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NY GÅRDSKART  

I april 2018 har vi lansert en betaversjon av Gårdskart-

tjenesten. Den fungerer på mobiltelefon og nettbrett, 

og har det meste av funksjonaliteten som du finner i 

dagens gårdskart-tjeneste.  

Les mer om hva som er nytt og hva som mangler, 

sammenlignet med dagens versjon, i vedlegg på denne 

siden.  

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger hvis det er noe som 

mangler (som ikke er nevnt i vedlegget) eller ikke 

fungerer som forventet! 

Du finner gårdskart-beta her: 

https://betagardskart.nibio.no/ 

Vi fortsetter utviklingen i noen uker til. Målet er å 

lansere ny versjon av Gårdskart før sommeren. 

 

 

NYTT JORDREGISTER 

Vi har også lansert en ny versjon av jordregister. De 

viktigste endringene er at det er gjort endringer i kode 

«eierforhold teig» for teiger med flere 

matrikkelenheter (flere gnr/bnr). Tidligere Fx brukes 

ikke lenger, men det er innført en kode Ff. Ff viser 

teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet 

flere hovednummer i Landbruksregisteret. Dette er likt 

i både jordregister og gårdskart (beta). Rapportene er 

endret noe slik at det skal være lettere å finne fram. I 

tillegg leveres alle rapporter både på pdf- og csv-

format. 

For en fullstendig oversikt over hva som er nytt, se 

vedlegg nederst på siden om jordregister.  

For mer informasjon om de nye rapportene, se egen 

side om rapportene. 

 

OPPDATERING AV AREALTALL I 

LANDBRUKSREGISTERET 2018 

Overføring av arealtall fra jordregister til 

Landbruksregister vil fra april skje fortløpende. 

Kommunene må fortsatt bestille jordregister og 

overføring av arealtall (trykke på knappen).  

I samarbeid med Landbruksdirektoratet planlegges det 

en massivoppdatering av arealtall i 

Landbruksregisteret fra jordregister for alle kommuner 

før søknadsomgangen høsten 2018. Det vil si at det vil 

produseres jordregistertall for alle kommuner, uten at 

kommunen selv trenger å bestille.  

NB: Det vil derfor være en fordel å ha en mest mulig 

oppdatert AR5 i sentral base i september! 

Det kommer mer informasjon, inkludert aktuelle 

datoer, så snart dette er avklart. 

I Landbruksregisteret vil kommunene kunne unnta 

enkelteiendommer for oppdatering. 

Landbruksdirektoratet vil gi mer informasjon. 

  

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. 

 

https://www.nibio.no/tjenester/gardskart?locationfilter=true&locationfilter=true&locationfilter=true
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart?locationfilter=true&locationfilter=true&locationfilter=true
https://betagardskart.nibio.no/
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister/beskrivelse-av-jordregister?locationfilter=true
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AR5 PÅ YOUTUBE 

På siden med kokebøker for praktisk ajourhold er 

det nå lenket opp videosnutter som viser 

oppdatering av AR5 i sentral base, i henholdsvis 

WinMap og GISLINE, samt hvordan en bruker wms-

tjenesten Oppdateringsbehov i AR5 i de samme 

verktøyene.  

Se video 

 

SENTRAL BASE 

Per 5. april har 250 kommuner innført Sentral FKB 

(SFKB). Av disse har i overkant av 100 kommuner 

begynt å oppdatere AR5.  

Sammen med fylkeskartkontorene tilbyr vi 

nettmøter for kommuner som har innført SFKB. Her  

går vi i gjennom oppdateringsrutinene i kommunens 

eget kartverktøy.  

Foreløpig har 110 kommuner deltatt. Alle skal etter 

hvert få tilbud om nettmøte, men ta kontakt med 

fylkeskartkontoret, fylkesmannens geodataleder 

eller oss hvis det haster med møte.  

Vi kan også gi individuell gjennomgang til de som tar 

direkte kontakt med oss.     

 

FELTKURS 

Sommerens kurs i klassifisering av AR5 i felt er nå 

fastsatt. Det blir seks kurs i juni: Buskerud, Rogaland, 

Trøndelag (både i fjellregionen og Innherred), 

Nordland og Troms. Det er Fylkesmannens 

landbruksavdeling som inviterer kommunene til 

kurs, mens NIBIO er kursholdere. 

Det vil være mulig for enkeltkommuner/-personer å 

delta på kurs i et annet fylke enn sitt eget, f.eks. ved 

nyansettelser o.l. Ta kontakt med oss hvis det er 

aktuelt! 

 

VERDIKLASSEKART FOR JORDBRUKSAREAL 

På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO delt inn 

jordbruksareal og dyrkbar jord etter den 5-delte 

verdiskalaen som benyttes i «Håndbok for 

konsekvensanalyser». Verdiklassifisering av 

jordbruksareal bygger på jordsmonnkart der det er 

tilgjengelig, og ellers på opplysninger fra AR5 og 

DMK.  

Les NIBIO sin rapport «Verdisetting og påvirkning av 

jordbruksareal ved konsekvensanalyser» 

Les nyhet hos NIBIO 

Verdikartene er tilgjengelige for innsynsløsning i 

Kilden, som WMS og for nedlasting. 

 

NY KOSTRA-LØSNING 

NIBIO har fått i oppdrag fra Landbruksdirektoratet å 

utvikle en ny versjon av kartverktøy for å beregne 

dyrka og dyrkbar jord for rapportering i Kostra. Den 

løsningen som er tilgjengelig i dag er utviklet for 

mange år siden og har flere svakheter. 

Den nye løsningen skal være ferdig til rapportering 

for 2018. 

 

 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/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true&locationfilter=true
https://www.youtube.com/channel/UC3ZqNo3MW-JvnpaeRm9efnQ
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2477995
https://www.nibio.no/nyheter/viser-veg-nar-matjord-skal-verdsettast?locationfilter=true

