9. desember 2019

Arealrapport
Arealrapport er et verktøy som gir deg mulighet til å generere en rapport med kart og arealtall for et
område du selv markerer i kartet.
Zoom inn til ønsket område, og velg om du vil begynne å tegne en linje eller en flate. Markert område kan
ikke være større enn maks 30 km2. Det blir gitt beskjed hvis man overskrider dette, slik at analysen ikke
skal bli for stor og ta for lang tid.
NB: Du kan bare tegne ett område om gangen, enten en linje eller en flate. Slett før du tegner nytt!
Klikk og dra for å tegne, dobbeltklikk for å avslutte. Det du tegner blir markert med
rødt i kartet.

Fra listen kan registreringen bufres eller eventuelt slettes.

For å bufre, trykk:
For å slette, trykk:
Når du skal bufre en linje eller en flate, oppgir du størrelse på bufferen i meter. Trykk på «Lag buffer» og
den blir synlig som en lys grønn linje i kartet. Linjer er på forhånd alltid bufret med 1 meter, for å synes.

Når du har markert ønsket område/trase, og eventuelt bufret, velger du hvilke karttema du vil ha med i
rapporten. Som standard er alle tema på lista valgt, men du kan hake vekk det du ikke ønsker i rapporten.
Trykk «Lag rapport» for å starte analysen. Det kan ta litt tid. Du får beskjed når rapporten er ferdig.

Rapporten åpnes i pdf-format, som lagres og/eller skrives ut, eller som csv-fil for videre bearbeiding.
Den første siden er et kart som viser omriss av tegnet område/trase på gråtone-bakgrunn, som
dokumentasjon for beregningen. Den neste siden har en tabell med arealtall for hvert karttema. Unntaket
er «Jordbruksareal som kan være ute av drift», her listes kun hovednummer på landbrukseiendommer.

Kilder:
Arealberegningene blir gjort mot mest mulig oppdaterte data. For arealressurser, jordkvalitet, dyrkbar
jord og myrinformasjon betyr det NIBIO sine kartbaser på tidspunkt for beregningen, dato står på
rapporten. Jordbruksareal ute av drift bygger på informasjon fra søknader om produksjonstilskudd 2018.
Data fra siste søknadsomgang blir først tilgjengelige fra Landbruksdirektoratet påfølgende vår.

