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Geovekst 
KART- OG STATISTIKKDIVISJONEN 

T E K S T  

NYTT INSTITUTT: NIBIO  

Skog og landskap er nå historie, og NIBIO, Norsk 

institutt for bioøkonomi, er etablert. Hildegunn 

Norheim er ansatt som divisjonsdirektør for Kart og 

statistikk-divisjonen, og i denne divisjonen ligger alle 

fagområder som omhandler Geovekst-samarbeidet. 

Frem mot jul skal det jobbes med fagstrategier og 

etableres en intern struktur. Frem til da er fag-

seksjonene fra Skog og landskap uforandret, og det er 

ingen endring i hvem dere kan kontakte for å få 

bistand.  

Instituttet har nye nettsider, www.nibio.no, men det 

er fortsatt de gamle nettsidene som ligger «bak» 

forsiden. Sider som omhandler Geovekst og AR5 finner 

dere under «Kart og statistikk», og videre under «Kart» 

eller «Areal og eiendom».  

 

NYE KILDEN ER LANSERT 

Skog og landskap lanserte Kilden i ny versjon 24. juni, 

og allerede 2. juli lanserte NIBIO Kilden i tilpasset 

NIBIO-design. Ny adresse til Kilden er nå 

kilden.nibio.no.  

I den nye løsningen er design og brukergrensesnitt 

endret, og både søk og annen funksjonalitet ligner mer 

på det brukerne er vant til fra andre moderne kart-

løsninger. Kilden fungerer nå dessuten på nettbrett og 

i oppdatert versjon av de aller fleste nettlesere.  

 

 

 

 

 

 

I tillegg til fagområdene arealinformasjon, landskap og 

reindrift, er det et eget fagområde for jordsmonn. I 

løpet av året vil også Skogportalen bli en del av Kilden. 

NIBIO, ved seksjon Geomatikk, har utviklet kart-

klienten selv, basert på en løsning fra det sveitsiske 

kartverket. Kartklienten er basert på Open Source-

biblioteker og programvare 

 

OMLØPSFOTOGRAFERINGEN 

Plan og status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2015 er det bestilt flyfotografering for 129 193 km
2
. 

Totalt er det 8 oppdrag som er fordelt på firmaene 

Mercator, Terratec og Blom. Kartet viser områdene 

hvor det er planlagt fotografering.   

Status i midten av august er at Østfold-Vestfold og 

Nordland-Nord er fotografert ferdig, det samme er 

Trøndelag fra 2014. Telemark er nesten i havn, og 

Hedmark-Nord og Sogn er godt i gang. I Varanger er 

over 20 % fotografert, og Finnmark 2014 er 16 % 

fotografert.  

Alle bilder og ortofoto som ble tatt i 2014 er nå levert 

fra firma, og er tilgjengelig på www.norgeibilder.no.  
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http://www.nibio.no/
http://kilden.nibio.no/
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FLYBÅREN DATAFANGST 

Avtale i krisesituasjoner 

De siste årene har flom og skred rammet oss oftere og 

oftere. I den sammenheng har det vist seg å være 

behov for rask dokumentasjon av hendelsene med 

datafangst fra luften – både laserskanning, vertikal-

fotografering og skråbildefoto. 

For å håndtere slike situasjoner er det inngått en 

samarbeidsavtale mellom Geovekst-partene, inkludert 

NVE og Jernbaneverket. Denne avtalen gjelder for 

flybåren datafangst i krisesituasjoner som krever rask 

datainnsamling. Avtalen benyttes ved at en av partene 

tar initiativ til datainnsamling. 

Kartverket skal på vegne av initiativtaker uten 

ugrunnet opphold iverksette tilbudsforespørsel, inngå 

avtale og igangsette arbeidet med datainnsamling. 

Den som bestiller produkter etter denne avtalen er 

ansvarlig for å dekke alle kostnadene.  

Etter avtaleinngåelse har avtalen blitt brukt minst en 

gang. Hovedpoenget med avtalen er å sikre at 

Kartverket raskt kan sende ut en tilbudsforespørsel, og 

få fly i lufta i løpet av en dag eller to. Andre parter enn 

initiativtager kan i ettertid velge å være med på 

finansieringen, men det er ingen krav til dette i 

Geovekst-samarbeidet.  

 

TILDELING AV KONTANTMIDLER 2015 

Årets tildeling og utbetaling av kontantmidler ble 

sluttført rett før Skog og landskap var historie 30. juni. 

Hovedgrunnen til en såpass sen tildeling skyldes at 

ikke alle fylker klarte å overholde søknadsfristen som 

var satt. Hvert år tildeles en viss sum penger til 

Geovekst-prosjekter. For å sikre at disse blir brukt på 

best mulig måte, må vi få en totaloversikt over 

behovet i alle fylker. Vi er derfor avhengig av å få inn 

alle søknader før endelig tildeling kan utføres.  

Vi oppfordrer nok en gang alle til å oppdatere Krokus 

fortløpende. På den måten trengs det ingen stor 

gjennomgang når det er tid for å sende inn søknader 

og rapporter.  

Ved behov for ekstra kontantmidler i 2015, kan det 

sendes inn ekstra søknad i Krokus frem til 15. 

desember.  

SKOGRESSURSKARTET SR16 

I forbindelse med lansering av Kilden i juni, ble også 

skogressurskartet SR16 lansert. SR16 er et heldekken-

de datasett som gir oversikt over utbredelsen og 

egenskaper ved landets skogressurser. SR16 er delt 

opp i SR16R som er rasterkart og SR16V som er 

vektorkart. 

Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser 

som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), 

terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri 

og laser) og landsskogflater. 

Skogressurskartet er tilgjengelig i Kilden under 

fagområdet «Arealinformasjon», under kategorien 

«Skog».  

 

FORVALTNINGSKONTROLL OG AR5 

Landbruksdirektoratet har plukket ut Gårdskart og AR5 

som ett av temaene for forvaltningskontrollen som 

pågår nå, knyttet til produksjonstilskudd jordbruket. 

11 fylker kontrollert ble kontrollert før sommeren, de 

siste åtte blir besøkt nå på høsten.  

Kontrollen er knyttet opp til det som står i 

embetsoppdraget, rundskriv 27/2012, samt 

informasjon fra «Sjekk status» på våre nettsider. 

Mange har nok det meste på stell. Hvis ikke kan dere 

jo se på det som en anledning til å få bedre forståelse 

internt for at disse oppgavene blir oppfattet som 

viktige og må prioriteres. I tillegg er det en mulighet til 

å forbedre både egne rutiner og samarbeidet med 

Kartkontoret.  

 

KONTAKTPERSONER 

Geovekst: 

Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377/  

tove-vaaje-kolstad@nibio.no   

Hildegunn Norheim: 900 25 773/ 

hildegunn.norheim@nibio.no  

AR5 ajourhold: 

Jostein Frydenlund: 425 88 714/ 

jostein.frydenlund@nibio.no 

Kurs og foredrag: 

Ingrid Tenge: 901 04 465/  

ingrid.tenge@nibio.no 

http://www.skogoglandskap.no/filearchive/Rundskriv%2027_12.pdf
http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/1170262938.75
mailto:tove-vaaje-kolstad@nibio.no
mailto:hildegunn.norheim@nibio.no
mailto:jostein.frydenlund@nibio.no

