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Turleder tipset – tema 1: 

Misvisning på kart, kompass og GPS
v/ turleder Gunnar Sevåg
For oss som er mye på tur i forskjellig terreng, er 
kart, kompass og evt. GPS en viktig del av turutstyret. 
I godvær, og på godt merkede stier har vi ofte god 
oversikt over hvor vi er. Men straks vi skal begynne 
å navigere oss frem til vårt ønskede mål i mer 
ukjent terreng, er det flere ting å ta hensyn til. Og 
hjelpemidler er gode og viktige å ha. Terrengkart i 
Norge er vanligvis utført i skala 1: 50 000 og med 
UTM rutenett. UTM står for Universal Transverse 
Mercator, og er en måte å inndele jordkloden på i et 
eget rutenett, som forklart i. Se bilde:

Hver av disse store rutene er delt inn i mindre ruter 
som hver har størrelsen 1 x 1 km. Denne inndelingen 
gjør at det er enkelt å angi posisjon, med metrisk 
nøyaktighet. Med dette kan vi oppgi posisjonen i 
meter eller en større tilhørende enhet. Det er bare 
senterlinjen i hver UTM sone som peker mot Sann 
Nord (jordens omdreiningsakse), vist med en sort 
linje på figuren ovenfor.

Imidlertid er det noen andre faktorer som spiller inn 
når vi skal navigere mot målet vårt. For oss som bor på 
den nordlige halvkule, må vi velge en Nordreferanse 
som navigasjonsenhetene forholder seg til. Og her er 
det flere valg, se figur:

• T betyr True North (Sann Nord). Dette er 
jordens omdreiningsakse.

• M betyr Magnetic North (Magnetisk 
Nord), som sammenfaller med jordens 
magnetfelt. Det er dit den røde 
kompassnålen peker.

• G betyr Grid North (Rutenett) og gjør at 
man kan benytte kartets UTM rutenett 
som nord-referanse.

Jordens magnetfelt varierer over jordkloden. 
Avviket (deklinasjon) er beskrevet på dette 
kartet:

Kilde: NOAA National Geophysical Data Center

Grønne linjer på kartet ovenfor indikerer ingen avvik 
til magnetisk nordpol. Røde linjer indikerer positivt 
avvik fra magnetisk nord, mens blå linjer indikerer 
negativt avvik fra magnetisk nord. Vi ser at avviket 
er større (positivt) jo lenger nord i Norge vi kommer. 
Disse magnetfeltene endrer seg litt fra år til år, med 
noen få tidels grader per år i våre områder. Det kan 
også være noen små lokale variasjoner i tillegg til 
disse. For luftfart finnes det også et inklinasjonskart 
som tar høyde for vertikale magnetfelt.

I Sør- og Vest-Norge er misvisningen lav, slik at vi i 
mange tilfeller ikke behøver å benytte oss av den. Men 
i Nord-Norge kan den være over 10 grader og utgjør 
en betydelig feilmargin hvis man ikke tar hensyn til 
den.

På de fleste papirkart er misvisningen angitt nederst 
på kartet. Der står det også hvor mye den endrer seg 
for hvert år. Pass på å sjekke når kartet er utgitt og 
beregn den totale misvisningen ut fra dette.


