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AR5WEB – ENKLERE KONTINUERLIG 

AJOURHOLD  

NIBIO har utviklet en nettløsning kalt AR5web som gjør 

det enklere for kommunene å ajourholde AR5. 

Løsningen ble satt i drift tidligere i høst og per 10. 

desember har ca. 50 kommuner fra Troms og 

Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og 

Vestland fått tilgang. Det er geodatalederne hos 

Statsforvalteren som har plukket ut ca. 10 kommuner 

fra hvert sitt fylke. 

 
 

NIBIO ønsker å fortsette med en trinnvis og kontrollert 

utrulling: Fram mot mars/april 2022 vil 50-60 nye 

kommuner fra de resterende fylkene få tilbud om å ta i 

bruk AR5web. Også her vil Statsforvalteren bistå med å 

velge ut kommuner. 

Fra våren 2022 håper vi å kunne tilby løsningen til alle 

kommuner. 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. 

 

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 2070 følgere. Vi forsøker å 

legge ut ett innlegg i uka.  

VIDEREUTVIKLING PÅ KILDEN 

På nyåret starter vi opp et utviklingsprosjekt på Kilden. 

Har du forslag og ønsker, meld fra til prosjektleder 

Tove Vaaje-Kolstad så snart som mulig! 

 

Mye av utviklingsarbeidet vil dreie seg om tilpassing til 

ny/oppgradert teknologi, men det er også rom for ny 

funksjonalitet. 

 

NYE KARTLAG I GÅRDSKART OG KILDEN 

Nå finner dere kartlagene for Villrein fra 

Miljødirektoratet i Gårdskart og under fagområde 

Arealinformasjon i Kilden! For deler av landet er dette 

viktig informasjon for både grunneier og 

landbruksforvaltningen. 

 

• Gårdskart: Se under Andre kartlag, som det 

nederste av kartlagene fra Miljødirektoratet, 

nedenfor Nasjonale arter.   

• Kilden: Se under Eksterne, som det nederste av 

kartlagene fra Miljødirektoratet, nedenfor 

Nasjonale arter. 

 

 
 

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/webbasert-ajourhold?locationfilter=true
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KART OG KARTLØSNINGER HOS NIBIO 

Lurer du på hva NIBIO har av kart og kartløsninger? 

Se opptak fra webinar i regi av Norge digitalt juni i 

år. Her presenteres en del av NIBIOs geografiske 

data og hvordan de kan brukes, med utgangspunkt i 

Kilden. Dermed vises også en del nyttig 

funksjonalitet. 

 

WEBINAR FRA NIBIO – JORDVERN 

NIBIO har i samarbeid med Statsforvalteren tilbudt 

webinar om «kunnskapsgrunnlag for jordvern» til 

kommunene. Tema er blant annet AR5, dyrkbar jord, 

nedbygging, arealbarometer og Kilden. For 

kommuner med jordsmonnkartlagt areal er det også 

innlegg om jordegenskaper, jordkvalitet, 

dyrkingspotensiale og arealplanlegging.  

 

Opptak fra webinar som har vært, er lagt ut av 

Statsforvalteren. For de resterende fylkene er det 

avtalt webinar i månedsskiftet januar/februar. 
         

 
           

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi bidrar gjerne på kommunesamlinger, fagdager 

eller lignende i fylkene. I tillegg er vi behjelpelig med 

materiell til presentasjoner.  

Vi må til enhver tid vurdere hva som er anbefalt med 

hensyn til reising, osv.  

Nettmøter er også et godt alternativ. 

 
           

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.  

 

 

 

     

WEBINAR - FLERE TEMA?? 

Er det andre tema dere ønsker at NIBIO skal holde 

webinar om? Meld fra til Ingrid M. Tenge! 

 

Vi tror at korte webinar har kommet for å bli, 

uavhengig av smittesituasjon og nasjonale 

retningslinjer. 

 

VI ØNSKER DERE EN RIKTIG GOD JUL 

OG ET GODT NYTT ÅR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Brukerservice kart: 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 
 
Kursvirksomhet: 

• Jørn Storholt: 902 33 524 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

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

 
Gårdskart, Arealbarometer og foredrag: 

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

• Åsmund Ertshus Mathiesen: 995 17 888 

• Jørn Petter Storholt: 902 33 524 
 
Geovekst og utvikling Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 

Jordregister: 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 

https://vimeo.com/568819699
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

