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NYTT I GÅRDSKART FRA 15. FEBRUAR 

Nå kan du endelig lagre tegningene dine!  

Tegn inn grøfter, nydyrking, turstier og jakttårn for å 

kunne hente dem opp senere! For å få til dette, må du 

logge inn via IDporten. 

 
 

 Du kan også legge til en gps-fil og få den opp i kartet 

ditt, på samme måte som i Kilden.  

  
 

Hva er nytt? Se denne siden. 

 

Utviklingen fortsetter fram til påske. Det jobbes blant 

annet med å kunne redigere en lagret tegning, 

tegne/måle på mobil samt en info-knapp for hvert 

kartlag. Litt sprekere design kommer også etter hvert.  

 

Tips: Er det problemer med å få med alt av tegninger 

på utskriften: tøm nettleserens minne ved å trykke 

Ctrl- og F5-knappene samtidig. 

 

Brukerveiledningen er oppdatert. Den finner du her, 

eller via «hjelp» inne i løsningen. 

 

 

 

GÅRDSKART ER PÅ FACEBOOK! 

Følg med på den nye siden for Gårdskart og Kilden: 

https://www.facebook.com/GardskartKilden/ 

Her vil vi dele nyheter og tips framover. Mest om 

Gårdskart så lenge utviklingsarbeidet pågår, men også 

om innsynsløsningen Kilden.  

Lik og del! 

 

 
 

NYE KARTLAG 

I januar ble det publisert nye erosjonsrisikokart både i 

Kilden og i Gårdskart. Les mer i nyheten. 

 

Forskjellene mellom de nye og det gamle 

erosjonsrisikokartet er beskrevet på denne siden. 
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KURSTILBUD - FELTKURS 

Koronasituasjonen preger planene for feltkurs i år 

også. Vi følger situasjonen tett og holder åpent for at 

det kan arrangeres noen «fysiske» feltkurs i løpet av 

juni, dersom det er tilrådelig. I så fall vil teoridelen 

bli holdt på Teams i forkant, mens feltbefaringen lagt 

opp slik at man bare er ute og at man kan kjøre egne 

biler. Det blir trolig ikke mer enn 3-4 kurs. Vi ønsker 

å unngå flyreiser, så kursene blir primært i Sør- og 

Midt-Norge. Viser det seg at vi likevel ikke kan holde 

«fysiske» feltkurs, vil vi lage et alternativt 

kursopplegg med øvinger på Teams.  

Informasjon om feltkurs blir sendt ut via 

Statsforvalteren. 
           

 

 
 

WEB-LØSNING FOR AJOURHOLD AV AR5  

Vi planlegg er å sette AR5 webklienten i produksjon i 

starten av august. Målet erat løsninga kan benyttes i 

innspurten i AR5-ajourholdet før søknadsomgangen 

for produksjonstilskudd starter.  

Dette forutsetter at testinga som er planlagt i juni 

blant annet med referansegruppa, blir vellykka.   

Sammen med Kartverket jobber vi nå med 

kommunikasjonen mellom SFKB og AR5 webklient.  

Vi må ha på plass både en sikker påloggingsløsning 

og tilfredsstillende ytelse (hastighet) i 

dataoverføringa mellom SFKB og AR5 webklient. 

 

 

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi bidrar gjerne på kommunesamlinger, fagdager 

eller lignende i fylkene. I tillegg er vi 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: Gårdskart og Kilden 

Facebook: Nibio.no  

Twitter: @NIBIO_no  

Nyhetsbrev om areal- og genressurser:  

Meld deg på ved å sende e-post til Ingrid M. Tenge. 

 

 

 KONTAKT OSS: 

Er det noe du lurer på?  

Ta kontakt med 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.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.facebook.com/Nibio.no
https://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no
https://twitter.com/NIBIO_no

