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NYE NETTSIDER 

NIBIO har fått nye nettsider, www.nibio.no. Det betyr 

at alt fagstoff har fått nye adresser. Har dere lenket 

opp stoff fra NIBIO på egne nettsider, bør det 

oppdateres.  

Vi mener vi har fått med den viktigste informasjonen 

fra de gamle nettsidene. Informasjon knyttet til AR5, 

som ajourhold, kurs, jordregister, geovekst, osv, finner 

dere her. Er det vanskelig å finne fram, bruk de gode 

søkemulighetene. Er det noe dere savner, meld i fra! 

Tjenestene Kilden og Gårdskart har samme adresse 

som før. 

 

 

MANGE KOMMUNER MED OPPDATERTE 

AREALTALL 

Det var mange kommuner som leverte jordregistertall 

for oppdatering av Landbruksregisteret før sommeren. 

I tillegg leverte 165 kommuner arealtall i høst! Totalt 

har 244 kommuner fått oppdatere arealtall i 

Landbruksregisteret i år. Noen har levert flere ganger. 

Til sammenligning var det 170 kommuner i fjor. 

Fylkesmannens oppfølging gir tydeligvis resultater! 

 UTVIKLING AV NY GÅRDSKART 

Vi har jobbet mye med ny versjon av Gårdskart i høst. 

Hoveddelene er på plass, som søk, ulike kartlag og 

arealfordeling, men det gjenstår fremdeles en del. Nå 

er det pause mens det jobbes med andre oppgaver. Vi 

starter opp igjen i januar med mål om lansering i mars. 

Ny produksjonsløype for jordregister har vært et viktig 

delprosjekt i høst. Den er nærmest ferdig og vil tas i 

bruk på nyåret. Mer informasjon om jordregister 

kommer senere. 

 

SENTRAL BASE AR5 

Det er nå 94 kommuner som oppdaterer FKB-data 

direkte i sentral base. Etter Kartverkets planer skal 

omtrent 120 kommuner være over på løsningen med 

sentral lagring i løpet av året.  

NIBIO oppdaterer sine AR5-baser fra sentral base en 

gang i uka. Vanligvis skjer dette hver fredag, slik at 

endringene blir synlig i Gårdskart og Kilden påfølgende 

mandag. 

 

INFORMASJON OM SENTRALT AJOURHOLD 

NIBIO har sammen med Fylkeskartkontorene så langt 

arrangert 5 fylkes- eller regionvise nettmøter om AR5 i 

sentral base. På møtene deltar i hovedsak personer 

som skal oppdatere sentral AR5. NIBIO informerer om 

erfaringer så langt og om nyttige tips til kommunene. 

Det vil bli avholdt flere møter i tida framover. Det er 

Fylkeskartkontorene som koordinerer og avtaler 

tidspunkt. 

NOIS melder at WinMap snart er klar for å kunne 

oppdatere sentral AR5. Da legger vi også ut oppdatert 

kokebok. 

 

  

http://www.nibio.no/
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5
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STATUS SKOGRESSURSKART SR16 

SR16 gir oversikt over utbredelsen av og egenskaper 

for landets skogressurser. Skogressurskart for Sør- 

og Nord-Trøndelag er tilgjengelig i Kilden. Det jobbes 

nå med kart for Østfold, Vestfold, Hedmark og deler 

av Akershus. Det er forventet at kart for disse 

fylkene er klart rundt årsskiftet. Deretter står 

Buskerud, Telemark, Vest- og Aust-Agder for tur i 

2018. 

I løpet av noen få måneder vil SR16 også bli 

tilgjengelig gjennom Norge digitalt for nedlasting og 

via WMS- og WFS-tjenester.  

Det nye skogressurskartet er framstilt gjennom 

automatiske prosesser som en kombinasjon av 

eksisterende kart (AR5), terrengmodeller fra 

Nasjonal detaljert høydemodell (NDH), 3D 

fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og 

Landsskogflater. 

 

NYHETSBREV AREAL- OG GENRESSURSER 

Det er etablert et eget nyhetsbrev om areal- og 

genressurs fra NIBIO. Det dekker fagområder som 

jordkartlegging, vegetasjonskartlegging, 

landskapsovervåking, norsk genressurssenter, AR5 

og kartløsninger. Det første kom i slutten av juni. Det 

neste kommer nå i slutten av oktober. De som vil 

melde seg på kan send en e-post med «Nyhetsbrev» 

i emnefeltet, til hege.ulfeng@nibio.no 

 

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi holder gjerne innlegg på kommunesamlinger, 

fagdager eller lignende i fylkene. Innhold kan 

tilpasses etter behov. Ta kontakt i god tid! Vi kan 

også være behjelpelig med materiell til 

presentasjoner som dere skal holde. 

 

TIPS FRA KILDEN 

Skograpporten kan brukes til AR5:                              

Du finner «Skograpport» under Verktøy, hvis du har 

valgt fagområde Skogportalen i Kilden. Her kan du 

tegne område eller linje (som kan bufres) og få 

beregnet areal og forekomster innenfor området. 

AR5 er ett av temaene du kan velge mellom.  

 

FØLG OSS 

På Facebook www.facebook.com/Nibio.no og på 

Twitter: @NIBIO_no  

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

KONTAKT OSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice: 

 Christina Sogge: 902 31 306 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

 
Prosjektleder Gårdskart: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 
Kursvirksomhet: 

 Jørn Storholt: 902 33 524 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 

 Kristin Holm: 926 27 483 (Midt- og Nord-
Norge) 

 
Foredrag: 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

 Anna M. Bjørken: 414 62 811 (Midt- og Nord-
Norge) 

 
AR5 periodisk ajourhold: 

 Gry Olaisen: 950 21 557 

 Jørn Petter Storholt: 902 33 524 
 
Geovekst og  Kilden: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 

mailto:hege.ulfeng@nibio.no
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

