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Datasettet Dyrkbar jord
Dyrkingsjord skal nå løftes fra sin opprinnelse i DMK til et eget datasett med navn Dyrkbar jord.
Bakgrunn
Dyrkingsjord/ Dyrkbar jord ble opprinnelig kartlagt i forbindelse med Økonomisk Kartverk i
tidsrommet 1960-1990. Produktet fra denne kartleggingen ble senere digitalisert og kalt DMK
(digitalt markslagskart). AR5 er avledet fra DMK. Dyrkbar jord ble ikke en del av FKB-AR5, så
Dyrkingsjord/ Dyrkbar har ikke blitt oppdatert.
Dyrkbar jord skal nå etableres som et nytt avledet datasett fra DMK, og det skal etableres et
vedlikeholdsregime rundt datasettet. Det nye datasettet skal oppdateres maskinelt ved å hente
endringer fra FKB-AR5. Det betyr blant annet at instituttet skal sørge for at dataene forvaltes og
vedlikeholdes på en strukturert måte og gjøres tilgjengelig. Teknisk dokumentasjon som
prod.spek og sosi-katalogen skal være oppdatert og på plass.
Hva er Dyrkbar jord?
«Dyrkingsjord/Dyrkbar jord er areal som ved oppdyrking kan setjast i slik stand at dei vil halde
krava til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord (A eller B), og som held krava til klima og
jordkvalitet for plantedyrking» definisjon er hentet fra Markslagsklassifikasjonen i Økonomisk
kartverk, utgave 2007.
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Eierskap til Dyrkbar jord
Geovekst-partene er rettighetshaver til DMK og FKB-AR5, og Skog og landskap er fagansvarlig for
DMK og FKB-AR5. Det er behov for å avklare hvem som er rettighetshaver til det nye datasettet
og tilhørende vedlikeholdsansvar.
Det oppdaterte datasettet Dyrkbar jord kan



Inngå i regimet som et Geovekst-produkt
Etableres og vedlikeholdes som et datasett kun Skog og landskap har rettigheter til og
oppdateringsansvar for.
Det er flere gode grunner til å la det inngå i Geovekst-samarbeidet:



Naturlig at det er et produkt innenfor Geovekst siden det er avledet av DMK og FKB-AR5.
Skog og landskap vedlikeholder datasettet gjennom kommunenes bidrag med kontinuerlig
vedlikehold av FKB-AR5.
 Kommunene får bedre kunnskap om og eierskap til Dyrkbar jord som et viktig datasett i
saksbehandlingen.
 Dyrkbar jord er et datasett som kommunene skal bruke i sin saksbehandling etter blant
annet PBL og Jordloven. Datasettet vil inngå i det offentlige kartgrunnlaget etter
forskriften til PBL, og er likestilt med dyrka jord i Jordloven.
 Dokumentasjonen av datasettet vil bli bedre og lettere tilgjengelig når det inngår som en
del av FKB.
Skog og landskap ønsker å ta dette opp med Geovekst-forum. Hvis Geovekst-forum ikke ønsker at
datasettet skal inngå i FKB, må Skog og landskap ta ansvar for det. Datasettet skal uansett
etableres, forvaltes, vedlikeholdes og gjøres enkelt tilgjengelig Geovekst-partene er
rettighetshaver til DMK og FKB-AR5, og Skog og landskap er fagansvarlig for DMK og FKB-AR5. Det
er behov for å avklare hvem som er rettighetshaver til det nye datasettet og tilhørende
vedlikeholdsansvar.
Forslag til vedtak
Når Skog og landskap har etablert datasettet Dyrkbar jord, skal dette inngå i FKB og følge
vedlikeholdsrutiner som etableres for datasettet. Skog og landskap er fagansvarlig for Dyrkbar
jord på samme måte som de er for FKB-AR5.
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