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NYE KOMMUNE- OG FYLKESNUMMER 

Søk på nye kommunenummer, gårdsnummer og 

bruksnummer i Gårdskart og Kilden vil fungere i 

begynnelsen av januar, uten av kommunen må foreta 

seg noe spesielt. Kartverket har ansvar for 

oppdateringene i matrikkelen, deretter oppdaterer 

Landbruksdirektoratet sine register. Når dette er gjort, 

vil karttjenestene fungere riktig. Tilsvarende gjelder 

også for produksjon av jordregister.  

Nedlasting av kartdata vil også fungere for nye 

kommuner og fylker et par dager ut i januar. 

 

NYTT I KILDEN  

I november ble det lagt ut noen mindre justeringer og 

litt nytt: 

På fagområde Jordsmonn er det blitt ny struktur og 

rekkefølge på kartlag, dekningskartet er mer dynamisk 

og skrus automatisk av når målestokk større enn 1:40 

000. I tillegg er det flere nye kartlag fra NVE om 

miljøtilstand, miljømål, påvirkninger, osv. Alt knyttet til 

vannforskriften. De ligger i kartlagslista under Eksterne 

- Vann-nett.  Les mer på  https://vann-

nett.no/portal/#/ Funksjonen «Finn koordinater i 

kartet» er også bedre forklart. 

 

Mer nytt kommer: 

Gjennom hele høsten har vi jobbet med en ny versjon 

av Kilden som bl.a. håndterer 3D-visning, visning av 

gps-spor og bytte mellom ulike UTM-soner. Det 

kommer også nye kartlag for endringer i AR5 og en 

arealrapport. Vi rekker dessverre ikke å lansere den 

nye versjonen før jul, men nå har dere noe å glede 

dere til på nyåret! 

 

 

AREALBAROMETER PÅ WEB 

Vi har utviklet løsning som henter informasjon fra 

databaser og som presenterer resultatet som en 

integrert del av nettsidene våre, slik at informasjonen 

lettere kan holdes oppdatert. Vi venter med å lansere 

til etter nyttår og til alle endringer i kommune- og 

fylkesinndelinger er på plass – enda en nyttårsgave! 

 

MULIG OPPDATERINGSBEHOV AR5 - 

OPPDATERT 

Oppdateringsbehov AR5 er et datasett som påviser 

mulig oppdateringsbehov på fulldyrka- og 

overflatedyrka jord i AR5. WMS-tjenesten og 

statistikken ble oppdatert i høst, basert på ny versjon 

av Arealbrukskartet fra SSB og AR5 slik den lå i sentral 

base 30. oktober 2019.  

Mer informasjon finner du på nettsiden om 

oppdateringsbehov AR5.  

 

 

Eika på Kjerringjordet på Ås.  

Samme motiv som på statsministerens offisielle julekort i år, men 

her med vår egen fotograf, Oskar Puschmann/©NIBIO. 

 

  
 

 

https://vann-nett.no/portal/#/
https://vann-nett.no/portal/#/
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/oppdateringsbehov-ar5?locationfilter=true
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WEB-LØSNING FOR AJOURHOLD AV AR5  

NIBIO har begynt arbeidet med å utvikle en AR5 

webklient for ajourhold av AR5. Målet er at 

landbruksavdelingen i kommunene kan benytte den 

til oppdatering av det digitale AR5-kartet. NIBIO har 

fått midler fra Difi gjennom ordningen for 

medfinansiering av statlige digitaliseringsprosjekt. 

Det er etablert en referansegruppe bestående av 

åtte representanter fra både fylkesmann og 

kommune. Planen er at referansegruppa skal få 

tilgang til en testversjon i februar.  

Fram mot februar jobbes det med funksjonalitet som 

kontroll av egenskaps-kombinasjoner og håndtering 

av datoegenskaper. Parallelt jobber en gruppe med 

folk fra Kartverket, Norkart, NOIS, Geodata, Avinet 

og NIBIO med et nytt grensesnitt (API) mot mot 

Sental FKB. AR5 webklient skal benytte dette nye 

grensesnittet for å hente data fra Sentral FKB og 

lagre data tilbake. Det er litt usikkert når dette API-et 

er klart. 

AR5 webklient skal være ferdig og klar til bruk i 

midten av 2021. 
 

JORDREGISTER 

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. 

 

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. 

 

 

HOLD DEG OPPDATERT! 

Facebook: www.facebook.com/Nibio.no  

Twitter: @NIBIO_no  

Nyhetsbrev om areal- og genressurser: meld deg på 

ved å sende e-post til Ingrid M. Tenge. 

 

KONTAKT OSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker dere en riktig god jul 

og ser fram til videre samarbeid 

neste år!  

 

 

Brukerservice kart: 

• Christina Sogge: 482 60 510 
 
Jordregister: 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 
 

Kursvirksomhet: 

• Jørn Storholt: 902 33 524 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

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

 
Foredrag: 

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

• Gry Olaisen: 950 21 557 

• Jørn Petter Storholt: 902 33 524 
 
Gårdskart og  Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 
Geovekst: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
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