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FELTKURS AR5 

I år satser vi på å kunne arrangere feltkurs ute i felt! 

Det blir fire kurs i juni, fordelt på fylkene Viken, 

Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark. Nøyaktig 

sted og dato er ikke bestemt ennå, men vi er i dialog 

med Statsforvalteren for å få fastlagt dette. Så snart 

kursplanen er klar, legger vi den ut på nettsiden, i 

tillegg sendes det ut informasjon via Statsforvalteren. 

Klør det i fingrene allerede? Da kan du friske opp 

kunnskapen ved hjelp av materiale samlet på siden om 

feltkurs! Her kan du ta teoriprøven, lese om 

klassifisering av innmarksbeite og bla i beitefloraen for 

kulturgras og beitetålende urter. Du kan også se video 

fra feltbefaringer og opptak fra webinar om 

klassifisering av jordbruksareal i felt. 

Se nettsiden AR5 feltkurs. 

 
 

INFO-KNAPP I GÅRDSKART 

Nå har alle gårdskart-kartlagene fått et i-ikon bak 

navnet. Trykk på ( i ) og det åpnes en ny fane i 

nettleseren med informasjon om kartlaget. Tidligere er 

det bare kartene under Andre kartlag som har hatt 

denne muligheten. 

 

 

AJOURHOLDSKURS AR5 

Siden de fleste kommuner ajourfører AR5 direkte mot 

sentral base, er det teknisk krevende å gjennomføre 

tradisjonelle ajourholdskurs. Kursene i kommunens 

eget kartverktøy er derfor erstattet av tilbud om 

nettkurs og nettbasert veiledning. 

• Nettbasert veiledning: Les på siden AR5 veiledning 

og ta direkte kontakt med oss. 

• Selvstudium: På siden om kokebøker finner du 

noen korte videoer som viser eksempler på 

ajourføring i ulike verktøy.  

Hvis flere har behov for opplæring, kan vi lage et 

tilpasset kursopplegg over ett eller flere nettmøter. 

 

 
 

NYTT KARTLAG  

ØK Markslag er et nytt kartlag i både Gårdskart og 

Kilden. Det inneholder de beste feltregistreringene av 

markslag, og viser den versjonen av ØK som skal 

brukes ved ajourføring av AR5. Det er denne versjonen 

NIBIO bruker som støtte ved periodisk ajourhold.  

Les mer på nettsiden om Økonomisk kartverk - 

historiske kartlag 
 

 
 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-feltkurs?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-nettbasert-veiledning?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/gammel-ok-raster?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/gammel-ok-raster?locationfilter=true
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PERIODISK AJOURHOLD AV AR5 

Tidspunkt for periodisk ajourhold av AR5 avtales i 

kartsamarbeidet Geovekst. AR5 må inn i 

geodataplanen som en del av de ordinære Geovekst-

prosjektene. 

• Lurer du på planene for din kommune eller fylke? 

Velg geodataplan for aktuelt fylke fra listen på 

Kartverket side. 

• Se også siden Sjekk status, velg «plan» under 

Periodisk ajourhold for å se hva som er planlagt 

noe i år. 

• Les mer om hva NIBIO gjør i periodisk ajourhold på 

siden periodiske ajourhold. 

 

AR5WEB – ENKLERE KONTINUERLIG 

AJOURHOLD  

NIBIO har utviklet en nettløsning kalt AR5web som 

gjør det enklere for kommunene å ajourholde AR5. 

Utrullinga har hittil vært trinnvis, fylke for fylke. Per 

1. april 2022 har 119 kommuner fått tilgang, mens 

ca. 50 kommuner har tatt i bruk AR5web-løsningen. 

 

Landbrukskontor som har lyst til å ta i bruk løsningen 

kan kontakte geodataleder hos Statsforvalteren eller 

NIBIO sine kontaktpersoner for AR5web. 

 

Les mer på nettsiden om AR5web. 
 

 
 
        

VIDEREUTVIKLING PÅ KILDEN 

Vi har nylig startet et utviklingsprosjekt på NIBIO sin 

hovedkartløsning Kilden. Det meste vil dreie seg om 

tilpassing til ny/oppgradert teknologi, men det er 

også rom for noe ny funksjonalitet.  

 

Har du forslag og ønsker, meld fra til prosjektleder 

Tove Vaaje-Kolstad så snart som mulig! 

 

 

TIPS OM GÅRDSKART OG KILDEN  

For de som ønsker tips om funksjonalitet og innhold, 

og ønsker å følge med på hva som er nytt i Gårdskart 

og Kilden, anbefaler vi siden «NIBIO Gårdskart og 

Kilden» på Facebook.  

Per i dag har siden rundt 2 070 følgere. Vi forsøker å 

legge ut ett innlegg i uka.  

 
           

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi bidrar gjerne på kommunesamlinger, fagdager 

eller lignende i fylkene. Nettbaserte presentasjoner 

eller demo fungerer også bra!  

Vi kan også bistå med materiell til presentasjoner 

som dere skal holde. 

 
           

HOLD DEG OPPDATERT 

Facebook: NIBIO Gårdskart og Kilden 

Facebook: Nibio.no  

Twitter: @NIBIO_no  

Nyhetsbrev om areal- og genressurser, eller 

Gårdskart aktuelt: Meld deg på ved å sende e-post 

til Ingrid M. Tenge. 

Du kan også abonnere på RSS-feed på våre nettsider.  

 
           

KONTAKT OSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice kart: 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 
 
Kursvirksomhet: 

• Jørn Storholt: 902 33 524 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Kristin Holm: 926 27 483  
 
Gårdskart, Arealbarometer og foredrag: 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 
 
AR5 periodisk ajourhold: 

• Jørn Petter Storholt: 902 33 524 

• Anja P. Ahlstrøm: 997 47 207 
 
Geovekst og utvikling Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 

Jordregister: 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/veiledningsmateriell-geovekst#heading-9859
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/sjekk-status?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/periodisk-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/webbasert-ajourhold?locationfilter=true
https://kilden.nibio.no/
https://www.facebook.com/GardskartKilden
https://www.facebook.com/GardskartKilden
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

