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GÅRDSKART I NY VERSJON 

Ny versjon av Gårdskart ble lansert 14. juni. For å se 

hva som har er nytt, og eventuelle andre meldinger, 

anbefales det å gå inn via denne siden. 

Direkteadressen er nå https://gardskart.nibio.no.  

Ved lansering oppstod det samtidig problemer med 

NIBIOs kartdatabase, slik at mange opplevde en 

treghet i systemet, eller at det feilet. Dette ble rettet 

uka etter, og det er også fortløpende blitt rettet flere 

småfeil i tjenesten som har vært oppdaget etter 

lansering.  

Vi tar gjerne imot ris og ros når det gjelder Gårdskart! 

 

NY PRISMODELL FOR AR5 

I Geovekstforum i slutten av mai ble det vedtatt en ny 

prismodell for AR5, som skal avspeile tidsbruken som 

blir brukt per kommune. Dette medfører at kommuner 

med større areal betaler mindre per km2 enn 

kommuner med mindre areal. Inndelingen blir som 

følger:  

0 – 200 km2 = kr. 1 100,- per km2, tilsvarende dagens 

kostnad. Det settes et tak i denne gruppen på kr. 

180 000,- per kommune.  

201 km2 og oppover = kr. 900,- per km2. Det settes et 

tak på kr. 1 000 000,- per kommune. 

Endringen trår i kraft fra 2019. Kostnader for 2019 

hvor denne modellen tas i bruk vil legges ut på NIBIOs 

nettsider etter Geovekst sitt septembermøte, hvor pris 

per km2 blir justert som vanlig.  

VELLYKKEDE FELTKURS FØR SOMMEREN 

NIBIO har gjennomført seks feltkurs før sommeren, 

med godt oppmøte fra kommunene. Kursholderne 

registrerer at kunnskapen har økt i kommunene, så 

spørsmålene som stilles blir stadig vanskeligere. For de 

som ikke har fått deltatt i år, kan vår nyhetssak fra 

feltkurs i Steinkjer være en fin oppfriskning.  

OPPDATERT SKOGINFORMASJON I AR5 

Hemne har som første kommune fått oppdatert 

skoginformasjon i AR5, basert på informasjon fra 

Skogressurskartet SR16. Oppdateringen er lagt ut i 

SFKB, og kan sees i våre kartløsninger. Melhus vil også 

få oppdatert informasjon før sommeren, deretter 

følger resten av de aktuelle kommunene i Trøndelag. 

Oppdateringen av skoginformasjon følger 

produksjonen av SR16, som igjen følger Norsk detaljert 

høydemodell (NDH) sine leveranser av laserdata.  

 

REDUKSJONSFAKTOR AR5  

Etter at SFKB ble lansert, har det vært usikkert 

hvordan reduksjonsfaktor for SFKB-kommuner skal 

beregnes, siden det ikke lenger gjennomføres 

vedlikeholdsrunder. Det er nå vedtatt i Geovekstforum 

at reduksjonsfaktor for AR5 og andre FKB-kartlag 

beregnes hvert kvartal, basert på vedlikeholdet av 

datasettene i perioden. Det vil si at man i AR5 ser på  

https://www.nibio.no/tjenester/gardskart?
https://gardskart.nibio.no/
https://www.nibio.no/nyheter/matjord-ute-av-drift-ikke-ute-av-funksjon?
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nye byggpunkt i matrikkelen som ligger på fulldyrka 

jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Vi 

presiserer at dette gjelder nye byggpunkt som er 

registrert i det aktuelle kvartalet. Hvis kommunene 

opplever å få tilsendt en oversikt med eldre 

byggpunkt, må de ta kontakt med Kartverket. Dette 

har dessverre skjedd for enkelte kommuner, og 

medfører mye merarbeid. NIBIO har også kontaktet 

Kartverket for å forhindre at dette skjer igjen.  

De første lister med varsel om reduksjon ble sendt ut 

rundt 1. juni. Kommunene får da litt tid på seg til å 

rette opp evt. manglende vedlikehold før FDV-

økonomien tas ut rundt 1. juli. Tilsvarende rutiner vil 

gjennomføres ved avslutning av 3. og 4. kvartal. 

Fylkeskartkontorene vil fortsatt utøve skjønn og gjør 

den endelige vurderingen for hvilke tellinger som skal 

gjelde ved beregning av reduksjonsfaktor. 

NY VERSJON AV SJEKK STATUS 

Sjekk status for ditt fylke eller kommune er nå 

oppdatert, slik at man kan se om kommunen har gått 

over til SFKB, og når den sist oppdaterte AR5 i SFKB. 

KROKUS 

Årets behandling av søknader i Krokus gikk raskere og 

mer smertefritt enn noen gang. Nesten alle leverte til 

fristen, og alle unntatt en søknad var godkjent i løpet 

av en uke etter fristen. Den raske behandlingstiden 

skyldes at det var stort sett ryddige og riktig utfylte 

søknader, med god bakgrunnsinformasjon både i 

kommentarfanen og i vedlegg. Tusen takk for god 

innsats! 

I forbindelse med oppgradering av serveren til Krokus 

– regnskaps- og rapporteringssystemet vårt, har 

adressen endret seg til http://geovekst02.nibio.no. 

Riktig lenke er alltid tilgjengelig på Geovekst-sidene 

hos NIBIO, sammen med et veiledningsdokument. 

Passordet skal være det samme, hvis dere har behov 

for å få nytt passord, kan dere ta kontakt med NIBIO 

v/Tove eller Gry.  

GEODATALEDERSAMLINGEN 2018 

NIBIO vil takke alle geodatalederne for deltagelsen på 

årets Geodataledersamling på Svanhovd. Vi fikk mange 

nyttige innspill, og kommer til å ta tak i dette 

fremover.  

 

Noen oppfølgingspunkter: 

Det kom inn et ønske om en «opplæringspakke» for 

kommunene. En god start kan være å se på Oversikt 

over sammenhenger AR5, juni 2018 (vedlegg nederst 

på siden).  

Det ble etterspurt en oversikt over eiendommer som 

er unntatt oppdatering i Landbruksregisteret. En 

oversikt finnes når man logger seg inn i 

Landbruksregisteret, og er beskrevet i 

informasjonsskrivet (nederste vedlegg) fra 

Landbruksdirektoratet. Foreløpig er oversikten kun 

tilgjengelig som et oppslag på skjerm, men det skal gå 

an å eksportere til regneark. Som det står i 

informasjonsskrivet fra Ldir hadde noen kommuner 

unntatt en rekke eiendommer før det ble informert 

om hvordan den var tenkt brukt. Dette ble imidlertid 

nullstilt i april 2018. 

 

 

 

 

 

GOD SOMMER! 

  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://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/sjekk-status?
http://geovekst02.nibio.no/
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-foredrag?
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-foredrag?
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?l
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