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NDH-PRIORITERINGER 2019 

Planene for laserskanning i regi av NDH for 2019 er 

snart på plass. Det er viktig at dere tar kontakt med 

fylkeskartkontoret hvis dere har områder dere ønsker 

prioritert. Send gjerne kopi av kontakten med 

Kartverket til Tove Vaaje-Kolstad, slik at vi kan følge 

opp ønskene deres gjennom referansegruppen.  

På grunn av det fine været i år, har større arealer enn 

planlagt blitt skannet, og disse dataene er klare for 

levering fra leverandør. Prosjektet fikk i slutten av 

november tildelt en ekstra bevilgning fra Regjeringen 

for å kunne betale for disse skanningene allerede i år. 

Dette betyr at prosjektet ligger foran skjema, og at en 

god del data vil bli lagt ut på http://høydedata.no 

fremover. Mer om dette kan dere lese hos 

regjeringen.no. 

FKB-TRAKTORVEGSTI 

Traktorvegkant/flate er i den senere tid gjort om til en 

opsjon i Geovekst-prosjekter. Dette har ført til at 

mange nye Geovekst-prosjekter ikke har med 

traktorvegkant/flate i bestillingen. Resultatet blir da at 

det finnes traktorvegkant/flate på noen av traktor-

vegene i området, mens andre, og gjerne nyere 

traktorveger, ikke har kant/flate. For brukerne av 

kartdataene gir dette en misvisende gjengivelse av 

informasjonen. Eldre og kanskje delvis gjengrodde 

traktorveger fremstår som gode veger med høy 

kvalitet, mens nyere traktorveger kan fremstå som et 

enkelt linjetema i kartet. 

Geovekstforum har foreslått å fjerne vegkant og flate i 

FKB-TraktorvegSti for å forenkle forvaltningen av 

temaet, som forvaltes i to forskjellige datasett, og har 

vedtatt at «Traktorvegkant» fjernes ved neste revisjon 

av FKB. Senterlinje skal fortsatt registreres. Flatene 

skal også fjernes, men Kartverket skal ikke fjerne noe 

før kommunen har sjekket ut sine veger, og det er 

enighet om hva som er traktorveg.  

REDUKSJONSFAKTOR FKB-AR5 

På grunn av SFKB er det behov for å endre rutinene 

rundt «vedlikeholdsrundene», siden kommunene 

leverer inn endringer kontinuerlig, og ikke en til to 

ganger i året som tidligere. Det er derfor vedtatt 

følgende for AR5:  

Det telles opp bygningspunkt som er innmeldt i 

matrikkelen i forvaltningsperioden der punktet ligger 

inne på jordbruksareal. For hvert slikt bygg som gir 

tilslag reduseres kommunens godtgjøring med 90% av 

BID-prisen pr. bygg. Ved flere beregninger pr. år 

summeres antall bygningspunkt på jordbruksareal og 

det gis reduksjon for alle. Maks reduksjon settes til 

15% av kommunens samla godtgjøring for 

oppdatering. 

For kommuner som oppdaterer sine FKB-data direkte i 

SFKB beregnes reduksjonsfaktor kvartalsvis, dvs. 

1.april, 1.juli, 1.oktober og 1.januar. Kartverket sender 

kommunen en oversikt over avvik funnet 1 måned før 

beregningen gjøres slik at kommunen kan rette ev. 

avvik. For øvrige kommuner beregnes reduksjons-

faktor ved datautveksling i forbindelse med FDV-

rundene som tidligere.  

En oppdatert versjon av veiledningsdokumentasjonen 

med denne endringen vil foreligge snart. For de som 

ikke har vært inne på sidene med veilednings-

dokumentasjon på en stund, anbefales det å ta en titt! 

Før sommeren ble det gjort en god opprydding og 

forenkling. 

 

http://høydedata.no/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/raskere-tilgang-til-3d-kart-over-norge-gir-bedre-beredskap/id2620127
https://kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/veiledningsmateriell-geovekst/
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IR-BILDER 

Det er muligheter for å få bestilt IR-bilder i forbindelse 

med omløpsfotograferingen, men ekstrakostnadene 

må dekkes av de som er interessert i IR-bildene. 

