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1 Innledning, historikk og endringslogg
1.1
Innledning
Denne spesifikasjonen beskriver datasettet Dyrkbar jord som er avledet fra det digitale
markslagskartet (DMK). Datasettet blir maskinelt oppdatert med informasjon fra arealressurskartet i
målestokk 1:5000 (FKB-AR5) en gang i året.
Dyrkbar jord definerer areal som ved oppdyrking kan settes i slik stand at arealene vil tilfredsstille
kravene til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrket jord, og som tilfredsstiller kravene til klima og
jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord forekommer på arealtypene Overflatedyrka jord,
Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr, slik disse er klassifisert i AR5.
Formålet med produktspesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitet til datasettet Dyrkbar jord
slik at det kan distribueres og benyttes i lokal og regional forvaltning. Datasettet er en del av det
offentlige kartgrunnlaget (DOK).
Datasettet dyrkbar jord dekker Norges hovedland under tregrensa.
1.2
Historikk
Dyrkbar jord ble opprinnelig kartlagt som «dyrkingsjord» som egenskap ved markslag i Økonomisk
Kartverk i tidsrommet 1960-1990. Kartleggingen skjedde ved en kombinasjon feltarbeid og tolking
av flybilder i henhold til instrukser og håndbøker for markslagsklassifikasjon i Økonomisk kartverk.
Dette er oppsummert i håndboken «Klassifikasjonssystem i Økonomisk kartverk, 2007-utgåva»
(NIJOS 2007).
Markslagsfolien ble digitalisert i løpet av 1990-årene. Det foreligger en scannet utgave av den
originale markslagsfolien i rasterformat (DMF), samt en rekonstruert og periodisk oppdatert utgave i
vektorformat (DMK). I 2006 ble DMK forenklet og erstattet av et nytt datasett som fikk navnet FKBAR5.
Dyrkbar jord var et av temaene i DMK som ikke ble tatt med over til FKB-AR5. Vurderingen var at
informasjon om dyrkbar jord endrert seg lite over tid og best kunne forvaltes som et statisk
datasett. Et eget datasett for dyrkbar jord ble etablert i 2013.

1.3
Endringslogg
2013-12-01
Gry Olaisen
2014-12-01
Henrik Mathiesen
2017-03-15

Henrik Mathiesen

Første versjon basert på standarden
Justert til SOSI versjon 4.5. Presisering av lovlige arealtyper
med dyrkbar jord
Lagt til kopidata og støtte for GML og WFS. Endringer i teksten i
kapitlene innledning, datafangst og datakvalitet.
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Definisjoner og forkortelser

2.1
Definisjoner
Dyrkbar jord: Areal som ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller mindre lettbrukt
fulldyrka jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Merknad:
Betegnelsen dyrkingsjord brukes synonymt i noen dokumenter.
Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster
eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.
objektkatalog: formell beskrivelse av innhold og struktur som brukes i en spesifikasjon, skal være
definert i et formelt modellerings-språk som UML
Markslagskart: Markslagskart gir informasjon om dyrkingstilstand og driftsforhold på jordbruksareal,
bonitet (produksjonspotensial) for skog, og arealtype og eventuelt bonitet og potensial for
oppdyrking i utmark.
Arealressurskart: Arealressurskart beskriver arealressursene med vekt på egnethet for
plantedyrking og naturlig planteproduksjon.
2.1.1 Forkortelser
UML: Unified Modelling Language
DMK: digitalt markslagskart
AR5: arealressurskart tilpasset målestokk 1:5000
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3.1.1 Kortnavn
Dyrkbarjord
3.1.2 Fullstendig navn
Dyrkbar jord
3.1.3 Versjon
20170315
3.2
Referansedato
2017-03-15
3.3
Ansvarlig organisasjon
Norsk institutt for bioøkonomi
Postboks 115, 1431 Ås
Tlf: 649 480 00/ Faks: 649 480 01
E-post: post@nibio.no
3.4
Språk
Norsk
3.5
Hovedtema
Arealressurser, Jordbruk, Skogbruk
3.6
Temakategori (etter ISO19115 kodeliste)
Følgende temakategorier er listet:
jordbrukHavbruk
økonomi
geovitenskapligInfo
miljøData
3.7
Sammendrag
Dyrkbar jord definerer areal som ved oppdyrking kan settes i slik stand at arealene vil tilfredsstille
kravene til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrket jord, og som tilfredsstiller kravene til klima og
jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord forekommer på arealtypene Overflatedyrka jord,
Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr, slik disse er klassifisert i AR5.
3.8
Formål
Formålet med denne produktspesifikasjonen er å gi detaljert informasjon om hvordan kart for
dyrkbar jord produseres, utveksles og forvaltes digitalt.
3.9
Representasjonsform
vektor
3.10

