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AREALBAROMETER – NY VERSJON  

I januar lanserte vi web-basert arealbarometer med 

oversikt over produksjonsgrunnlaget for jord- og 

skogbruk, samt hvordan jordbruksarealene brukes. Nå 

er versjon to her!  
 

De viktigste nyhetene er: 

• Statistikk for hele landet, i tillegg til fylker og 

kommuner. 

• Bruker kan velge tema for utskrift samt mulighet til å 

lagre på pdf-format. 

• Informasjon om antall husdyr og foretak, fra søknad 

om produksjonstilskudd. 

• Hvilke arealtyper den jorda som er egnet for 

oppdyrking har i dag. 

• Jordas dreneringsbehov og tørkeutsatthet. 
 

Se Arealbarometer – søk kommune, fylke, Norge. 

Les mer i nyheten og på nettsiden. 
 

  

 

GRØNNSAKSKART I KILDEN 

I mai ble det lagt ut flere nye kart i Kilden. Under 

fagområde Jordsmonn finner du «Potensial for 

grønnsaksdyrking» som består av 15 kart. Kartene vil 

være nyttige som bakgrunnsinformasjon for å 

identifisere hvor stort potensial det er for 

grønnsaksdyrking. De finnes for arealer som er 

jordsmonnkartlagt i henhold til detaljert metodikk.  

Les mer på nettsiden og i nyheten.  

TIPS FOR KLASSIFISERING AV AR5  

Sommer er tid for feltklassifisering av jordbruksareal 

og her er noen tips! 

• Hvilke situasjoner krever ajourhold, - og må en ut i 

felt eller ikke?  

Se siden om kontinuerlig ajourhold  
 

• Oppfrisking før feltbefaring?  

Se nye videosnutter fra feltbefaringer på Youtube. 
 

• «Beiteflora for kulturgras og beitetålende urter» 

samt «Rettleiar for klassifisering av 

innmarksbeite»?  

Se vedlegg på siden om klassifikasjonssystem  
 

• Hvordan lage godt manuskart?  

Se vedlegg på siden om kontinuerlig ajourhold. 

Husk at på befaring i felt bør en ha med et 

manuskart hvor det som er nytt og det som skal 

slettes tegnes inn. Manuskart kan skrives ut fra 

kommunens kartverktøy eller fra Kilden. 

 

I nyhetene fra tidligere feltkurs kan du også finne både 

tips og eksempler: 

• Matjord ute av drift - ikke ute av funksjon  

• På feltkurs i feltbefaringer  

 

 

TIPS TIL AJOURHOLD I KARTVERKTØY  

Vi har laget videoersnutter på Youtube som viser 

ajourhold av AR5 i Sentral FK, både GISLINE og 

WinMap. De er lenket opp fra siden om Kokebøker og 

materiell.  

Nye videoer for WinMap kommer i høst. 

Lurer du på noe knyttet til praktisk oppdatering av 

AR5, - ta kontakt med oss for nettbasert veiledning!  

 

 

https://arealbarometer.nibio.no/
https://arealbarometer.nibio.no/
https://www.nibio.no/nyheter/ny-versjon-av-arealbarometer?locationfilter=true
https://www.nibio.no/nyheter/ny-versjon-av-arealbarometer?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/arealbarometer?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/arealbarometer?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/jordsmonnkart/potensial-for-gronnsaksdyrking?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/jordsmonnkart/potensial-for-gronnsaksdyrking?locationfilter=true
https://www.nibio.no/nyheter/nye-gronnsakskart-viser-hvor-det-er-best-a-dyrke?locationfilter=true
https://www.nibio.no/nyheter/nye-gronnsakskart-viser-hvor-det-er-best-a-dyrke?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true&locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true&locationfilter=true
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQ14eNrzBX0tqZyxryoAiJBxYKXff1EN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQ14eNrzBX0tqZyxryoAiJBxYKXff1EN
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=norgeibilder_cache2&X=7224924.94&Y=284337.75&zoom=0.050089679614182224&catalogNodes=2,618&layers=ar5_flater,ar5_usikre_flater,ar5_flater_minfo
https://kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=norgeibilder_cache2&X=7224924.94&Y=284337.75&zoom=0.050089679614182224&catalogNodes=2,618&layers=ar5_flater,ar5_usikre_flater,ar5_flater_minfo
https://nibio.no/nyheter/matjord-ute-av-drift-ikke-ute-av-funksjon?locationfilter=true
https://nibio.no/nyheter/matjord-ute-av-drift-ikke-ute-av-funksjon?locationfilter=true
https://nibio.no/nyheter/p-feltkurs-i-feltbefaringer?locationfilter=true
https://nibio.no/nyheter/p-feltkurs-i-feltbefaringer?locationfilter=true
https://www.youtube.com/channel/UC3ZqNo3MW-JvnpaeRm9efnQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC3ZqNo3MW-JvnpaeRm9efnQ/playlists
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
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


 

 Gårdskart, 4| 2020 2 
 

SE AR5-ENDRINGER I GÅRDSKART  

Nå er det mulig å se hvor det er gjort endringer i AR5 

de siste årene - og hvor mange dekar det berører på 

aktuell eiendom. Tre kartlag som viser alle endringer 

av arealtype i en angitt perioden er nå i Gårdskart. 

Både endringer NIBIO har gjort ved periodisk 

ajourhold og endringer kommunen har gjort i det 

kontinuerlige ajourholdet vises. 
 

 Kartene ligger også i Kilden. 

 

 
 
                

MANGE DELTOK PÅ NETTBASERTE AR5-

TILBUD 

Som følge av covid19 ble de planlagte feltkursene 

gjennomført som teams-møter. Deltagerne kunne 

sende inn bilder i forkant fra areal de ønsket 

diskutert. Det var også mulig å stille spørsmål 

underveis. 

Det var tilsammen 67 personer som deltok på de tre 

kursene. Ut fra tilbakemeldingene kan vi se at mange 

satte pris på tilbudet. 

Vi inviterte også til webinar med teoridelen av 

feltkurset. Over 200 deltagere logget seg på for en 

oppfrisking av klassifisering av jordbruksareal i felt.   

Opptak av webinar er lenket opp på siden om 

feltkurs.  

På samme side ligger også videosnutter med tips om 

feltbefaringer! 
  

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi bidrar gjerne på kommunesamlinger, fagdager 

eller lignende i fylkene. Vi kan også være behjelpelig 

med materiell til presentasjoner.  

Vi må til enhver tid vurdere hva som er anbefalt med 

hensyn til reising, osv. Nettmøter kan også være et 

alternativ. 
 

WEB-LØSNING FOR AJOURHOLD AV AR5  

Vi er i rute med utviklingen. Målet er fortsatt å få 

ferdig en løsning med lav brukerterskel til midten av 

2021. Det vil da være mulig å ajourføre AR5 ved kun 

bruke en nettleser. I vår har vi engasjert et 

konsulentfirma for å få råd om brukeropplevelse og 

design. Det er gjennomført en brukertest med 

deltakere fra referansegruppa. Testen ga oss mange 

svar for videre utvikling. I tillegg gjenstår 

utfordrende arbeid med tilkobling til Sentral FKB og 

datalagring i PostGIS-base med topologi.  

Vi planlegger å ha et åpent webinar om løsningen til 

høsten. 

 

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. 

 

VI ØNSKER DERE EN GOD SOMMER!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
Utvikling Gårdskart og  Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 
Geovekst: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
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