrium

l
vertikalt delt j
tomannsbolig

horisontalt delt
tomannsbolig

annet småhus

1 kv616 fritidshus,hytter

1kv621 frittliggende
boligblokk,
3-4 etasjer

1 kv622 frittliggende
boligblokk,
mer enn
4 etasjer

1kv623 andre store
bolighus

1kv629 ufordelt blokker
og store bolighus

Boforhol dsundersøkel sene 1973, 1980

T1
01-02 våningshus, 03 sidebygning,
røkterbolig, kårstue mv., 04 fritt-
liggende enebolig, 06 hus som er
bygd som enebolig, men som har inn-
Lredet ekstra bolig

05 enebolig i form av kjedehus,
atriumshus eller annet hus som er
forbundet med andre, 11 rekkehus,
12 terrassehus

08 vertikalt delt tomannsbolig

07 horisontalt delt tomannsbolig

9 tre- og firemannsboliger,
10 andre småhus

18 brakker, skur mv.

13 frittliggende lavblokk,
inntil fire etasjer

14 frittliggende høyblokk,
mer enn fire etasjer

I15 sammenbygde store hus,
bygårder ol., 16 andre store
hus, (17 hus hvor boliger er

<kombinert med forretninger;
kontorer ol. (halvparten eller
mindre av golvarealet nyttes til

\pri vate boliger) )

1 kv 613

1 kv614

l kv615

bolig-
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KLASSIFISERINGA AV BEBYGD AREAL (2)

Arealregnskapet 

lkv611 frittliggende enebolig

1kv612 eneboliger i rekke, kjede,
terasse, atrium

SN Byggeareal statistikken 

frittliggende enebolig

rekkehus og terrassehus o.l.

1kv613

1 kv614

1kv616

1kv629

l kv21
l kv22

ikv12
lkvll
lkv13

lkv14
1 kv 15
l kv16

lkv17
lkvl8

1 kv23

lkv41
1kv42

1kv43
l kv44

l kv45

1 kv46
1kv47

vertikalt delt tomanns-
bolig

horisontalt delt
tomannsbolig

fritidshus, hytter

ufordelt blokker
og store bolighus

industriareal
bergverksareal

hoteller og restauranter

detalj- og agenturhandel
banker, finans- og
forsikringsinstitusjoner,
eiendomsdrift, forretnings-
messig tjenesteyting,
(kontorer for) bygge- og
anleggsvirksomhet
statsadministrasjon
fylkes- og kommuneadm.
interesseorganisasjoner,
kulturelle og ideologiske
organisasjoner ellers
personlig tjenesteyting
post og telekommunikasjoner

lagerareal

grunnskoler
undervisning og forskning
forovri g

helse- og veterinærtjeneste
sosial omsorg og velferds-
arbeid

kultur og underholdning

sport og idrett
religiøs virksomhet

vertikalt delte tomanns-
boliger

horisontalt delte hus
med inntil fi re leiligheter

andre bygg

blokker
andre hustyper
kombinerte bygg

3
2

63

614, 62
81
82
83

5

produksjonsbygg for
bergverksdrift, industri mv.

hotell- og restaurantbygg

kontor- og forretningsbygg

e►

935

9399
95, 9202
72

611-13
7192

	93111-5	 undervisnings- og forsknings-

	

93116-9 	 bygg
9312-9
932

933
934

bygg for helsestell og
sosial omsorg

941-2
94 909
94901
9391

forsamlingshus





Ute av drift
NEI

NEI
P.E. 1974-84

Produktiv
barskog

Produktiv
lauvskog

NEI

NEI

Trebevokst 	 NEI
impediment

Trebevokst myr NEI

Skogareal o HG NEI

NEI

Reserver 	 NEI

Reserver 	 NEI

Snaumyr u HG 	 NEI

Reserver 	 NEI 	 PE 1979-84

NEI 	 Myr skikka til PE 1979-84
fulldyrking

Produktiv
	

NEI
	

NEI
fastmark

NEI
	

NEI
	

NEI

Reserver
	

NEI
	

PE 1979-84

NEI
	

NEI
	

PE 1979-84

Produktiv barskog

Produktiv
lauvskog

bonitet H, M, L

Reserver, PE
1979-84

NEI

NEI

Skogbevokst o HG

PE 1979-84

PE 1979-84

Myr under HG

NEI
Reserver

Produktiv
barskog

Produktiv
lauvskog

NEI

NEI

Annen fastmark
u HG (rest)

