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AR5WEB - STATUS 

Per 2. januar 2023 har 216 kommuner tilgang til 

ajourholdsløsningen for AR5. Av disse har 

140 kommuner tatt i bruk AR5web, alle fylker er 

representert. Det er gjort endringer på til sammen 

ca.10 000 AR5-flater. Mer informasjon om hvilke 

kommuner som har tilgang og hvor det er gjort 

endringer med AR5web finner du på nettsiden om 

AR5web. 

 

NIBIO har lagt ut flere videoer for AR5web på Youtube: 

For de som ønsker å spre det gode budskap til 

kommunene og andre parter er en kort 3-minutters 

video tilgjengelig. Det er også flere mer spesialiserte 

videoer om spesifikke tema. 

 

AR5WEB – KURS OG VEILEDNING 

Det er satt opp to nye kurs som holdes via Teams: 

17. januar kl. 09.30 – 11.00 

16. februar kl. 09.30 – 11.00 

 

Landbrukskontor som ønsker å ta i bruk løsningen eller 

melde seg på kurs, kan kontakte geodataleder hos 

Statsforvalteren eller NIBIO direkte. 

 

Alle kommuner kan få tilgang til AR5web hvis de 

ønsker det, men nye brukere må delta på kurs først. 

Les mer på nettsiden om AR5web. 

 

Trenger du bare litt oppfrisking?  

Vi minner om kokebok og opplæringsvideoer lenket 

opp fra nettsiden om kokebøker og materiell.  

 

 

 
 

NIBIO SITT ARBEID MED AR5 

Gårdskart er NIBIO sin mest populære karttjeneste, 

med mellom 5 000 og 25 000 oppslag hver dag! Her er 

arealressurskartet AR5 helt essensielt. Både i 

kommunene og i NIBIO jobbes det iherdig med å holde 

AR5 oppdatert. På NIBIO har vi mange flinke folk som 

jobber med ajourhold, det kan du lese mer om i 

nyheten på nibio.no fra desember 
 
 

 
 

BETA-KILDEN, HVA OG HVOR 

I beta-versjonen får du tilgang til den nye versjonen av 

Kilden før den er ferdig. Det meste av funksjonalitet er 

på plass, men utviklingen vil pågå utover vinteren.  

På tjenestesiden om Kilden har vi en oversikt som viser 

hva som er nytt og hva som mangler. Oversikten blir 

oppdatert fortløpende. 

 

Fra dagens versjon av Kilden finner du beta-versjonen 

under Informasjon øverst til høyre:  

    
 

Du kan også klikke her og gå til Beta-Kilden. 

 

 

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/webbasert-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/webbasert-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/webbasert-ajourhold?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold
https://www.nibio.no/nyheter/denne-gjengen-setter-grenser-for-norsk-jordbruksareal
https://www.nibio.no/tjenester/kilden?
https://kart13.nibio.no/kilden3
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NY FUNKSJONALITET I BETA-KILDEN 

Nå er beta-versjonen av Kilden oppdatert med mer 

funksjonalitet.  

 

Nytt sammenlignet med dagens versjon: 

• Koordinater ligger i objektinformasjon (klikk i 

kartet): 

     
 

• Gjennomsiktighet på kartlaget ligger nå i 

kartlagslista: Ta musepekeren over navnet, og 

det kommer en slider:  

     
 

• Arealrapport Jordsmonn (nytt verktøy under 

fagområde Jordsmonn)  

• Fagområde byttes på venstre side  

• Verktøy ligger i toppmenyen med nedtrekksliste 

• Eget søkefelt for kartlag 

 

På tjenestesiden om Kilden har vi en oversikt som 

viser hva som er nytt og hva som mangler. 

Oversikten blir oppdatert fortløpende. 

 
            

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.  
                            

 

TAMREIN I KILDEN - AREALINFORMASJON 

Nå er kart over Årstidsbeiter, Flytting og samling 

samt Gjerder og anlegg fra reindriftas arealbrukskart 

å finne på fagområde Arealinformasjon. De er samlet 

i mappen Tamrein under data fra Eksterne. De 

samme kartlagene ligger også på fagområde 

Reindrift sammen med diverse administrative 

grenser fra reindriftas arealbrukskart. 

Bakgrunnen er et ønske fra kommuner i Midt- og 

Nord-Norge der mange tiltak må sjekkes mot 

reindriftsinteresser sammen med andre karttema 

som ligger på fagområde Arealinformasjon. Nå 

slipper man å bytte fagområde i hvert tilfelle. 
 

 
 

SR16 I KILDEN - SKOGPORTALEN  

Den 8. desember arrangerte NIBIO et 

lanseringsmøte for skogressurskartet SR16 i 

anledning at hele landet nå er dekket. I den nye 

versjonen er det noen nyheter:  

• Skoginformasjon i SR16 er basert på et 

homogent referanseår (2022) 

• Det er lagt til nye skogvariabler i SR16 slik som 

grunnflate, treantall, kronedekning og alder.  

 

Den nye versjonen ligger i Kilden i rasterformat, og 

kommer i vektorformat i løpet av januar.  

Les mer på nettsiden om Skogressurskart (SR16). 

 
 

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi bidrar gjerne på kommunesamlinger, fagdager 

eller lignende i fylkene. Nettbaserte presentasjoner 

eller demo fungerer også bra!  

Vi kan også bistå med materiell til presentasjoner 

som dere skal holde. 

 

https://www.nibio.no/tjenester/kilden?
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no
https://www.nibio.no/tema/skog/kart-over-skogressurser/skogressurskart-sr16
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KONTAKT OSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice kart: 

• Christina Sogge: 482 60 510 
 
Kursvirksomhet: 

• Jørn Storholt: 902 33 524 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Kristin Holm: 926 27 483  
 
AR5 periodisk ajourhold: 

• Jørn Petter Storholt: 902 33 524 

• Anja P. Ahlstrøm: 997 47 207 
 

AR5web: 

• Jørn P. Storholt: 902 33 524 

• Kristin Holm: 926 27 483 
 
Jordregister: 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 
 

Gårdskart, Arealbarometer og foredrag: 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 
 
Geovekst og Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 