Datasettoppløsning

3.10.1 Målestokktall
5000
3.10.2 Distanse
Data ikke angitt
3.11

Utstrekningsinformasjon

3.11.1 Utstrekningbeskrivelse
Fastlandsnorge
3.11.2 Geografisk område
Vestlig bredde:
04° 29' 57,0166"
Østligste lengde:
31° 10' 06,9360"
Nordlige bredde:
71° 11' 08,5676"
Sørlige lengde:
57° 57' 30, 6353"
3.11.3 Vertikal utbredelse
Min.verdi 0
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Maks.verdi 2469
3.11.4 Innhold gyldighetsperiode
Data ikke angitt
3.12 Supplerende beskrivelse
Dyrkbar jord har samme lovvern som dyrka jord i jordlova. Dyrkbar jord datasettet har Geovekst
som rettighetshaver, er en del av Det offentlige kartgrunnlaget og skal brukes ved arealplanlegging,
konsesjonssaker mv. Datasettet er tilrettelagt for rask visualisering og enkel bruk. I tillegg til
oppgaver etter lovverket kan datasettet Dyrkbar jord brukes blant annet ved regionale analyser av
potensial for nydyrking og arrondering av fulldyrka jord. Mer detaljert informasjon om egenskapene
til Dyrkbar jord finnes i markslagskartet (DMK og Økonomisk kartverk), og denne informasjonen bør
brukes for mer detaljerte analyser.
Arealer i Dyrkbar jord kan ha restriksjoner i henhold til forskjellige lover og regelverk, og av den
grunn er det ikke alle arealene som vil være aktuelle å dyrke. Dette må kontrolleres mot andre
kilder og datasett.
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Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang-definisjoner: 1)
4.1

Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

4.1.1 Identifikasjon
Dyrkbarjord
4.1.2 Nivå
datasett
4.1.3 Navn
Dyrkbar jord
4.1.4 Beskrivelse
Dyrkbar jord er et avledet produkt fra DMK og FKB-AR5. Det er produsert ved hjelp av en rekke
regler for å sammenstille informasjon fra DMK og FKB-AR5. Datakildene som er benyttet i produktet
har ulik nøyaktighet og detaljeringsgrad og dette kan gjenspeiles i produktet. Det henvises til
kapittel 8 om datainnsamling.
4.1.5 Utstrekningsinformasjon
Datasettet dyrkbar jord dekker Norges hovedland under tregrensa.
4.1.6 Utstrekning beskrivelse
Fastlandsnorge
4.1.7 Geografisk område
Vestlig bredde:
04° 29' 57,0166"
Østligste lengde:
31° 10' 06,9360"
Nordlige bredde:
71° 11' 08,5676"
Sørlige lengde:
57° 57' 30, 6353"
4.1.8 Vertikal utbredelse
Min.verdi 0
Maks.verdi 2469
4.1.9 Innhold gyldighetsperiode
Data ikke angitt
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5.1.1 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
5.1.2 UML applikasjonsskjema
Produktspesifikasjon Dyrkbarjord 20170315
Informasjonsmodellen omfatter som ved oppdyrking kan settes i slik stand at arealene vil tilfredsstille kravene til lettbrukt eller mindre
lettbrukt fulldyrket jord, og som tilfredsstiller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord forekommer på arealtypene
Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr, slik disse er klassifisert i AR5.