Anna areal på
bruket

(R: Reserver,
PE: Planlagt endring)

Annen fastmark u HG

Areal o HG (unntatt
jordbruks -, og
skogbevokst areal)
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Arealregnskapet 

KLASSIFISERINGENE I AREALREGNSKAPET OG BYRAETS LANDBRUKSTELLINGER

Skogbruks- l957 Jordbruks- 1959 Skogbruks- 1967 Jordbruks- 1969 Landbruks- 1979tellinga 	 tel l i nqa 	 tellinga 	 tellinga 	 tellinga

2. SPREDT BEBYGGELSE

2kv2 Landbruksbebyggelse (veier,
skogshusvær)

brukstallet 	 (veier,
skogshusvær)

brukstallet; 	 brukstallet; areal
grunnflate av 	 til hus, veier mv.
ulike bygninger på innmarka

3. JORDBRUKSAREAL

3kvl Fulldyrka areal

vekster/formål

3kv2 Overflatedyrka mv.

fulldyrkbart

Jordbruksareal
i alt

NEI

NEI

NEI

NEI

Fulldyrka areal

vekster/formål

Overflate -
dyrka mv.

NEI

Jordbruksareal
i alt

NEI

NEI

NEI

NEI

Fulldyrka areal Fulldyrka areal

vekster/formål vekster/formål

Overflate- 	 Overflatedyrka mv.
dyrka mv.

NEI 	 Planlagt endring
79-84

3kv3 Ute av drift 	 NEI
skogreisingsmark 	 NEI

4. SKOGAREAL

4kvl Produktiv barskog 	 Produktiv
barskog

4kv2 Produktiv 	 Produktiv
lauvskog 	 lauvskog

bonitet 	 NEI

dyrkingsjord 	 NEI

4kv3 Annen fastmarksskog NEI
u HG

4kv4 Sumpskog u HG 	 NEI

4kv5 Fastmarksskog o HG

4kv6 Sumpskog o HG

treslagsskifte ' 	 Reserver
lauv/bar

treslagsskifte
furu/gran 	 NEI

5. MYR- OG VATMARKSAREAL

5kv91 Ufordel t myr u HG

skogrei singsmark

dyrkingsjord

6. ÅPEN FASTMARK

6kvl Produktiv fastmark NEI

6kv3 Ufordelt,
fastmark u HG

skogreisingsmark

dyrkingsjord

9. UFORDELT

•

Hagemark

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI
NEI

Produktiv
barskog

Produktiv
lauvskog

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

Myr under 	 NEI
barskoggrensa

NEI 	 NEI

NEI 	 NEI

R: Annet areal Anna areal
til skogreis- R: dyrkingsarealing (enn 	 i alt
lauv/bar)

Fastmark skikka R: fulldyrkings-
til fulldyrking 	 areal
(alt unntatt 	 u høydegrensa
myr) 	 R: areal til

skogreising
Annet areal u HG

Annet areal i
skogbeltet

Areal over
skoggrensa





TIL
Full-
dyrka

FRA

Over-
flate-
dyrka

1949-59
1959-69
1969-79

Bebygd
areal

Produktiv
barskog
(gran)

1949-59
1957-67
1959-69
1969-79

Jordbruks-
areal

JORDBRUKSAREAL

1949-59

1969-79

1949-59

1969-79

1949-59
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ENDRINGSTALL FRA LANDBRUKSTELLINGENE

Overfl atedyrka

PRODUKTIVT
SKOGAREAL 	 1957-67 	 1957-67

1969-79

Produktiv barskog 	 1946-57 	 1946-57

Produktiv lauvskog 	 1946-57 	 1946-57

MYR- OG VÅTMARK

APEN FASTMARK

UFORDELT 	 1959-69 	 1949-59

	

1969-79 	 1959-69

1957-67
1969-79

1946-57
1957-67
1969-79

	

1969-79 	 1957-67
1969-79

	

1969-79 	 1957-67
1969-79

1946-57





Jord 59

Skog 67 ____

▪ 

Land 79
1

1
1

Skog 57

Skog 57

Skog 57

t-

1-2. BEBYGD AREAL

Fra jordbruksareal

Fra produktiv skog

herav barskog

herav lauvskog

Fra ufordelt

3. JORDBRUKSAREAL

Fra produktiv skog

herav barskog

herav lauvskog

Fra ufordelt

Jord 69 	 Land 79

-a
-4

Jord 69 	 Land 69 

I-. 	 -	
Skog 67

	1- 	 4

Skog 57 	`	

I Skog 57 	 F 	 -,

Jord 59Jord 69 I 	 -I
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Vedlegg 	 6

