Eigindalýsing gagna úr Nytjalandsverkefninu
Vinsamlegast athugið að:
Þau jarðamörk sem sýnd eru í gögnum Nytjalandsverkefnisins hafa enga bindandi eða lagalega þýðingu í nútíð eða framtíð. Þau eru
teiknuð í grunninn sem áætluð mörk og hafa því ekkert gildi hvað afmörkun eignarhalds snertir. Ekki er gert ráð fyrir að landamerkin séu
notuð í stærri mælikvarða en 1:50 000. Ekki má birta gögnin opinberlega eða gefa út, án samráðs við Þjóðskrá Íslands. Þjóðskrá Íslands
undanskilur sig allri ábyrgð og skaðabótaskyldu sem hlotist getur af rangri notkun þessara gagna, til að mynda við sölu og kaup fasteigna
eða afmörkun þjóðlendna, enda eru þau ekki til þess ætluð.
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ÚTSKÝRING

SYSLA

Sýslunúmer

HREPPUR

Hreppanúmer

HREPPSNAFN

Heiti hrepps

HEITI

Heiti lands/landa

LANDNR

Landeignarnúmer skika

KÓÐI

Sveitarfélagsnúmer
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7 stafa númer

2 fyrir framan
landnúmer
999

LANDNR2

Annað landeignarnúmer skika

FJÖLEIGNARLAND

Fjöleignarland athugasemdir
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Uppruni gagna
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NÁNAR
Einkvæmt auðkennisnúmer færslu
Handskráð númer þess sveitarfélags sem
fláki tilheyrði á tíma gagnainnsetningar
(sjá sis.is)
Handskráð númer þeirrar sýslu sem fláki
tilheyrði á tíma gagnainnsetningar
Handskráð númer þess hrepps sem fláki
tilheyrði á tíma gagnainnsetningar
Heiti þess hrepps er fláki tilheyrði á tíma
gagnainnsetningar
Heiti þeirrar landeignar sem afmörkuð er,
eða heiti þeirra landeigna sem saman eiga
flákann
Landeignarnúmer fláka í séreign
Landeignarnúmer með viðbætt raðnúmer
sem gefur til kynna að fláki sé í sameign
fleiri en einnar landeignar
Gefur til kynna að eignarhald fláka og/eða
lega hans sé umdeild
Fláki sem ekki hafði skráða samsvarandi
landeign í landskrá fasteigna á tíma
gagnaskráningar
Notkun ósamræmd. Stundum notað ef
vitað er að fláki nær yfir tvær landeignir,
en skilin á milli eru óljós. Stundum notað
fyrir óskipta sameign
Sérstakur dálkur fyrir athugasemdir
varðandi sameignarland
Óþekkt/annað
Rannsóknarstofnun landbúnaðarins
Landgræðsla Ríkisins
Örnefnakort Ingólfur Einarsson
Staðkunnugur annar en ábúandi/eigandi
Ríkiskaup
Elín Erlingsdóttir
Ábúandi/eigandi
Skipulagsstofnun
Gróðurkort (útgefið)
Náttúrufræðistofnun
Handrit
Orkustofnun
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UPPLÝS_AR

Ár upplýsinga

INNSETT_AR

Innsláttarár

ADFERD

Aðferðarfræði innsetningar
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NYTJAD_AF

Nytjað af

ATH
GERD

Athugasemd
Landgerð samkvæmt
hlutverksflokkun
Nytjalandsverkefnisins

0

Svæðisskipulag Borgarness
Gylfi Már Guðbergsson/Ágúst Gylfason
Landform/Fjall og fjara
Landmótun
Hnit
Þór Þorbergsson hjá Landsvirkjun
Ferðafélag Íslands, Árbók
Verkfræðistofa Suðurlands
Verkfræðistofa Reyðafjarðar
Sigurgeir Skúlason
Héraðsnefnd Austur-Húnvetninga
Hilmar E. Sveinbjörnsson,
Kirkjubólshreppur
RALA byggt á gögnum Gylfa Más
Guðbergssonar
Búnaðarfélag Skagfirðinga
Sveitarfélag
Björn Ingólfsson, Grenivík
Anna Bragadóttir frá Grímsstöðum
Fjallahreppi
Rangárþing eystra
Páll Pálsson frá Aðalbóli
Sigfús Vilhjálmsson og Vilhjálmur
Hjálmarsson frá Brekku
Lárus Sigurðsson Gilsá, Breiðdalshreppi
Rala, byggt á gróðurkortum
Það ár sem upplýsingum um fláka var
safnað
Það ár sem upplýsingar voru færðar inn í
landupplýsingagrunn
Nytjalandsverkefnisins
Annað
Skjáhnitað af SPOT
Skjáhnitað af LandSat7
Fært inn af hnitaborði, t.d af
gróðurkortum
Upplýsingr af loftmyndum
Upplýsingar af korti
Skjáhnitað af korti LMÍ
Gögn frá öðrum stofnunum
GPS punktar
Stafræn gögn
Landeignarnúmer fláka sem er í eigu sömu
aðila og nytja þennan fláka
Frjálsar athugasemdir
Óflokkað

1 Bújörð
2 Afrétt

FLOKKAR

Staða fláka í gagnagrunninum
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SHAPE

Hnit afmörkunar

Sameign
Umdeilt
Sumarbústaðaland
Eyðibýli
Garðyrkjubýli
Óleyst
Ekkert landnúmer
Frágenginn fláki, en ekki hefur verið hirt
um að færa inn landeignir sem hefur
mögulega verið skipt útúr jörðum
Ófrágenginn fláki - upplýsingar vantar
Skipting fláka milli tveggja eða fleiri jarða
óljós
Óskilgreint
Óskilgreint
Umdeilt svæði, merkt jörðum þeirra
eigenda er deila um viðkomandi svæði
Vötn, jöklar og annað land sem hefur ekki
landeignarnúmer. Afréttir eru hluti af
þessum flokki, en í dálkinum GERD fá þeir
sérstaka merkingu
Óskilgreint
Ófrágenginn fláki þar sem upplýsingar
vantar, auk þess að uppruni einhverra lína
er óljós
Fláki í sameign tveggja eða fleiri lögbýla,
merkur öllum þeim landeignum sem eiga í
sameigninni
Þéttbýli
Fláki sem ekki hefur fundist samsvarandi
landeignarnúmer í fasteignaskrá, oftast
eyðibýli.
Óskilgreint
Óskilgreint
Óskilgreint
Óskilgreint