«ApplicationSchema»
Arealressurs-4.0
«ApplicationSchema»
Produktspesifikasj on Dyrkbarj ord 20170315
+ ArealressursFlate
+ ArealressursGrense

(from Arealressurs)

+ Fellesegenskaper
+ Identifikasjon
+ Kopidata
«applicationSchema»
Generelle typer 4.5

+ ArealressursDyrkbarjord
+ EndretEtter2008
(from Arealressurs)

(from SOSI Generelle typer)
Figur 1 Pakkerealisering

<03 2017>

SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Dyrkbar jord, 20170315

-9-

«featureType»
ArealressursFlate
+
+
+

«featureType»
ArealressursGrense

område: Flate
dyrkbarjord: ArealressursDyrkbarjord
endretEtter2008: EndretEtter2008

+

grense: Kurve

::Fellesegenskaper
+avgrensning
+ identifikasjon: Identifikasjon
«topo»
1..* + informasjon: CharacterString
+ kopidata: Kopidata

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ informasjon: CharacterString
+ kopidata: Kopidata

«featureType»
Fellesegenskaper
+
+
+

identifikasjon: Identifikasjon
informasjon: CharacterString
kopidata: Kopidata

Figur 2 Hovedskjema
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«featureType»
SOSI_Objekt

«featureType»
Fellesegenskaper
+
+
+

identifikasjon: Identifikasjon
informasjon: CharacterString
kopidata: Kopidata

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

datafangstdato: DateTime [0..1]
datauttaksdato: DateTime [0..1]
digitaliseringsmålestokk: Integer [0..1]
endringsflagg: Endringsflagg [0..1]
førsteDatafangstdato: DateTime [0..1]
førsteDigitaliseringsdato: DateTime [0..1]
gyldigFra: DateTime [0..1]
gyldigTil: DateTime [0..1]
identifikasjon: Identifikasjon [0..1]
informasjon: CharacterString [0..*]
kommune: Kommunenummer [0..*]
kopidata: Kopidata [0..1]
kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
link: Link [0..*]
medium: Medium [0..1]
nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
opphav: CharacterString [0..1]
prosesshistorie: CharacterString [0..*]
registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
sluttdato: DateTime [0..1]
status: Status [0..1]
stedfestingVerifisert: Boolean [0..1]
verifiseringsdato: DateTime [0..1]

(from SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle
typer::Generelle typer 4.5::SOSI_Objekt)

«dataType»
Identifikasj on

«dataType»
Identifikasj on
+
+

+
+
+

lokalId: CharacterString
navnerom: CharacterString

lokalId: CharacterString
navnerom: CharacterString
versjonId: CharacterString [0..1]

(from SOSI Generelle konsepter::SOSI
Generelle typer::Generelle typer 4.5::
SOSI_Objekt)

«dataType»
Kopidata

«dataType»
Kopidata
+
+
+

kopidato: DateTime
områdeId: Integer
originalDatavert: CharacterString

+
+
+

kopidato: DateTime
områdeId: Integer
originalDatavert: CharacterString

(from SOSI Generelle konsepter::SOSI
Generelle typer::Generelle typer 4.5::
SOSI_Objekt)

Figur 3 Realiseringer fra SOSI objekt
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«featureType»
ArealressursFlate

Fellesegenskaper
«featureType»
ArealressursFlate
+
+
+

område: Flate
dyrkbarjord: ArealressursDyrkbarjord
endretEtter2008: EndretEtter2008

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

/areal: Real [0..1]
arealressursGruppertEnkel: ArealressursGruppertEnkel [0..1]
arealressursGruppertVanlig: ArealressursGruppertVanlig [0..1]
arealtype: ArealressursArealtype [0..1]
dyrkbarjord: ArealressursDyrkbarjord [0..1]
grunnforhold: ArealressursGrunnforhold [0..1]
kartbladindeks: CharacterString [0..1]
kartstandard: ArealressursKartstandard [0..1]
naturgrunnlagForJordbruk: ArealressursNaturgrunnlagForJordbruk [0..1]
område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]
skogbonitet: ArealressursSkogbonitet [0..1]
treslag: ArealressursTreslag [0..1]
vegetasjonsdekke: ArealressursVegetasjonsdekke [0..1]

(from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::Arealressurs::Arealressurs1..2
4.0)
«topo»

+avgrensning

1..*

+avgrensning/avgrensning

Fellesegenskaper
«featureType»
ArealressursGrense
+

grense: Kurve

0..*

«featureType»
ArealressursGrense
+
+

avgrensingType: ArealressursAvgrensingType [0..1]
grense: Kurve
(from SOSI Model::SOSI Generell objektkatalog::
Arealressurs::Arealressurs-4.0)

