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SENTRAL BASE AR5 

Kartverket arbeider for å få på plass en nasjonal 

lagring av Felles kartdatabase (FKB), der AR5 er ett av 

kartlagene. Det er et overordnet mål at all oppdatering 

skal skje direkte mot en sentral kartbase for 80 % av 

landets kommuner i løpet av 2018. Det vises til brev 

om sentral lagring av AR5 og AR5 versjon 4.6 sendt på 

e-post fra NIBIO til geodataleder hos FMLA 7.12.16. 

Det er Fylkeskartkontorene som er ansvarlig for 

prosjektet, og gjennomføringa skjer i tett samarbeid 

med kommunene og systemleverandørene.  

NIBIO har fortsatt det faglige ansvaret for AR5, men 

deltar ikke aktivt i planlegging og gjennomføring. 

Overgangen vil skje kommunevis og krever 

oppgradering av kommunens kartsystem. 

Systemleverandøren vil derfor også være viktig aktør i 

prosjektet.  

 

AJOURHOLD AV AR5 

Før kommunen går over til sentral AR5 skal 

ajourholdet utføres i lokal base. Siden AR5 er 

oppgradert til ny versjon (4.6), kommer det nye 

kokebøker for lokalt ajourhold. Oppdatert kokebok for 

GISLINE er lagt ut, kokebokok for WinMap kommer før 

jul. 

Etter overgang til sentral base skal kommunen 

fortsette å ajourføre «kontinuerlig» i samme 

programvare som før, men mot sentral base. Ny 

kokebok for ajourhold av sentral AR5 i GISLINE er lagt 

ut. Kokebok for WinMap kommer senere, da denne 

programvaren ikke er klar for sentral base enda. 

Oppdaterte kokebøker ligger her. 

 

VEILEDNING/KURS I AJOURHOLD I SENTRAL 

AR5 

Vi vil prioritere å holde webinar som flest mulig 

kommuner kan delta på. Vi kommer med mer 

informasjon om aktuelle tidspunkt i januar. 

 

KOMPETANSETILBUD 2017 

Kurstilbudet vårt er beskrevet på nettsidene våre. I 

januar vil vi sende ut mer konkret informasjon, slik vi 

har gjort tidligere år. Vi kommer også til å ta kontakt 

md FMLA for å kartlegge behovet for 2017.  

WMS: AR5 OPPDATERINGSBEHOV 

WMS-tjenesten ble lansert i fjor. Den er nå oppdatert 

basert på ny analyse mellom AR5 og informasjon fra 

Arealbrukskartet fra SSB. Påvisningene av mulig 

nedbygde arealer i kartet kan hentes som en WMS-

tjeneste og brukes som bakgrunnsinformasjon av 

kommunene i deres kontinuerlige ajourhold av AR5. 

NB: Påvisningene er nå blå, ikke røde som tidligere. Da 

fungerer de bedre sammen med kartlagene som viser 

endringer.  

Om WMS-tjenesten: 

http://www.skogoglandskap.no/temaer/wms_ar5opp

dateringsbehov 

STATISTIKK: OPPDATERINGSBEHOV AR5 

Basert på analysen som er grunnlag for wms-

tjenesten, har vi også oppdatert fylkesvis statistikk nå i 

desember. Statistikken viser mulig nedbygd fulldyrka- 

og overflatedyrka jord for hver kommune og dermed 

også et mulig behov for oppdatering av AR5. 

Om analysen og fylkesvis statistikk: 

http://www.skogoglandskap.no/artikler/2015/oppdat

eringsbehov_ar5 

 

http://www.skogoglandskap.no/artikler/2013/kokeboker_for_kontinuerlig_ajourhold_av_ar5
http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/ar5_og_gardskart_kurs
http://www.skogoglandskap.no/temaer/wms_ar5oppdateringsbehov
http://www.skogoglandskap.no/temaer/wms_ar5oppdateringsbehov
http://www.skogoglandskap.no/artikler/2015/oppdateringsbehov_ar5
http://www.skogoglandskap.no/artikler/2015/oppdateringsbehov_ar5
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KART I FAGSYSTEM PRODUKSJONSTILSKUDD 

2018 

Som nevnt i forrige utgave skal søker fra 2018 tegne 

inn disponerte arealer i kart. Da vil arealene oppgitt i 

søknaden bli kontrollert direkte mot AR5 og 

eiendomsgrenser i kartet. 

 

AREALTALL I LANDBRUKSREGISTERET I 2017  

For søknadsomgangen i 2017 vil arealene oppgitt i 

søknaden bli kontrollert mot arealtallene i 

Landbruksregisteret. Rutinene vil være som før, 

kommunene må bestille egenprodusert jordregister og 

oppdatere Landbruksregisteret for å få et oppdatert 

kontrollgrunnlag.  

Siden søknadsfristen neste år er 15. oktober, blir det 

sannsynligvis noen endringer på fristene før 

sommeren. Det blir mer informasjon om det senere. 

Men første frist blir som før: 

For å kunne bestille egenprodusert jordregister innen 

14. februar, må kommunene ha levert oppdatert AR5 

til fylkeskartkontoret senest innen 31. januar.  

 

BROSJYRE AR5 

I høst laget vi en ny brosjyre for arealressurskartet 

AR5. Den finner dere her.  

Hvis dere ønsker å få tilsendt trykket versjon, send 

bestilling til ingrid.tenge@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.  

KONTAKT OSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØLG OSS  

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

Twitter: @NIBIO_no  

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

 

 

 

 

 
Gårdskart og jordregister: 

 Christina Sogge: 902 31 306 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 
 
Kursvirksomhet: 

 Jørn Storholt: 902 33 524 

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

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 
 
Foredrag: 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

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

 
AR5 periodisk ajourhold: 

 Jostein Frydenlund: 452 88 714 
 
Geovekst og Kilden: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 

 
Foto: Svein Skøien 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2415670/3/NIBIO_2016_Arealressurskart-AR5.pdf
mailto:ingrid.tenge@nibio.no
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