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GÅRDSKART BETA 2.0 

I lengre tid har det vært jobbet med en ny versjon av 

Gårdskart, og Gårdskart BETA 2.0 ble lagt ut 25. april. 

Det denne versjonen mangler før den er klar for 

endelig lansering, er hovedsakelig muligheten for å 

klikke i kartet og få informasjon om aktuelt kartlag,.  

Informasjon om hva som er nytt, samt lenke til 

betaversjonen er tilgjengelig her: 

https://www.nibio.no/tjenester/gardskart? Vi tar 

gjerne imot tilbakemeldinger, både ris og ros. Målet er 

å lansere den nye versjonen før sommeren.  

I forbindelse med ny versjon av Gårdskart, har vi også 

laget en ny og forbedret Gårdskarttjeneste 

(webservice). Denne tjenesten leverer arealtall og kart 

for landbrukseiendommer, og det kreves noe prog-

rammering for å få inn tjenesten i egne kartløsninger 

og kartprogrammer. Flere fylker og kommuner har 

brukt den gamle tjenesten, og vi håper at enda flere vil 

ta den nye tjenesten i bruk. Den gamle tjenesten vil bli 

avsluttet i løpet av året.  

 

AR5 KOSTNADSFORDELING 

Vi har lagt ut en oppdatert kostnadsfordeling for AR5, 

med oppdaterte arealtall fra 2017 og nye kommuner 

fra 2018. NIBIO innfører nå nye rutiner, slik at denne 

kostnadsfordelingen skal oppdateres to ganger i året: I 

januar/februar oppdateres fordelingen med arealtall 

fra foregående år, i september oppdateres kostnadene 

når neste års kostnad for AR5 er vedtatt i Geovekst-

forum.  

Oppdaterte arealtall vil også oversendes Kartverket, 

slik at de har samme tall som NIBIO ved utarbeidelse 

av nye prosjekter. Oppdatert kostnadsfordeling finnes 

som vedlegg på Geovekst-siden hos NIBIO. 

 

DRIFTSSENTER I KILDEN 

Under «Eksterne kartlag» i Kilden finner man nå 

kartlaget «Driftssenter» som viser driftssenter for 

landbrukseiendommer, hentet fra Landbruks-

direktoratet. Ved å klikke på et driftssenter, får man 

tilgang til en link som åpner Gårdskart direkte for den 

aktuelle gården. Kartlaget vil også bli tilgjengelig i 

Gårdskart med samme funksjonalitet.  

 

SR16 MED DATA FRA ØSTLANDET 

Skogressurskartet SR16, som er tilgjengelig i Kilden og 

som wms-tjeneste, er nå oppdatert med rasterdata for 

Østlandet. Dette dekker hele Østfold fylke, 70 prosent 

av Akershus og 40 prosent av Hedmark. Vektordataene 

vil bli oppdatert i løpet av mai.  

Det jobbes med en produktspesifikasjon for SR16 som 

skal være ferdig til høsten.  

 

 

https://www.nibio.no/tjenester/gardskart
https://www.nibio.no/tjenester/wms-tjenester/webservice-og-wms-for-gardskart?
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/geovekst?
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OPPDATERING AV AR5-SKOG 

Bjørn Tobias Borschag er ansatt i en toårig prosjekt-

stilling hos NIBIO for å jobbe med oppdatering av 

skoginformasjonen i AR5. I dette arbeidet vil han bruke 

skoginformasjon fra SR16 til å oppdatere skog og ikke 

kartlagte områder i AR5.  

 

OPPDATERING AV AREALTALL I LREG 

Det er nå innført nye rutiner for innlesning av arealtall 

i Landbruksregisteret fra jordregisteret. Landbruks-

direktoratet sendte i forrige uke ut informasjon om 

dette til fylkesmennene. Notatet er også tilgjengelig på 

NIBIOs sider (helt nederst under vedlegg).  

Det som er viktig å få med seg for kommunene, er at 

det innføres en massivoppdatering av arealtall i 

september, uavhengig av om kommunen har kjørt og 

levert inn jordregister før, eller ikke. AR5 i sentral base 

må være oppdatert i god tid før massivoppdateringen 

gjennomføres, slik at NIBIO kan etablere en kontrollert 

kopibase med AR5. 

Viktige datoer å notere seg:  

 20.8: Frist for å sende oppdatert AR5 til 

Fylkeskartkontoret for kommuner som 

oppdaterer AR5 i lokal base.  

 27.8: Frist for kommuner som oppdaterer AR5 

i sentral base.  

 3.9: NIBIO starter automatisk produksjon av 

jordregistertall  

 17.9: Landbruksdirektoratet får tilgang til 

arealtall og starter oppdatering  

 1.10: Søknadsomgang i PT åpnes. Arealtallene 

i Landbruksregisteret er oppdatert. 

Det er fint om det sikres at kommunene får kjennskap 

til dette. 

NDH - GEVINSTREALISERING 

Høydekartleggingen i Norge gjennom Norsk detaljert 

høydemodell går sin gang, og har god fremdrift. Det er 

nå ønskelig at deltagerne i prosjektet ser på gevinst-

realisering – hvilke gevinster får vi ut av høyde-

modellen? NIBIO skal se på gevinstrealisering for 

landbruksparten, og tar gjerne imot innspill på 

gevinster.   

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  
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