Figur 4 Realiseringer fra fagområder
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«dataType»
Kopidata
+
+
+

kopidato: DateTime
områdeId: Integer
originalDatavert: CharacterString

«dataType»
Identifikasj on
+
+

«codeList»
ArealressursDyrkbarj ord
+

Dyrkingsjord = 82

lokalId: CharacterString
navnerom: CharacterString

«codeList»
EndretEtter2008
+
+

Endret etter 2008: int = 1
ikke endret: int = 0

Figur 5 Kodelister og datatyper
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5.1.3 «featureType» ArealressursFlate
et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem
-- Definition -a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system

Attributter
Navn
område

Definisjon/Forklaring
objektets utstrekning
-- Definition -area over which an object extends
informasjon om dyrkingsjord på snaumark, myr og skog
-- Definition -information concerning arable land on bare land, marsh and forest
Informasjon om arealtilstand er endret etter 2008 som følge av ajourhold
av AR5.

dyrkbarjord
endretEtter2008

Multipl Kode Type
Flate
ArealressursDyrkbarjord
EndretEtter2008

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Association «topo»
Realization
Generalization

Navn

Fra

Til
1..*

ArealressursFlate.
ArealressursFlate.
ArealressursFlate.

<03 2017>

ArealressursGrense. Rolle: avgrensning
ArealressursFlate.
Fellesegenskaper.

SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: Dyrkbar jord, 20170315

- 14 -

5.1.4 «featureType» ArealressursGrense
avgrensing for en eller to arealressursflater
-- Definition -delimitation for one or two area resource surfaces

Attributter
Navn
grense

Definisjon/Forklaring
forløp som følger overgang mellom ulike fenomener
-- Definition -course follwing the transition between different real world phenomena

Multipl Kode Type
Kurve

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Navn

Fra

Til
ArealressursGrense.

ArealressursGrense.

Generalization

ArealressursGrense.

Fellesegenskaper.

Association «topo»

ArealressursFlate.

1..*
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5.1.5 «featureType» Fellesegenskaper
abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper
Merknad:
Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.

Attributter
Navn
identifikasjon
informasjon

Definisjon/Forklaring
Multipl Kode Type
unik identifikasjon av et objekt
Identifikasjon
generell opplysning
CharacterString
Merknad:
mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet
angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata
Kopidata
Merknad:
Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder
originaldataene.

kopidata

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Navn

Fra

Til
Fellesegenskaper.

SOSI_Objekt.

Generalization

ArealressursGrense.

Fellesegenskaper.

Generalization

ArealressursFlate.

Fellesegenskaper.
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5.1.6 «dataType» Identifikasjon
Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til
objektet.
NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.
NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.

Attributter
Navn
lokalId

Definisjon/Forklaring
lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale
identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har
samme identifikator.
NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale
identifikatoren er unik innenfor navnerommet.
navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to
bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data
produsenten ikke er assosiert med bare et land.
NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har
ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE
external Object Identifier Namespaces Register"
Eksempel: NO_SL_Dyrkbarjord_2014

navnerom

Multipl Kode Type
CharacterString

CharacterString

Restriksjoner
Navn
Tillatte karakterer for lokaId og
navnerom

Forklaring
/* for egenskapene lokalId og navnerom skal det bare brukes følgende sett av
karakterer benyttes:: {"A" …"Z", "a"…"z","0"…"9", "_", ".", "-"}, dvs bare
bokstaver fra det latinske alfabetet samt tall, understreking, punktum og
bindestrek er tillatt. */
inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in (
navnerom.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) and
lokalId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Navn

Fra

Til
Identifikasjon.

Identifikasjon.
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5.1.7 «dataType» Kopidata
angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata
Merknad:
Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.

Attributter
Navn
kopidato

Definisjon/Forklaring
Multipl Kode Type
dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet
DateTime
Merknad:
Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en
kopidatabase brukes til distribusjon.
Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at
Oppdateringsdato blir endret.
Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny
Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.
identifikasjon av område som dataene dekker
Integer
Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør
spesifiseres nærmere.
ansvarlig etat for forvaltning av data
CharacterString

områdeId
originalDatavert

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Navn

Fra

Til
Kopidata.