Landbruket i seg selv har ikke et løpende behov for IR-

bilder, så vi bruker derfor ikke kontantmidlene til 

dette. Skogbruket kan ha interesse av disse bildene, og 

bør derfor kontaktes hvis dere får forespørsel om IR-

bilder.  

OPPDATERTE KOSTNADER AR5 

Kostnader for AR5 for 2019 er lagt ut på NIBIOs 

Geovekst-sider, de er også på plass i Kartverkets 

system. Kostnadene reflekterer vedtaket i 

Geoveksforum i mai, hvor det ble innført en 

differensiering i pris per km2, avhengig av størrelse på 

kommunen.  

NYE REGIONER 

NIBIO v/Hildegunn Norheim sendte ut et brev til alle 

landbruksdirektørene i begynnelsen av september 

med en presisering av geodatalederens rolle og 

ansvar. Vi håper dette har hjulpet til med å sette fokus 

på geodatalederens viktige rolle! 

Mange av dere er involvert i regionsreformen og 

geodatalederrollen er naturlig nok en del av pusle-

spillet som legges i de nye regionene. Vi vil gjerne 

holdes orientert om hva som skjer i de forskjellige 

regionene/fylkene knyttet til hva som skjer med dere 

som er geodataledere, og hvordan geodatalederens 

rolle er tenkt ivaretatt i den nye regionen. Som nevnt i 

brevet fra Hildegunn, stiller vi gjerne opp på et møte 

via Skype eller hos dere, hvis det er ønske om å utdype 

oppgaver og forventninger nærmere. 

KRONIKK OM AR5 

Det har vært flere kronikker i Nationen i høst som 

involverer AR5, og som kan være verdt å lese.  

Ingrid Tenge har vist at det er mulig å sette AR5 sitt 

klassifikasjonssystem på dagsordenen. Kronikken «Ser 

du vilniss eller jordbruksareal?» er god voksen-

opplæring, og setningen «Arealet er ikke ubrukelig til 

matproduksjon, det er bare ute av bruk» er verdt å 

merke seg. 

Geir Harald Strand og Henrik Mathiesen har skrevet 

om «På sporet av foret», en aktuell problemstilling 

etter den tørre sommeren. De har brukt AR5  for å 

finne gressarealer, dvs. fulldyrka- og overflatedyrka 

jord, som det ikke ble søkt om produksjonstilskudd for 

og som i en krisesituasjon kan høstes. Dette er også 

tema i nyheten med samme navn, her er også arbeidet 

i Sogn og Fjordane og Finnmark nevnt.  

GEODATALEDERSAMLING 2019 

Geodataledersamlingen 2019 blir arrangert 22. - 23. 

mai i nærheten av Gardermoen. Sett av datoen 

allerede nå!  

FRISTER 2019 

Frist for rapportering på prosjekter og bruk av 

kontantmidler for 2018 er satt til torsdag 24. januar 

2019. Frist for foreløpig søknad om kontantmidler er 

onsdag 27. februar 2019. Det vil bli sendt ut brev på 

nyåret om dette.  

 

 

Kontakt oss  

Geovekst: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 

tove.vaaje-kolstad@nibio.no   

 Gry Olaisen: 950 21 557 

gry.olaisen@nibio.no 

 Hildegunn Norheim: 900 25 773 

hildegunn.norheim@nibio.no  

AR5 ajourhold: 

 Jørn Petter Storholt: 902 33 524 

jorn.petter.storholt@nibio.no 

 Jostein Frydenlund: 425 88 714 

jostein.frydenlund@nibio.no 

Kurs og foredrag: 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

ingrid.tenge@nibio.no  

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/geovekst?
https://www.nationen.no/kronikk/ser-du-villnis-eller-jordbruksareal/
https://www.nationen.no/kronikk/ser-du-villnis-eller-jordbruksareal/
https://www.nationen.no/kronikk/pa-sporet-av-foret/
https://nibio.no/nyheter/pa-sporet-av-foret?locationfilter=true
mailto:tove.vaaje-kolstad@nibio.no
mailto:hildegunn.norheim@nibio.no
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