ENDRINGSTALL FRA LANDBRUKSTELLINGENE 1957=-1979

1946 1949 1957 1959 	 1967 1969 	 1979
t 	 t 	 ! 	 1 	 1

Fulldyrka

fra produktiv skog 	 Jord 59 	

▪ 

Land 79 

fra myr 4- 	
-4 

Land 79 	i

fra åpen fastmark 	 Land 79 

fra overfl atedyrka 	 r 	 Jord 59 	 Land 79 	I

Overflatedyrka

fra produktiv skog 	4

4. PRODUKTIV (GRAN)SKOG

Fra jordbruksareal

Fra furuskog

Fra lauvskog

Fra myr

Fra åpen fastmark

Fra ufordelt

t 	Skog 67 

	T Jord 59 	 Jord 69

1- 	 -# 	 Skog 67 

! 	Skog 57	 Skog 67 

- -1
Skog 67 	f ____^
Skog 67

1 	 Skog 57   

Land 79

Land 79

Land 79

Land 79

Land 79                 
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KLASSIFISERINGA I AREALREGNSKAPET OG ØKONOMISK KARTVERK

Arealregnskapet 

Felles for alle hovedklasser (v) :

992 Kraftlinjer og kraftgater

994 Kulturminner 

økonomisk kartverk      

Vedl egg 	 7

1. BEBYGD AREAL I TETTSTEDER
2. SPREDT BEBYGGELSE

lkv9 ufordelt (i tettsted)
2kv9 ufordelt (spredt)

1 kv22 bergverksareal (i tettsted)
2kv22 bergverksareal (spredt)

1kv46 institusjonsareal: sport og idrett
2kv46 institusjonsareal: sport og idrett

1kv31 kommunikasjonsareal: vegareal
2kv31 kommunikasjonsareal: vegareal

lkv3l1 gjennomfartsveger
2kv311 gjennomfartsveger

1kv312 lokale veger
2kv312 lokale veger

lkv3l4 (private) gårdsveger
2kv315 skogsbilveger
lkv314 (private) gårdsveger
2kv315 skogsbilveger

lkv3l6 traktorveger
2kv316 traktorveger

1 kv32 jernbaneareal (mv.)
2kv32 jernbaneareal (mv.)

1 kv34 lufthavn, sjøflyhavn
2kv34 lufthavn, sjøflyhavn

1kv73 andre friarealer
2kv84 telt- og campingplasser

lkv38 søppelfyllinger (mv.)
2kv38 søppelfyllinger (mv.)

3. JORDBRUKSAREAL

3kvl fulldyrka areal

3kv11 lettbrukt fulldyrka
3kv12 mindre lettbrukt fulldyrka
3kv13 tungbrukt fulldyrka

3kv2 overflatedyrka eng og (gjødsla) beite

3kv21 overfl atedyrka
3kv22 gjødsla beite

3kv2991
3kv2992
3kv2993

kan fulldyrkes til lettbrukt
kan fulldyrkes til mindre lettbrukt
annet

4. SKOGAREAL

4kvl Produktiv barskog

4kv17 gransumpskog

4kv151 særs høg bonitet
4kv153 høg bonitet
4kv155 middels bonitet
4kv157 låg bonitet

4kv19 produktiv barskog ufordelt på
vegetasjonstyper

4kv191 særs høg bonitet
4kv193 hog bonitet
4kvl 95 middels bonitet
4kv197 låg bonitet



myr/Eost

Areal regnskapet

4kv2 Produktiv lauvskog

4kv27 lauvsumpskog

4kv261 særs hog bonitet
4kv263 hog bonitet
4kv265 middels bonitet
4kv267 låg bonitet

Økonomisk kartverk 

, °)/o ), 5A/^/`r/L ; ^ ^ 0^^0 5/HM/L
^-, A4 0) /^>, S/l `/L , eVG, /7'iCti

- ŷ *o1/o s 	 - e 	 -

..,71, 0)/0),A1
N
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4kv29 produktiv lauvskog ufordelt
vegetasjonstyper