Kopidata.
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5.1.8 «codeList» ArealressursDyrkbarjord
Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr
-- Definition - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests

Attributter
Navn
Dyrkingsjord

Definisjon/Forklaring
areal som egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord
-- Definition -area which is suitable for cultivation into fully cultivated land

<03 2017>
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5.1.9 «codeList» EndretEtter2008
Informasjon om arealtilstand er endret etter 2008 som følge av ajourhold av AR5.

Attributter
Navn
Endret etter 2008

Definisjon/Forklaring
Arealtilstand er endret etter 2008 som følge

Multipl Kode Type
1
int

av ajourhold av AR5
ikke endret

Arealtilstand er ikke endret etter 2008

0

5.2
Rasterbaserte data
Produktspesifikasjonen beskriver ikke rasterdata
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Referansesystem

(Antall lovlige romlige koordinatsystem for dette produktet:2 )
6.1

Romlig referansesystem 1

6.1.1 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
6.1.2 Navn på kilden til referansesystemet:
SOSI / EPSG
6.1.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:
Statens kartverk / Oil and Gas Producers
6.1.4 Link til mer info om referansesystemet:
http://www.kartverket.no/SOSI / http://www.epsg-registry.org/
6.1.5 Koderom:
SYSKODE / EPSG
6.1.6 Identifikasjonskode:
SYSKODE 84 / EPSG 4258
6.1.7 Kodeversjon
SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 /
EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012
6.2

Romlig referansesystem 2

6.2.1 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
6.2.2 Navn på kilden til referansesystemet:
SOSI - EPSG
6.2.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:
Statens kartverk / Oil and Gas Producers
6.2.4 Link til mer info om referansesystemet:
http://www.kartverket.no/SOSI / http://www.epsg-registry.org/
6.2.5 Koderom:
SYSKODE / EPSG
6.2.6 Identifikasjonskode:
SYSKODE 23 / EPSG 25833
6.2.7 Kodeversjon
SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 /
EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012
6.3

Temporalt referansesystem

6.3.1 Navn på temporalt referansesystem
UTC
6.3.2 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
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Kvalitet

