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VIDEREUTVIKLING AV GÅRDSKART 

Vi gleder oss til å legge ut en betaversjon av Gårdskart 

rett over nyttår Det viktigste der vil være muligheten 

for å logge inn og lagre tegninger. I tillegg vil det være 

mulig å legge til en gps-fil, slik som i Kilden. Vi håper 

mange av dere kan være med å teste denne 

betaversjonen og gi oss tilbakemeldinger! 

 

 
 

 

 

Som dere kanskje vet, la vi ut ny kode i Gårdskart i 

oktober.  

Hva som var nytt da er beskrevet på denne siden. 

 

OPPDATERT SKOGINFORMASJON I AR5 

Informasjonen i skogressurskartet SR16 blir brukt for å 

oppdatere skoginformasjonen i AR5. I tidligere ikke-

kartlagte områder legges det inn arealtypene Skog, 

Åpen fastmark og Myr. I områder som har 

eksisterende AR5 oppdateres noen skogopplysninger. 

Det gjelder særlig overgangene mellom arealtypene 

Skog og Åpen fastmark, samt fra Myr til Myr med 

treslag. Les mer på nettsiden.  

Her er det lagt ut en framdriftsplan som viser status 

for hver kommune. Oversikten vil bli oppdatert jevnlig.  

 

 
 

BEDRE KART MED NY TEKNOLOGI 

I år har vi jobbet med maskinlæring for å effektivisere 

det periodiske ajourholdet av AR5. Vi har laget 

algoritmer som sammenligner AR5 med nye ortofoto 

og automatisk peker ut områder hvor det er sannsynlig 

at arealressurskartet må oppdateres. Det har vært 

spennende å teste ut om maskinlæring kanskje kan 

effektivisere deler av våre arbeidsoppgaver, men vi må 

justere litt mer på løsningen før vi vet om den kan 

settes inn i produksjonsløypa.  

 

Les mer om dette i nyheten på nibio.no.  

Se også kronikken i Nationen fra oktober 

 

 

https://www.nibio.no/tjenester/gardskart/releaser-gardskart
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart/releaser-gardskart
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/skogoppdatering-i-ar5
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/skogoppdatering-i-ar5
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/skogoppdatering-i-ar5
https://www.nibio.no/nyheter/stordata-og-kunstig-intelligens-gir-bedre-arealkart?
https://www.nibio.no/nyheter/stordata-og-kunstig-intelligens-gir-bedre-arealkart?
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/bedre-kart-med-ny-teknologi/
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/bedre-kart-med-ny-teknologi/
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NYE KARTLAG: 

I Kilden ble det i juni publisert 15 nye kart som viser 

potensial for dyrking av ulike grønnsaker. Les mer i 

nyheten.  

I oktober ble det i tillegg lagt ut nye kart som viser 

potensial for gras- og korndyrking.  

Les mer i nyheten.  

 

 
 

            

 

OPPDATERTE NETTSIDER 

Følgende nettsider er oppdatert med mer utfyllende 

beskrivelser om AR5 klassifikasjonssystem,  AR5 og 

dyrkbar jord.  

Vedlegg som Beiteflora kulturgras og beitetålende 

urter, Rettleiar klassifisering av innmarksbeite, er 

flyttet til nettiden om AR5 feltkurs. 

Med det håper vi at informasjonen skal være lettere 

tilgjengelig. 

 

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 er også et godt 

alternativ. 

 
           

 

HOLD DEG OPPDATERT! 

Facebook: www.facebook.com/Nibio.no  

Twitter: @NIBIO_no  

Nyhetsbrev om areal- og genressursr: meld deg på 

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

 

 

Vi ønsker dere en god jul og et 

godt nytt år! 

 

 

 

 

 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 
 
Utvikling Gårdskart og Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 
Geovekst: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 

• Gry Olaisen: 950 21 557 

•  
 

https://www.nibio.no/nyheter/nye-gronnsakskart-viser-hvor-det-er-best-a-dyrke?locationfilter=true
https://www.nibio.no/nyheter/nye-kart-viser-potensialet-for-korn-og-grasdyrking-i-norge
https://www.nibio.no/nyheter/nye-kart-viser-potensialet-for-korn-og-grasdyrking-i-norge
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?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/dyrkbar-jord?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/dyrkbar-jord?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-feltkurs?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-feltkurs?locationfilter=true
http://www.facebook.com/Nibio.no
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no
https://twitter.com/NIBIO_no