4kv291 særs hog bonitet
4kv293 høg bonitet
4kv295 middels bonitet
4kv297 låg bonitet

4kv3 Annen fastmarksskog under hoydegrensa

4kv348 bærlyng- og barblandskog
4kv358 lav- og lyngrik furuskog

4kv338 blåbær- og bregnelauvskog

4kv341
4kv351 særs hog bonitet

4kv343 hog bonitet
4kv353

4kv345 
middels bonitet

4kv355

4kv4 Sumpskog under hoydegrensa

4kv415 Rik og middels sumpskog (J M)
4kv425 Fattig sumpskog 	 M)
4kv428 Fattig sumpskog, ikke skogreisningsmark

4kv491 særs hog bonitet etter grøfting
4kv493 hog bonitet etter grøfting
4kv495 middels bonitet etter grøfting

4kv5 Fastmarksskog over hoydegrensa

4kv548 bærlyng- og barbl andskog
4kv558 lav- og lyngrik furuskog

4kv528 hogstaudefjellbjorkeskog
4kv538 blåbær- og bregnefjellbjørkeskog
4kv568 lav- og kreklingfjellbjørkeskog

4kv6 Sumpskog over hoydegrensa

4kv618 rik og middels sumpskog
4kv628 fattig sumpskog

5. MYR- OG VATMARKSAREAL

5kvl Våtmarker

5kv2 Rike myrer under hoydegrensa

5kv295 bonitet minst middels

5kv3 Fattige myrer under hoydegrensa

5kv395 bonitet minst middels

5kv398 ikke skogreisingsmark

5kv92 Ufordelt myr over hoydegrensa
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6. APEN FASTMARK 	 Q'//`

6kvl Produktiv fastmark 	 v/A, SAVA

6kv191 særs hog bonitet for skog 	 7//‘,.5
6kv193 hog bonitet for skog 	 p/A, Ai
6kv195 middels bonitet for skog 	 WA, /1

6kv2 Annen fastmark under hoydegrensa

6kv298 ikke skogreisingsmark

6kv4 Fastmark over hoydegrensa

6kv498 ikke skogreisingsmark 	 VI"

v/A, 50//y, —



Okonomisk kartverk

under høydegrensa
røyser u HG

over høydegrensa
røyser o HG

under høydegrensa

over høydegrensa
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Arealregnskapet 

7. LAVPRODUKTIVT AREAL

7kv191 Ur og rasmark
7kv291 Tippmasser og

7kv192 Ur og rasmark
7kv292 Tippmasser og

7kv391 Fjell i dagen

7kv392 Fjell i dagen

8. FERSKVANNSAREAL
	 R;7, e-e-1

FOR ALLE HOVEDKLASSER 4-6 GJELDER FOLGENDE INNDELING PA SJUSIFFERNIVA:

Areal regnskapet Okonomisk kartverk  

9kv9991

9kv9992

9kv9993

9kv9994

9kv9995

9kv9996

9kv9997

9kv9998

lettbrukt dyrkingsjord, inkludert
blokkrik og sjøldrenert

lettbrukt og svært blokkrik
dyrkingsjord, inkl. sjøldrenert

lettbrukt og tørkesvak dyrkingsjord,
inkludert blokkrik

mindre lettbrukt dyrkingsjord,
inkludert blokkrik og sjøldrenert

mindre lettbrukt og svært blokkrik
dyrkingsjord, inkl. sjøldrenert

mindre lettbrukt og torkesvak
dyrkingsjord, inkl. blokkrik

torkesvak og svært blokkrik
dyrkingsjord, lettbrukt og mindre

ikke dyrkingsjord

A, A', AT, A' T

AC'
 A. . T.
.

AIT, A TT

B, B ' , BT, 13' T

B J B T

BiT,  13 . 7

A.. 1T, B.-TT

9kv9999 ufordelt etter dyrkingsjordpotensial





4. SKOGAREAL

4kv12 lågurt- og høgstaudebarskog
4kv22 lågurt- og høgstaudelauvskog

4kv13 blåbær- og bregnebarskog
4kv23 produktiv blåbær- og bregnelauvskog
4kv33 annen blåbær- og bregnelauvskog under

høydegrensa

4kv14 produktiv barlyng- og barblandskog
4kv34 annen barlyng- og barblandskog under

