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NYTT AREALBAROMETER FOR ALLE 

KOMMUNER OG FYLKER 

Vi har utviklet et web-basert arealbarometer som 

henter informasjon fra databaser og som presenterer 

resultatet på en nettside med både tall, grafikk, 

beskrivende tekst og definisjoner. Søk og få oversikt 

over produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk, 

samt hvordan jordbruksarealene brukes! 

Nytt er det også at en kan gå fra statistikken direkte 

til kartet i Kilden.  

Arealbarometer finnes for alle landets kommuner og 

fylker – med nye inndelinger. 

Les mer i nyheten hos NIBIO.  

Gå til Arealbarometer – søk etter kommune eller fylke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY VERSJON AV KILDEN  

Nå er endelig den nye versjonen ute! Her er det mye 

nytt og spennende: 

• 3D-visning: det er mulig å se kartene i 3D-visning. 

Kun på PC. 

• GPS-spor: du kan legge til og vise egen fil i kartet. 

Fra valg i verktøy-menyen. 

• UTM-soner: det er mulig å vise koordinater og 

tegne kart i UTM-sonene 32, 33 og 35. Det siste er 

særlig aktuelt for brukere i Finnmark som ønsker å 

sammenstille utskrift fra Kilden med andre kart. 

• Arealrapport: tegn inn et område og få 

informasjon om arealene innenfor. Fra valg i 

verktøy-menyen fra fagområde Arealinformasjon. 

Kan være et verktøy for å følge opp føringer om 

vern om jordressursene. Les mer her. 

• Endringer i AR5: nå under For forvaltningen.  Her 

kan du få alle endringer i sentral base i et gitt 

tidsrom, både fra kontinuerlig og eventuelt 

periodisk ajourhold. Les mer her. 

Les mer i nyheten hos NIBIO. 

Se Hva er nytt? 

Gå til Kilden 

 

 
 Kilden: gpx-spor over Romsdalseggen vist i 3D.

 

https://www.nibio.no/nyheter/nytt-nettbasert-arealbarometer?locationfilter=true
https://www.nibio.no/nyheter/nytt-nettbasert-arealbarometer?locationfilter=true
https://arealbarometer.nibio.no/
https://arealbarometer.nibio.no/
https://www.nibio.no/tjenester/kilden/veiledning-arealrapport?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tjenester/kilden/veiledning-arealrapport?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/endringsanalyse/endringer?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/endringsanalyse/endringer?locationfilter=true
https://www.nibio.no/nyheter/nye-kilden-viser-3d-og-tar-imot-gps-data
https://www.nibio.no/nyheter/nye-kilden-viser-3d-og-tar-imot-gps-data
https://www.nibio.no/tjenester/kilden/_/attachment/inline/bc60e949-9470-41e8-bcff-ec7e73330342:55d1a2fd5f536750b7debc222a3ac503b30f1605/2020_Hva%20er%20nytt.pdf
https://www.nibio.no/tjenester/kilden/_/attachment/inline/bc60e949-9470-41e8-bcff-ec7e73330342:55d1a2fd5f536750b7debc222a3ac503b30f1605/2020_Hva%20er%20nytt.pdf
https://kilden.nibio.no/
https://kilden.nibio.no/


 

 Gårdskart, 1| 2020 2 
 

KURS OG VEILEDNING I 2020 

Feltkurs vil bli arrangert i henhold til en plan med 3- 

års intervaller.  

Vi sender ut informasjon om kurs til FMLA i 

begynnelsen av februar.  

 
Fra kurs i Vestnes i 2019. Foto: Arnold Hoddevik. 

 

Har du spørsmål knyttet til praktisk oppdatering av 

AR5, ta kontakt med oss for nettbasert veiledning!  

Vi planlegger også ulike webinar, mer informasjon 

om det kommer senere. 
 

AR5 PÅ YOUTUBE 

Det er nettopp publisert 6 videoer på Youtube som 

viser ajourhold av AR5 i Sentral FKB med GISLINE. 

Snart kommer tilsvarende videoer for WinMap. 

AR5 på youtube, se videoer her. 

Lenke til Youtube ligger også på «Kokeboksida».  

 
 

AR5 ER SYNKRONISERT 

I begynnelsen januar fikk vi ikke synkronisert 

endringer inni i AR5 på grunn av noen feil i 

Kartverkets base som følge av regionreformen. 

Det er nå løst! Både Kilden og Gårdskart viser nå de 

siste endringene som er gjort. 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

https://www.youtube.com/channel/UC3ZqNo3MW-JvnpaeRm9efnQ
https://www.youtube.com/channel/UC3ZqNo3MW-JvnpaeRm9efnQ
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
http://www.facebook.com/Nibio.no
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no
https://twitter.com/NIBIO_no

