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FELTBEFARINGER OG MANUSKART 

Tida nå framover er den beste tida for befaring i felt.  

På denne siden finner dere flere nyttige vedlegg, 

spesielt knyttet til klassifikasjon av innmarksbeite: 

Situasjoner som krever ajourhold. 

Vi minner også om at det kan være lurt å skrive ut 

manuskart fra Kilden som grunnlag å tegne på. Velg 

fagområde Arealinformasjon, Markslag (AR5) og 

deretter Manuskart. Velg Bakgrunnskart flybilde. Se 

eksempel her.  

Se også oppdatert veileder for manuskart.  

Husk at: 

 AR5 skal vise arealtilstand, ikke bruk.  

 Det er dagens situasjon som skal kartlegges, ikke 

forventet utvikling. 

 Innmarksbeite må ha minst 50 % dekning av 

kulturgras eller beitetålende urter.  

 Helling alene gir aldri grunn for å endre 

arealtilstand. 

 Grunnforhold endres ikke, unntatt som følge av 

inngrep. 

 Opplysninger fra manuskart utarbeidet i felt merkes 

med befaringsdato. 

 Oppdater alltid metadata når du gjør endring i 

kartbasen. 

 

 

 

 

 

 

 

NEDBYGD JORDBRUKSAREAL 

NIBIO har i samarbeid med SSB analysert digitale 

kartdata for å kartlegge hva som faktisk er bygd ned av 

jordbruksareal. Rapport med fordeling på fylker og 

kommuner finner dere her. 

I Kilden kan dere se hvilke arealer det dreier seg om. 

Her er «nedbygd jordbruksareal» skrudd på, zoom inn 

for å finne ditt område. Kartlaget leveres også som 

wms til bruk i egne kartprogram, den tjenesten finner 

dere her.  

 

 AREALTALL I LANDBRUKSREGISTERET 

Nær 80 kommuner har levert jordregistertall for 

oppdatering av Landbruksregisteret hittil i år. I tillegg 

er det mange kommuner som har levert inn oppdatert 

AR5 nå i juni også, med tanke på neste frist 30.juni. 

Det er tydelig at fylkesmannen følger opp at 

kommunene leverer oppdatert AR5, bestiller 

jordregister og «trykker på knappen». Bra! 

Minner om at det blir en ekstra runde i høst:  

Kommunene må levere oppdatert AR5 til 

fylkeskartkontoret senest 1. september for å kunne 

bestille egenprodusert jordregister innen 20. 

september. 

 

 UTVIKLING AV NY GÅRDSKART 

Vi er godt i gang med å lage en ny versjon av 

karttjenesten Gårdskart. Målet er å lansere i 

september. Mer informasjon kommer til høsten! 

  

 

 

 

 

http://www.skogoglandskap.no/artikler/2007/1170174435.92
https://kilden.nibio.no/?X=6629435.12&Y=260267.82&zoom=12&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=norgeibilder_cache2&layers=ar5_manuskart&layers_opacity=0.75
http://www.skogoglandskap.no/filearchive/AR5_Manuskart_20170301.pdf
http://ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/nedbygging-av-jordbruksareal
https://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&catalogNodes=2,618&layers=nedbygdjord&layers_opacity=0.75
http://www.skogoglandskap.no/temaer/nedbygdjord_wms
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SENTRAL BASE AR5 

Flere kommuner er nå i gang med å oppdatere FKB-

data mot en sentral base. Noen av kommunene 

oppdaterer også AR5 her. Etter Kartverkets planer 

skal omtrent 120 kommuner være over på løsningen 

med sentral lagring i løpet av året.  

Med sentral lagring vil oppdaterte data bli 

tilgjengelig for brukerne mye raskere enn tidligere. 

NIBIO vil oppdatere AR5 fra sentral base en gang i 

uka, slik at endringene blir raskt synlig i Gårdskart og 

Kilden.  

 

KURS OG VEILEDNING I AJOURHOLD  

Kurstilbudet er beskrevet på nettsidene våre. 

I de siste ukene har vi arrangert fem feltkurs. 

Ajourføringskurs i kommunens kartverktøy 

arrangeres etter behov og tilpasses innføring av 

sentral AR5. 

Vi tilbyr også nettmøter (webinar) for å informere og 

veilede kommunene i sentralt ajourhold. Planlegging 

og gjennomføring av møtene skjer i samarbeid 

Kartverket og FMLA.  

Minner om at kommunene i tillegg kan ta kontakt for 

å få nettbasert veiledning en til en. 

 

Det kom nye kokebøker og tegneregler for GISLINE 

og WinMap 1. juni, se her 

 

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. 

 

FØLG OSS 

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

Twitter: @NIBIO_no  

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

NYE NIBIO-NETTSIDER 

Det jobbes nå for fullt med ny struktur og flytting av 

innhold. De nye sidene skal etter planen lanseres i 

månedsskiftet august – september. Da vil ikke 

lenkene oppgitt i teksten over virke lenger, men det 

blir gode søkemuligheter.  

NYHETSBREV AREAL- OG GENRESSURSER 

Det planlegges et eget nyhetsbrev om areal- og 

genressurs fra NIBIO. Det vil dekke fagområder som 

jordkartlegging, vegetasjonskartlegging, 

landskapsovervåking, norsk genressurssenter, AR5 

og kartløsninger. Det første nyhetsbrev blir sendt ut 

denne uka. Hvis dere ønsker å melde dere på, så 

send e-post med «Nyhetsbrev» i emnefeltet til 

ingrid.tenge@nibio.no  

 

KONTAKT OSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD SOMMER! 

 

 
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 
 

http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/ar5_og_gardskart_kurs
http://www.skogoglandskap.no/artikler/2013/kokeboker_for_kontinuerlig_ajourhold_av_ar5
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no
mailto:ingrid.tenge@nibio.no