høydegrensa
4kv54 barlyng- og barblandskog over hoydegrensa

4kv15 produktiv lav- og lyngrik furuskog
4kv35 annen lav- og lyngrik furuskog under

høydegrensa
4kv55 lav- og lyngrik furuskog over hoydegrensa

4kv17 produktiv gransumpskog
4kv27 produktiv lauvsumpskog
4kv41 annen rik og middels sumpskog under

hoydegrensa

1

}

4kv61 rik og middels sumpskog over høydegrensa

4kv52 hogstaudefjellbjørkeskog over høydegrensa

4kv42 fattig sumpskog under høydegrensa
4kv62 fattig sumpskog over høydegrensa j

4kv53 blåbær- og bregnefjellbjørkeskog

4kv56 lav- og kreklingfjellbjorkeskog

5. MYR- OG VÅTMARKSAREAL

5kv11 deltaområder

5kv12 fuktenger

5kv13 ferskvannsstrender

43

VEGETASJONSTYPEINNDELINGA I AREALREGNSKAPET

Arealregnskapet HESJEDAL (1973)

Ved 1 egg 	 8

4kv21 edellauvskog

5kv14 sal ^ tvannsstrender

O1 kalkfuruskog
02 lågurtskog
03 rik hagemarkskog
04 hogstaudeskog

52 blåbærskog
B3 små bregnes kog
B4 storbregneskog

A3 bærlyng-barblandingsskog

A2 lav- og lyngrik furuskog

rG3 blåbærsumpskog
IG4 skogrørkveinsumpskog
G6 svartorsumpskog
G7 gråor-trot 1 hegg-sumpskog
G8 klourt-svartorsumpskog
LG9 gullmose-takrorsumpskog

G5 subalpin rik sumpskog

(F1 blåbær-eikeskog
F2 smyle-bokeskog
F3 lågurt-eikeskog
F4 myske-bøkeskog

El alm-lindeskog
E2 ask-edellauvskog
E3 gråor-heggeskog

Dl typisk høgstaudefjellbjørkeskog
D2 vier-høgstaudefjellbjørkeskog
tD3 storbregne-fjellbjørkeskog

JG1 rissumpskog (furumyrskog)
G2 skinntrytesumpskog

51 blåbær-småbregne-fjellbjørkeskog

Al lav- og kreklingfjellbjorkeskog

Jsl fukteng
152 rikfukteng

41 storstarrsump
2 rikstarrsump
X1 takrorsump
Y1 nøkkerose- og tjønngraseng
012 riktjønnaks-eng

IZl dri ftvol l samfunn

li
Z2 sandkystsamfunn
1 fjoresivaks- og fjoresaltgras-eng
2 saltsiv-eng
3 havsivaks-sump
4 havstarr-sump
5 saltbendel- og salturt-samfunn
6 småhavgras-eng
7 ålegras-eng
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{R3
R4

J'Rl
tR2

Q2
1Q1

N

IPl
P2
P3

0

Ml

Ll
L2

JK1
K2

Tl

T2
T3
Ul
U2
U3

Arealregnskapet 

5kv21 ekstremrik myr under høydegrensa
5kv31 ekstremrik myr over høydegrensa

5kv22 rik myr under høydegrensa
5kv32 rik myr over høydegrensa

5kv23 mellommyr under høydegrensa
5kv33 mellommyr over høydegrensa

5kv41 fattig myr under høydegrensa
5kv51 fattig myr over høydegrensa

5kv42 nedbørsmyr under høydegrensa
5kv52 nedbørsmyr over høydegrensa

6. APEN FASTMARK

fuktheier på produktiv fastmark
andre fuktheier
fuktheier ufordelt

ødeenger på produktiv fastmark
andre odeenger
odeenger ufordelt

beitevoller på produktiv fastmark
andre beitevoller
beitevoller ufordel t

kalktørrenger og skogkantsamfunn på
produktiv fastmark
andre kalktørrenger og skogkantsamfunn
kalktørrenger og skogkantsamfunn ufordelt

lyngheier i lavlandet på produktiv fastmark
andre lyngheier i lavlandet
lyngheier i lavlandet ufordelt

6kv41 høgstaudeenger i fjellet

6kv42 fuktheier i fjellet .
6kv43 kalkrike fjellheier

6kv44 ris- og buskheier i fjellet

6kv45 ris- og tørrgrasheier i fjellet

6kv46 snøleier

7. LAVPRODUKTIVT AREAL

7kvl ur og rasmark

7kv2 t i ppmasser og røyser

7kv3 fjell i dagen

HESJEDAL (1973)

