
    

 

 

 

  

Bli bedre kjent med eiendomsgrensene dine! 
Kurs i bruk av GPS for grenseoppgang 

 

Omfang:  To kursøkter, totalt 10 timer 

 

Sted:   HiNT på Steinkjer,  

  Oppmøte: se kart neste side. 

  Kaffeservering før oppstart 

 

Tid:   Fredag 5. april kl. 18.00 – 22.00 

  Lørdag 6. april kl. 09.00 – 15.00  

Alternativt: Fredag 12. april kl. 18.00 – 22.00 

  Lørdag 13. april kl. 09.00 – 15.00 

 

Nødvendige forkunnskaper: ingen 

Nødvendig utstyr: GPS og uteklær 

 

Arrangør: Skogkurs (SKI) i samarbeid 

      med HiNT og Allskog 

 

Kursansvarlig: Torgunn Sollid (Skogkurs) 

 ts@skogkurs.no 

 Tlf: 99498088 

Foredragsholdere: 

 Torgrim Sund, HiNT 

 Tor Eldar Veie, Jordskifteretten  

Pris:   kr 1900 
(Kurset kan betales med skogfond med skattefordel) 

Påmelding:  www.skogkurs.no 
Frist: 22. mars (fredag før palmesøndag) 

 

8 spørsmål vi skal finne svar på i løpet av kurset: 

Hvor kan jeg finne informasjon om eiendomsgrensene for min egen eiendom?   

Finnes det noe historisk arkiv over eiendommer? 

Hvilke kart-løsninger på internett kan brukes for å se dagens eiendomsgrenser, og for å finne 

koordinatene til eiendomsgrensene? 

Hvordan kan koordinatene overføres fra papir- eller internett-kartet til en vanlig håndholdt 

GPS? 

Hvordan bruker vi GPS-en for å navigere oss fram til koordinatene i terrenget? 

Hvordan er eiendomsgrensene merket i terrenget i dag, og hvordan ble dette gjort tidligere? 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner igjen grensemerkene i terrenget? 

Hva gjør jeg hvis jeg mener at grensemerkene ikke er riktig plassert i terrenget / på kartet? 
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Program: 

Fredag 

17.45 - 18.00 Oppmøte og kaffe 

1 Introduksjon, mål med kurset, presentasjon.  

2 Registrering av eiendommer i Norge, historikk og dagens løsninger.  

Pause  15 min. 

3 Praktisk bruk av løsninger på internett for å se på egen eiendom.   

Pause 15 min. 

4 Håndtering av feil ved eiendomsgrensene.   

Pause 15 min. 

5 Introduksjon til GPS.  45 min. 

 

Lørdag  

08.45 - 09.00 Oppmøte og kaffe 

6 Kort repetisjon fra torsdag.  Grensemerker i marka: hvilke merker skal vi se etter.  

Pause 15 min. 

 Legge inn koordinater og gjennomgå navigering med GPS.  

Lunsj kl. 11.30 

7 UT I TERRENGET, finne koordinater som ble lagt inn inne.  Diskutere nøyaktighet  

Pause 15 min. 

8 oppsummering og avslutning 

 

 

Trenger du overnatting? Tips: Oversiktskart over HiNT Steinkjer: 

Quality Hotel Grand, Steinkjer  
Kongensgate 37  
7709Steinkjer 
Kontakt oss 
Telefon: +47 74 16 47 00 
q.steinkjer@choice.no 
 

 

Tingvoll Park Hotel 
Gamle Kongeveg 47 
Steinkjer 
74 14 11 00 
 

Steinkjer Kurssenter AS (rimelig) 
Sersjantveien 11 
7713 Steinkjer  
Telefon: 741 37 500 
posten@steinkjerkurssenter.com 
 

Guldbergaunet Sommerhotell  
og Camping   (rimelig) 
 Elvenget 34 
 Steinkjer 
Telefon: (+47) 74162045 
Epost: g-book@online.no 
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