7.1
Spesifikasjonsomfang: Hele datasettet
Datasettet Dyrkbar jord fremstilles med rastermetodikk med et rutenett på 10x10m som er
vektorisert i etterkant. Dette gjør at grensene i Dyrkbar jord er automatisk generert og avviker fra
grensene i DMK og FKB-AR5. FKB-AR5 har egen produktspesifikasjon og tilhørende beskrivelse av
kvalitet.
7.1.1 Fullstendighet
Dyrkbar jord dekker hele Norges hovedland (fastland og øyer) under tregrensa.
7.1.2 Egenskapsnøyaktighet
Klassifikasjonssystemene for DMK og AR5 beskriver landets arealressurser i henhold til et sett av
faste kriterier som gjelder hele kartleggingsområdet uavhengig av regionale forskjeller i naturforhold
og driftsformer. Normalt vil arealets tilstand være registrert gjennom klassifisering ved feltarbeid og
avgrensning på flybilder i stereomodell. Tilstanden kan ha vært oppdatert gjennom feltarbeid,
tolking av flybilder eller ortofoto.
Egenskapen «endret etter 2008» viser hvilke flater som har fått egenskapen dyrkbar jord etter
overgangen fra DMK til AR5 i 2008. Dette er gjerne areal som ved etableringen av DMK ble
klassifisert som fulldyrka og overflatedyrka jord og som i AR5 er klassifisert som skog eller åpen
fastmark.
I sammenstillingen av datasettene DMK og AR5 benyttes rastermetodikk med et rutenett på 10x10
meter. Dette innebærer at noen arealfigurer med dyrkbar jord og gyldig arealtype blir større og
noen blir mindre enn de opprinnelige arealfigurene i datasettene som Dyrkbar jord stammer fra.
7.1.3 Stedfestingsnøyaktighet
I DMK og AR5 er fastsetting av grenser mellom arealtyper og dyrkbar jord skjønnsmessige
vurderinger som nedtegnes på detaljerte flybilder. Det generelle kravet til stedfestingsnøyaktighet
for grenser mellom arealfigurer i AR5 er 2 meter (standardavvik for tverravvik ved på kurver).
Stedfestingsnøyaktigheten påvirkes av synbarhet i flybildet og glidende overganger mellom
arealtype (Norsk institutt for skog og landskap, 2015).
Minsteareal ved registrering av dyrkbar jord var i DMK fastsatt slik:
• 2–5 dekar:
når arealet ligg nær inntil fulldyrka jord,
• 5–25 dekar:
når avstanden til veg, fulldyrka jord eller felt med dyrkbar jord ikke er større enn
0,5–1 km,
• 25–100 dekar: på dyrkbar jord når avstanden til veg, fulldyrka jord eller annen dyrkbar jord var
større enn 1 km.
Rastermetodikken i Dyrkbar jord innebærer at alle arealfigurer konverteres til et rutenett på
10x10m. Dette innebærer en lavere stedfestingsnøyaktighet enn i de originale datasettene.
Vektoriseringen av rutenettet innebærer ennå lavere stedfestingsnøyaktighet enn de originale
dataene. Et mål på avviket i forhold til originale data er ikke formålstjenlig å beregne.
7.1.4 Tidfestingsnøyaktighet
Datasettet dyrkbar jord oppdateres årlig med nyeste årsversjon av AR5. Oppdateringsdato er
dermed lik dato for den maskinelle etableringen av datasettet. Det foreligger egne produktspesifikasjoner og tilhørende beskrivelser av tidfestingsnøyaktighet i dokumentet AR5
Klassifikasjonssystem, (Skog og landskap, 2015).
Alle objekter (kurver og polygoner) skal ha dato for når de er verifisert og når de er registrert i
datasettet. Verifiseringsdato er når objektet sist er verifisert mot den virkelige verden, for eksempel
fotodato når man registrerer fra flybilder. Datafangstdato legges på objektene ved førstegangskartlegging, og på nye og endrede data ved ajourføring. Objekter som forblir uendret ved
ajourføring får ny verifiseringsdato, men beholder opprinnelig datafangstdato.Ved registrering og
klassifisering i felt er datafangstdato den dagen arbeidet utføres i felt. Dette blir også verifiseringsdato. Ved registrering og tolking i ortofoto inne er datafangstdato den dagen flybildet blir tatt.
Samme dato brukes som verifiseringsdato. Der hvor en flate eller grense i kartet fortsatt stemmer
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med virkeligheten ved feltbefaring, settes befaringsdatoen som verifiseringsdato. Flaten eller
grensen beholder opprinnelig datafangstdato, siden det ikke er foretatt noe ny datafangst. Der hvor
en flate eller grense i kartet fortsatt stemmer med virkeligheten ved kontroll av flyfoto, settes
flyfotodatoen som verifiseringsdato. Flaten eller grensen beholder opprinnelig datafangstdato, siden
det ikke er foretatt noe ny datafangst.
7.1.5 Logisk konsistens
Det skal ikke være manglende samsvar mellom Dyrkbar jord og produkt-spesifikasjonen.
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Datafangst