H5 ekstremrik myr

H4 rik myr

H3 mellommyr

H2 fattig myr

H1 nedbørsmyr

fukthei

ødeeng utviklet fra kalkfattige samfunn
ødeeng utviklet fra kalkrike-kalkholdige samfunn

beitevoll utviklet fra kalkfattige samfunn
beitevoll utviklet fra kalkrike-kalkholdige samfunn

kalktørrenger
bl odstorkenebbenger
skogkløverenger

lynghei i lavlandet

typisk høgstaudeeng
vier-høgstaudeeng
storbregneeng

fukthei

reinrosehei

blåbær-blålynghei
rabbesivhei m/brodlav

greplynghei
rabbesivhei m/lyse lav

finnskjegg-stivstarrhei og eogsol ei e-mari kåpe-
snoleier
fjellmo- og syresnøl ei er
mosesnøleier på sur bunn
rynkevier- og blomsterengsnoleier
polarvier- og sildresnoleier
mosesnoleier på kalkbunn

V1 rasmark
V2 klippesamfunn
V3 bergknappsamfunn

6kv11
6kv21
6kv91

6kv12
6kv22
6kv92

6kv13
6kv23
6kv93

6kv14

6kv24
6kv94

6kv15
6kv25
6kv95



1-4 barskog

1-4 barskog Gras og urterik skogmark
Moserik mark med urter

01-05, 07-08, 11

01-05

01-05 Produktiv skogmark

01 produktiv skogmark
02
03
04
05

4. SKOGAREAL

4kvl Produktiv barskog

4kv12 lågurt- og høgstaudebarskog

4kv122 bonitet 1
4kv124 bonitet 2
4kv125 bonitet 3
4kv126 bonitet 4
4kv127 bonitet 5

/-34

5

6 Røsslyngmark
7 Lavmark

8 Vannsyk skogmark

0 Strødekke

Blåbærmark med småbregner
Blåbærmark uten småbregner
Smylemark

Tyttebærmark01-05 Produktiv skogmark

01-05 Produktiv skogmark

4kv14 bærlyng- og barblandskog

4kv15 lav- og lyngrik furuskog

01-05 Produktiv skogmark

01-05 Produktiv skogmark

01 produktiv skogmark

02 produktiv skogmark

03 produktiv skogmark

04 produktiv. skogmark

05 produktiv skogmark

4kv2 Produktiv lauvskog

4kv21 Edellauvskog

4kv212 bonitet 1

4kv214 bonitet 2

4kv215 bonitet 3

4kv216 bonitet 4

4kv217 bonitet 5

4kv22 lågurt- og nøgstaudelauvskog 01-05 Produktiv skogmark

4kv23 blåbær- og bregnelauvskog 01-05 Produktiv skogmark

4kv27 lauvsumpskog 01-05 Produktiv skogmark

14 Hagemark

13 Vann

12 Ikke trebevokst
impediment

6. APEN FASTMARK

6kv3 Ufordelt fastmark under HG

8. FERSKVANN

9. UFORDELT

Vedl egg 	 9

AREALREGNSKAPET OG LANDSSKOGTAKSERINGA (1964-76)

Landskogtakseringa

Markslag 	 Treslag

15 Nytta impediment

06 Innmark

4kv13 blåbær- og bregnebarskog 	 01-05 Produktiv skogmark

4kv17 gransumpskog 	 01-05 Produktiv skogmark

4kv19 ufordelt produktiv barskog 	 01-05 Produktiv skogmark

4kv29 ufordelt produktiv lauvskog 01-05 Produktiv skogmark

4kv3 Annen fastmarksskog under HG 	 11 Trebevokst impediment

4kv4 Sumpskog under høydegrensa 	 07 Lauv- og granmyr (tre-
satt)

08 Furumyr

5. MYR- OG VATMARKSAREAL

5kv2 Rike myrer under høydegrensa 07 Lauv- og granmyr (uten
tresetting)

