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Til Skaun kommune
ved landbruksforvaltningen og geodataansvarlig
 
 
NIBIO starter nå med periodisk ajourhold av arealressurskartet FKB-AR5 for Skaun kommune. 
 
Det er viktig at kommunen stopper sitt kontinuerlige ajourhold i den perioden NIBIO utfører periodisk
ajourhold.
 
Når vi er ferdige med arbeidet, lagrer vi AR5 i Sentral FKB (den nasjonale databasen) og gir kommunen
beskjed. Kommunen kan da fortsette det kontinuerlige ajourholdet, enten ved direkte oppdatering av Sentral
FKB eller ved å få oversendt en SOSI-fil fra Kartverket.
 
 
Hva gjør NIBIO ved periodisk ajourhold av AR5?

Ved periodisk ajourhold tar vi utgangspunkt i siste versjon av AR5 som inneholder kommunens endringer. Vi
ser over hele kommunen og sjekker arealene mot nye ortofoto. Vi retter AR5 der vi ser det har skjedd
endringer eller det er feil i kartet.
 
Periodisk ajourhold av AR5 skal sikre et helhetlig nasjonalt datasett ved å registrere arealendringer. Vi har
fokus på endringer tilknyttet jordbruksarealene, men vil også oppdatere arealer tilknyttet bebygde områder,
ut i fra det vi ser i ortofotoene.
 
For mer informasjon, se dokumentet «Hva gjør NIBIO ved periodisk ajourhold?» til venstre på nettsiden om
Periodisk ajourhold.
 
 
Når tar NIBIO kontakt med kommunen?

Dersom det er noe vi bør å få avklart i starten av ajourføringen, tar vi kontakt.
 

Mot slutten av ajourføringen inviterer vi kommunen til et nettmøte. I møtet ønsker vi å benytte deres
lokalkunnskap til enkeltarealer som NIBIO har vært usikre på i ajourføringen. 

 
Etter at ajourføringen er ferdigstilt, inviterer vi kommunen til et nytt nettmøte hvor vi viser hvordan
man finner endringene som er gjort i det periodiske ajourholdet og går gjennom rutiner for kontinuerlig
ajourhold.

 
 
Arealressurskart FKB-AR5 og Geovekst

AR5 gir detaljert arealressursinformasjon og inngår i Felles kartdatabase (FKB).  Arbeidet med ajourholdet av
AR5 utføres i regi av Geovekst og er knyttet til avtalen for prosjekt «LACHTL16 Omløp Trøndelag 2021».
 
Mer informasjon om Geovekst finnes både på NIBIO sin nettside om Geovekst og på Kartverket sin nettside
om Geovekst.



 
 
Informasjon om AR5

Mer informasjon om AR5 finner dere på NIBIO sin nettside om AR5. Her står det mer om både ajourhold,
klassifikasjonssystem, kurs og veiledning.
 
Ta kontakt hvis det er spørsmål!
 
 
Med vennlig hilsen
 
NIBIO - landbrukskart
 
 