Datasettet Dyrkbar jord består av markslagsfigurene klassifisert som dyrkingsjord i DMK. Disse er
klippet til markslagsfigurer klassifisert som overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, myr og åpen
fastmark i siste versjon av AR5. Hensikten er å fjerne arealer som det ikke lenger er mulig å
definere som dyrkbar jord (f.eks. bebygd areal)
Opplysninger om egenskapen dyrkbar jord er hentet fra datasettet DMK som ikke lengre blir
oppdatert. Opplysninger om arealer som i dag er å anse som dyrkbar jord hentes fra AR5 som
oppdateres kontinuerlig i kommunene. Oppdateringene skjer i all hovedsak ved hjelp av flybilder.
Dersom tolkingen er usikker gjennomføres feltarbeid for verifisering. NIBIO gjennomføres periodisk
oppdatering basert på nye flybilder om lag hvert 3. år. Ved usikkerhet anmodes kommunene om å
verifisere arealtilstanden basert på lokalkunnskap eller feltarbeid. Det generelle kravet til
egenskaps-nøyaktighet ved oppdatering og kontroll av AR5 er å sikre en «jevn detaljeringsgrad»
med «praktisk god figurering» og kartlegging «så godt som mulig ved normal innsats» (AR5
Klassifikasjonssystem, Norsk institutt for skog og landskap, 2015). Synbarhet brukes i henhold til
spesielle regler for AR5, som er en tillemping av de generelle reglene for SOSI.
Klippingen er gjort maskinelt. Dette innebærer f.eks. at arealer klassifisert som fulldyrka jord i DMK
og som senere har grodd igjen og blitt klassifisert som skog i AR5, blir dyrkbar jord i datasettet
dyrkbar jord. Arealer klassifisert som dyrkbar jord i DMK og som senere er blitt dyrket eller bebygd,
utgår fra datasettet dyrkbar jord. For å få til en effektiv maskinell oppdatering av datasettet er alle
arealfigurene gjort om til et rutenett/raster på 10x10 meter før det er blitt konvertert tilbake til
vektorformat.
Dataene produseres maskinelt. Fra datasettet DMK hentes alle arealer som er klassifisert som
dyrkbar jord. Reglene bruker arealtilstand (ATIL) og Jordklassifikasjon (JORD). Disse arealene blir
oppdatert med arealtype (ARTYPE) fra årsversjon FKB-AR5.
AR5 inneholder ikke informasjon om driftsforhold og dermed skilles det ikke lengre mellom lettbrukt
og mindre lettbrukt dyrkbar jord.
Datasettet Dyrkbar jord blir årlig oppdatert mot nye årsversjoner av AR5. Dermed kan det gjøres
sammenligninger av data mellom ulike tidsrom.
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9.1.1 Omfang
Hele datasettet
9.1.2 Vedlikeholdsfrekvens
årlig
9.1.3 Vedlikeholdsbeskrivelse
DMK med informasjon om dyrkbar jord blir ikke vedlikeholdt. FKB-AR5 blir vedlikeholdt kontinuerlig
og periodisk gjennom Geovekst-samarbeidet og oppdatert FKB-AR5 vil bli brukt til å lage nye
versjoner av datasettet Dyrkbar jord.
For å gjøre endringer på Dyrkbar jord må FKB-AR5 oppdateres. Oppdateringer i FKB-AR5 kommer
med som endringer på Dyrkbar jord i forbindelse med etablering av årsversjon av FKB-AR5.
Det vil etter hvert komme løsninger for å oppdatere Dyrkbar jord direkte.

Alternativ fremstilling
9.2

Vedlikeholdsinformasjon

9.1.1 Omfang
Hele datasettet

9.1.2
Vedlikeholdsfrekvens
årlig

9.1.3 Vedlikeholdsbeskrivelse
DMK med informasjon om dyrkbar
jord blir ikke vedlikeholdt. FKB-AR5
blir vedlikeholdt kontinuerlig og
periodisk gjennom Geovekstsamarbeidet og oppdatert FKB-AR5 vil
bli brukt til å lage nye versjoner av
datasettet Dyrkbar jord.
For å gjøre endringer på Dyrkbar jord
må FKB-AR5 oppdateres.
Oppdateringer i FKB-AR5 kommer
med som endringer på Dyrkbar jord i
forbindelse med etablering av
årsversjon av FKB-AR5.
Det vil etter hvert komme løsninger
for å oppdatere Dyrkbar jord direkte.
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Presentasjon

10.1 Referanse til presentasjonskatalog
Det er utarbeidet en presentasjonsregel, men det er ikke definert noen standard for presentasjon.
Denne er tilgjengelig via nettportalen for offentlig kartinformasjon:
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/norsk-institutt-for-biookonomi/dyrkbarjord
10.2 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
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11.1

Leveransemetode 1
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11.1.1 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
11.1.2 Leveranseformat
Formatnavn
SOSI
Formatversjon
4.5
Produktspesifikasjon
SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5
Filstruktur
Hvis ikke annet er avtalt spesielt leveres digitale data på SOSI-format i en fil.
Språk
Norsk - NO
Tegnsett
utf8
11.2

Leveransemetode 2

11.2.1 Omfang
Gjelder hele spesifikasjonen
11.2.2 Leveranseformat
Formatnavn
Geography Markup Language (GML)
Formatversjon
3.2.1
Formatspesifikasjon
OpenGIS® Geograph Markup Language (GML) Encoding Standard
http://www.ogcnetwork.net/GML
Filstruktur
Landsdekkende, fylkesvise og kommunevise filer
Språk
Norsk – NO
Tegnsett
UTF-8
11.3 Leveransemedium
Leveranseenhet
Det stilles ikke spesielle krav
Overføringsstørrelse
Data ikke angitt
Navn på medium
Data ikke angitt
Annen leveranseinformasjon
WMS-tjeneste – Metadata i Geonorge
WFS-tjeneste – Metadata i Geonorge
Eventuelle andre leveranseformater er beskrevet på Geonorge https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/4bc2d1e0-f693-4bf2-820d-c11830d849a3
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Tilleggsinformasjon

