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FYLKE- OG KOMMUNESAMMENSLÅINGER 

Det var flere sammenslåinger ved nyttår. Både 

matrikkel, landbruksregister, kommune- og fylkeslister 

og kart er oppdatert slik at søk i Gårdskart og Kilden 

fungerer som de skal.  

Søk i oversikter som jordregisterarkiv, arealbarometer, 

osv. er basert på nye kommunenummer og – navn.  

Jordregisterarkiv: Her finner du mapper med gamle 

kommuner under den nye kommunen der det har 

vært fylke- eller kommunesammenslåing. 

Arealbarometer: Ta kontakt med oss for 

arealbarometer for «gammel» kommune der det har 

vært kommunesammenslåing. 

Arealressursstatistikk: Ny statistikk lages om få uker 

basert på ny årsversjon av AR5 og ny 

kommuneinndeling. 

 

GÅRDSKART – NY VERSJON 

Nå er utviklingen i gang igjen. Målet er å lansere ny 

versjon i mars. 

 

JORDREGISTER - NY VERSJON 

Vi har utviklet ny produksjonsløype for jordregister. De 

viktigste endringene er at beregningene i basen er de 

samme for både gårdskart og jordregister. I tillegg er 

rapportene endret slik at det skal være lettere å finne 

fram.  

Løsningen blir gjort tilgjengelig i februar. Vi sender ut 

mer informasjon om jordregister og tidspunkt for 

oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret når det 

er klart. 

NB: Det blir ingen innlesing av arealtall i 

Landbruksregisteret i februar i år. 

 

SENTRAL BASE AR5 

193 kommuner oppdaterer FKB-data direkte i sentral 

base nå. NIBIO oppdaterer sine AR5-baser fra sentral 

base en gang i uka. Vanligvis skjer dette hver fredag, 

slik at endringene blir synlig i Gårdskart og Kilden 

påfølgende mandag. 

 

SENTRALT AJOURHOLD - NETTMØTER 

NIBIO og Fylkeskartkontorene har så langt arrangert 

11 fylkes- eller regionvise nettmøter om AR5 i sentral 

base. På møtene deltar i hovedsak personer som skal 

oppdatere sentral AR5. NIBIO informerer om 

erfaringer så langt, og om nyttige tips til kommunene. 

Det vil bli avholdt flere møter i tida framover. Det er 

Fylkeskartkontorene som koordinerer og avtaler 

tidspunkt. 

 

OPPDATERTE KOKEBØKER FOR AJOURHOLD 

WinMap er nå klar for å kunne oppdatere sentral AR5. 

Ny kokebok er lagt ut på nettsidene våre.  

Her finner du også andre oppdaterte kokebøker for 

både GISLINE, FYSAK og WinMap (versjon 

«15.01.2018»). 

OPPDATERINGSBEHOV AR5? 

Påvisningene av mulig nedbygde arealer er gjort i 

analyse av AR5 og Arealbrukskartet fra SSB.  Analysen 

kjøres årlig, og ble sist oppdatert i november 2017. 

WMS-tjeneste: Kan brukes som bakgrunnsinformasjon 

av kommunene i deres kontinuerlige ajourhold av AR5.  

Fylkesvis statistikk: Antall dekar mulig nedbygd 

fulldyrka- og overflatedyrka jord for hver kommune og 

dermed også et mulig behov for oppdatering av AR5. 

Les mer om analysen. 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/oppdateringsbehov-ar5?locationfilter=true&locationfilter=true


 

 Gårdskart, 1 | 2018 2 
 

AREALBAROMETER NORGE RUNDT 

Det siste halvåret i 2017 har NIBIO oppdatert 

Arealbarometer, fylke for fylke hele Norge rundt. 

Målgruppene er typisk innen forvaltning og politikk 

og bør brukes av alle som trenger et kjapt overblikk 

over arealressursene i fylkene.  

Her finner du en nyhet med oppsummering for hele 

landet og en side med pressemeldinger fra NIBIO og 

noen presseoppslag.  

 

TIPS FRA KILDEN 

Tegneverktøyet i Kilden har blitt forbedret, slik at det 

nå er mulig å velge farge på punkt og bredde på 

linjer. Det er også mulig å velge bredde på omrisset 

av et polygon. Slett/endre-funksjonaliteten er også 

blitt mer selvforklarende.  

 

 

NYHETSBREV AREAL- OG GENRESSURSER 

Det er etablert et eget nyhetsbrev om areal- og 

genressurs fra NIBIO. Det dekker fagområder som 

jordkartlegging, vegetasjonskartlegging, 

landskapsovervåking, norsk genressurssenter, AR5 

og kartløsninger.  

De som vil melde seg på kan send en e-post med 

«Nyhetsbrev» i emnefeltet, til hege.ulfeng@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. 

 

KURS OG VEILEDNING 

NIBIO vil også i år tilby feltkurs, ajourholdskurs og 

veiledning over nett. 

I slutten av januar sender vi kursplan til våre 

kontakter hos Fylkesmannens landbruksavdeling. 

Det vil bli noen endringer i tilbudet, blant annet fordi 

det blir mer krevende å holde ajourholdskurs for 

kommuner som oppdaterer AR5 i sentral base. 

Veiledning over nett blir kanskje et viktigere 

alternativ/supplement til kurs? 

 

FØLG OSS 

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

Twitter: @NIBIO_no  

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

 

KONTAKT OSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice: 

 Christina Sogge: 902 31 306 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

 
Prosjektleder Gårdskart: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 
Kursvirksomhet: 

 Jørn Storholt: 902 33 524 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 

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

 
Foredrag: 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

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

 
AR5 periodisk ajourhold: 

 Gry Olaisen: 950 21 557 

 Jørn Petter Storholt: 902 33 524 
 
Geovekst og  Kilden: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 

https://www.nibio.no/nyheter/overblikk-over-arealressursane-landet-rundt?locationfilter=true
https://www.nibio.no/nyheter/overblikk-over-arealressursane-landet-rundt?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/arealbarometer/pressemeldinger-og-oppslag?locationfilter=true
https://kilden.nibio.no/
mailto:hege.ulfeng@nibio.no
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

