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Hva er innovasjon? 

• Nyskapende 

• Faktisk tatt i bruk 

• Skape en merverdi  

 



Noen innovasjoner ved Skog og 

landskap 

•Automatisk genererte jordregister og gårdskart 

 

•Gårdskart på Internett 

 

•Kart i søknadssystemer og 

saksbehandlingssystemer i landbruket 

 



Automatisk gårdskart- og 

jordregisterproduksjon 



Kartgrunnlag 

 

 

Grunnlag: 

 

> Landbruksregister  

> Eiendomskart  

> Markslagskart  

> Ortofoto 





Gårdskart på Internett 







Gårdskart på Internett 
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 2935 oppslag per dag i snitt, pr 2.tert 2012 



Kart integrert med søknads- og 

saksbehandlingssystemer  

Samarbeid med Statens landbruksforvaltning 

• Økonomisystem for Skogordningene 

• Fagsystem for regionalt miljøprogam 

 

 

 







«Vi klarer ikke alt alene,  medvirkning og 

samhandling er vår styrke» 



Fokus på hvilke topper skal vi nå 

sammen? 



Skog og landskap representerer landbruket i den nasjonale 

geografiske infrastrukturen, Geovekst og Norge digitalt.  

   e-forvaltning i praksis 



Skog og landskaps behov 

Profesjonalisere den nasjonale infrastrukturen – utvikle 

datainnhold og tjenester 

 

 

 

 

 



Norge digitalt: internasjonal  

standardisering og teknologi 



SOSI 

WMS 

WFS 

Norge digitalt: nasjonal  

standardisering og teknologi 



Brukerfokus 

Økt bruk av data, tjenester og tilpassede applikasjoner 

 

 

 

 

 



Modernisere og effektivisere det 

offentlige Norge 

• Stabile tjenester 24-7 

• Tilpasset produkt  

• Offentlig og næring samme informasjon 

• Oppdaterte data med enkel tilgang 

• Tar i bruk siste  

teknologi  

 



Betjene forvaltning og næring 

Enkel og rask tilgang til ferske data og stabile tjenester. 

Åpen og moderne offentlig sektor – felles tilgang - åpenhet 

 

Tilpasse deres behov 

 

Vi kjenner brukeren og  

tilpasser oss det vi vet  

 



Næringsdrivende i jord og 

skogbruk trigger innovasjon   



Kultur for å våge - involvering - 

skaper ekstra stolthet 



«Vi klarer ikke alt alene  medvirkning og 

samhandling er vår styrke» 