Mer informasjon om datasettet Dyrkbar jord er tilgjengelig på nettsidene til Norsk institutt for skog
og landskap http://www.skogoglandskap.no/kart/dyrkbar_jord
Mer informasjon er også tilgjengelig på Geonorge
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/4bc2d1e0-f693-4bf2-820d-c11830d849a3
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Metadata

Geonorge – datasettet Dyrkbar jord for nedlasting:
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/8252baea-5bad-428b-8f18-fe236fa4ced6
Geonorge – WMS – Dyrkbar jord:
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/9c2d96ec-b701-4532-a075-d4fcfddfe8d7
Geonorge – WFS – Dyrkbar jord:
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/0f3b4fa0-48ff-461c-b1d0-e36a27d0aa6b

13.1 Metadataspesifikasjon
Ingen spesielle krav utover det som er angitt i nasjonal metadatakatalog (se link ovenfor).
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Vedlegg A - SOSI-format-realisering
Produktspesifikasjon: Dyrkbarjord
Objekttyper
ArealressursFlate

UML Egenskapsnavn

SOSI Egenskapsnavn

Tillatte verdier

Mult

SOSI-type

Geometri

FLATE
..OBJTYPE

=ArealressursFlate

[1..1]

T32

dyrkbarjord

..ARDYRKING

=82

[1..1]

H2

endretEtter2008

..ENDRETETTER2008

=1,0

[1..1]

H1

identifikasjon

..IDENT

*

[1..1]

*

lokalId

...LOKALID

[1..1]

T100

navnerom

...NAVNEROM

[1..1]

T100

informasjon

..INFORMASJON

[1..1]

T255

kopidata

..KOPIDATA

[1..1]

*

områdeId

...OMRÅDEID

[1..1]

H4

originalDatavert

...ORIGINALDATAVERT

[1..1]

T100

kopidato

...KOPIDATO

[1..1]

DATOTID

*

Restriksjoner
Avgrenses av: ArealressursGrense
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ArealressursGrense

UML Egenskapsnavn

SOSI Egenskapsnavn

Tillatte verdier

Mult

SOSI-type

Geometri

KURVE,BUEP,SIRKELP,BE
ZIER,KLOTOIDE
..OBJTYPE

=ArealressursGrense

[1..1]

T32

identifikasjon

..IDENT

*

[1..1]

*

lokalId

...LOKALID

[1..1]

T100

navnerom

...NAVNEROM

[1..1]

T100

informasjon

..INFORMASJON

[1..1]

T255

kopidata

..KOPIDATA

[1..1]

*

områdeId

...OMRÅDEID

[1..1]

H4

originalDatavert

...ORIGINALDATAVERT

[1..1]

T100

kopidato

...KOPIDATO

[1..1]

DATOTID

Mult

SOSItype

[1..1]

T12

*

Restriksjoner
Avgrenser: ArealressursFlate

KantUtsnitt

UML Egenskapsnavn

SOSI Egenskapsnavn

Geometri

KURVE
..OBJTYPE

Tillatte verdier

=KantUtsnitt
Restriksjoner
KantUtsnitt: Objekttypen kan forekomme som et resultat av klipping av datasettet.

Filhodesyntaks
..OBJEKTKATALOG <kortnavn> <versjon> er nødvendig informasjon i hodet på SOSI-fila for å kjøre
SOSI-kontroll.

Dette skal kodes slik i hodet på SOSI-filene:
..OBJEKTKATALOG
...KORTNAVN Dyrkbarjord
...VERSJON 20170315
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Vedlegg B - GML-realisering
GML-applikasjonsskjema er tilgjengelig på Geonorge:
http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Dyrkbarjord/20170315/
http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Dyrkbarjord/20170315/dyrkbarjord.xsd
-----dette er slutten på rapporten------
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