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NY VERSJON AV GÅRDSKART ER LANSERT 

Vi håper dere blir like godt fornøyde med den ny 

versjon som vi er!  

Gårdskart-tjenesten har fått mye ny funksjonalitet og 

friskere design.  
 

 
 

 

Les mer i nyheten på nibio.no.  

 

Vi planlegger et åpent webinar i løpet av mai der vi vil 

presentere ny funksjonalitet og muligheter. 
 

 
 

Oversikt over hva som er nytt ligger på denne siden.  
 

Brukerveiledningen er oppdatert. Den finner du her, 

eller via «hjelp» inne i løsningen. 

 

 

GÅRDSKART PÅ FACEBOOK 

Vi vil fortsette å legge ut små og store nyheter, tips og 

lignende på siden «NIBIO Gårdskart og Kilden» - som 

nå har over 1 000 følgere. 

Tips de du tror kan være interessert – lik og del!       

 

 

AR5 FELTKURS I KORONATID 

Vi må dessverre avlyse planene om fysiske feltkurs i år 

også, og vil i stedet tilby kurs via teams i juni.  

Mer informasjon om datoer, påmelding og praktisk 

gjennomføring vil bli sendt ut via Statsforvalteren i 

løpet av uke 16.  

 

 
Fra feltkurs i korona-tid 2020. 

 

Vi minner om at opptak av webinaret om klassifisering 

av jordbruksareal i felt fra i fjor, er tilgjengelig på siden 

for AR5 feltkurs. 

 

AREALRESSURSSTATISTIKK OPPDATERT 

Statistikken gir samlet tall for arealklasser i AR5, samt 

for arealklasser, skog og snaumark i AR50, og er nå 

oppdatert basert på AR5 årsversjon 2020, dvs. fra 

årsskiftet 2020/2021. Søk på kommune, fylke eller hele 

landet fra siden for arealressursstatistikk. 

 

 
 

https://www.nibio.no/nyheter/gardskart-i-ny-versjon-opnar-for-nye-bruksmatar?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart/releaser-gardskart
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart/brukerveiledning-gardskart?
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-feltkurs?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressursstatistikk?locationfilter=true
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JORDBRUKSAREAL I MEDIA  

Spørsmål om tall for jordbruksareal og faktisk 

nedbygging av matjord har blitt tatt opp gjennom en 

serie oppslag i media den siste tiden. Dette 

understreker viktigheten av kommunene sin jobb 

med kontinuerlig ajourhold av AR5.  

 

Her er lenker til noen kronikker hvor NIBIO har svart 

på spørsmålene som er tatt opp: 

• Kartbaserte metodar gjev svar om faktisk 

nedbygging 

• Nationen misforstår tal om areal 

• Jordvern, omdisponering og nedbygging 

• Reelle tal for matjord og nedbygging 

 

 

OPPDATERTE TALL I AREALBAROMETER  

Statistikken basert på AR5 hentes nå fra AR5 

årsversjon 2020, dvs. fra årsskiftet 2020/2021. 

Statistikken basert på søknad om 

produksjonstilskudd er ikke oppdatert med data fra 

2020 enda.  

Søk på kommuner, fylker og hele landet i 

arealbarometer. 

 

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for 

jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det 

hvordan jordbruksarealene brukes.  

 

 

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: NIBIO 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.nationen.no/motkultur/kronikk/kartbaserte-malingar-gjev-svar-om-faktisk-nedbygging/
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/kartbaserte-malingar-gjev-svar-om-faktisk-nedbygging/
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/nationen-misforstar-tal-om-areal/
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/jordvern-omdisponering-og-nedbygging/
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/reelle-tal-for-matjord-og-nedbygging/
https://arealbarometer.nibio.no/nb
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