5kv4 Fattige myrer under høyde- 	 fo9 Trebar starrmyr
grensa 	 10 Mosemyr

45

Arealregnskapet 

1. BEBYGD AREAL I TETTSTEDER
2. SPREDT BEBYGGELSE

3. JORDBRUKSAREAL

Vegetasjonstype

1-4 barskog

1-4 barskog

1-4 barskog

1-4 barskog

1-4 barskog

5-8 lauvskog

6 annenlauv-
skog/8 ore-
skog

5,7 bjørke-
skor
5-8 lauvskog

5-8 lauvskog

5-8 lauvskog

1 Gras- og urterik skogmark
2 Moserik mark med urter

1 Gras og urterik skogmark
2 Moserik mark med urter

Blåbærmark med småbregner
4 Blåbærmark uten småbregner

Smylemark
8 Vannsyk skogmark

Alle øvrige kombinasjoner
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AREALREGNSKAPSKLASSER, TRESLAG OG VEGETASJONSTYPER I LANDSSKOGTAKSERINGA
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1
4kv12

GRAS° OG URTERIK SKOGMARK

2 MOSERIK MARK MED URTER

4kv23 4kv13
3 BLÅBÆRMARK MED SMÅBREGNER

4 BLÅBÆRMARK UTEN SMABREGNER

b .

4 kv 29

5
4 kv 14

TYTTEBÆRMARK

4kv15
6 ROS SLYNGMARK

7 LAVMARK

4 kv 27 4 kv 17
8 VANNSYK SKOGMARK

4 kv 23
9

4 kv 13
SMYLEMARK

►



Tegn 	 Farge

Arealregnskapet 

Kode 	 Arealklasse

NGOs Topografiske kartverk (M711)

Tegnforklaring

Vedlegg 10
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AREALREGNSKAPET OG TOPOGRAFISK KARTVERK

9k 	 høydesoner 	 kurve 	 brun 	 ekvidistanse 20 m

9k2 	 kraftlinjer og kraftgater 	 -3---3- svart 	 kraftlinje

1. BEBYGD AREAL I TETTSTEDER 	Wimp02223 	 svart 	 tett bebyggelse

2. SPREDT BEBYGGELSE

2kv61 	 frittliggende enebolig 	 n 	 svart 	 våningshus
2kv63 	 vertikalt delt tomannsbolig
2kv64 	 horisontalt delt tomannsbolig
2kv65 	 annet småhus
2kv51 	 våningshus, 	D	 svart 	 gard
2kv52 	 driftsbygning,
2kv54 	 tunareal 	J
2kv53 	 setre 	 C) 	svart	 sæter

2kv52 	 annen landbruksbebyggelse 	 A► 	 svart 	 bu, naust

2kv81 	 tett hyttebebyggelse mv. 	t	 svart 	 hytte, koie
2kv82 	 spredt hyttebebyggelse mv. I} 
2kv21 	 industriareal 	

*0 	
svart 	 fabrikk, kraftverk o.l.

2kv35 	 kraftforsyning 	 (større; mindre)

2kv22 	 bergverksareal 	 ^0 , svart 	 gruve; steinbrott; grustak

2kv15 	 hoteller og restauranter 	 a 	 svart 	 6L. hotell o.l.

2kv47 	 religiøs virksomhet 	 EB+Q svart 	 kirke; kapell; gravplass

2kv41 	 grunnskoler 	 f 	 svart 	 skole, forsamlingshus
2kv42 	 annen undervisning mv.
2kv47 	 religiøs virksomhet

2kv311 gjennomfartsveger 	 = 	 rød 	 motorveg

(g)40111E 	 riksveg•_ 	 fylkesveg
2kv312 lokale veger 	 --^ rød	 kommunal veg

2kv314 private gårdsveger 	svart	 privat veg
2kv315 skogsbilveger
2kv316 traktorveger 	 svart 	 kjerreveg

2kv32 	 jernbaneareal mv. 	 imifiammoisvart 	 jernbane

2kv34 	 lufthavn, sjøflyhavn 	
0 0

 svart 	 flyplass, sjøflyhamn

3. JORDBRUKSAREAL 	 hvit 	 (markert grense mot skog)

4. SKOGAREAL 	 raster grønn 	 skog

5. MYR- OG VATMARKSAREAL 	 skravur-blå 	 myr

6. APEN FASTMARK 	 hvit

(ikke markert grense mot skog)
7. LAVPRODUKTIVT AREAL 	 hvit

7kv4 	 varig is og snø 	 raster blå

8. FERSKVANNSAREAL 	 raster blå

9. 	 UFORDELT 	 hvit





ti
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