
 

 Gårdskart, 3 | 2016 1 

Gårdskart 
KART- OG STATISTIKKDIVISJONEN 

T E K S T  

3 | 2016 18.10.2016 

NY BROSJYRE AR5 

Det er laget en ny brosjyre for arealressurskartet AR5. 

Den finner dere her. Den er lenket opp på AR5-sidene 

våre under Eksterne lenker.  

Hvis dere ønsker å få tilsendt trykket versjon, send 

bestilling til gardskart@nibio.no 

 

 
 

KURSVIRKSOMHET 

I sommer ble det arrangert feltkurs i seks fylker. På 

kurset i Vestfold hadde vi med en egen skribent og 

fotograf. Se nettnyhet fra NIBIO. 

Det er også holdt seks kurs i ajourhold av AR5 i 

kommunens eget kartverktøy hittil i år. Det er planlagt 

et par til, men flere avventer overgang til FKB-versjon 

4.6. 

 

AJOURHOLD I EGET KARTVERKTØY 

Senhøsten og vinteren er for mange sesong for å 

oppdatere kartbaser. Mange landbrukskontor 

oppdager også behov for oppdatering av AR5 i 

forbindelse med behandling av søknader om 

arealtilskudd.  

Vi minner om tips for bruk av manuskart og bruk av 

oppdaterte kokebøker! 

 

KART I PRODUKSJONSTILSKUDD 2018 

Som Landbruksdirektoratet har informert om i brev til 

fylkesmennene og kommunene, datert 29.9.2016, 

kommer det et nytt fagsystem for produksjonstilskudd 

fra 2017. I brevet er det også nevnt at fra 2018 er det 

planlagt at søker skal tegne inn disponerte arealer i 

kart.  

Det er NIBIO som skal utvikle løsningen «Kart i PT». Vi 

er allerede i gang med spesifisering sammen med 

Landbruksdirektoratet, og starter utviklingen om kort 

tid. 

I stedet for at søker skal oppgi areal i dekar, fordelt på 

vekster, blir det en direkte beregning av areal basert 

på det som tegnes inn, på opplysninger i AR5, samt 

eiendomsgrenser. Det betyr at det blir enda viktigere 

enn tidligere at AR5 er oppdatert! 

 

AREALTALL I LANDBRUKSREGISTERET 

Før sommeren rapporterte vi at det var mange 

kommuner som hadde levert arealtall for oppdatering 

av landbruksregisteret. Til sammen har 170 kommuner 

levert oppdaterte arealtall i år. Til sammenligning ble 

det levert arealtall for 87 kommuner i fjor.  

Det er tydelig at fylkesmannen har fulgt opp 

kommunene godt i vår, siden så mange kommuner har 

levert inn oppdatert AR5, bestilt jordregister og 

«trykket på knappen».  

Bra jobba! 

 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2415670/3/NIBIO_2016_Arealressurskart-AR5.pdf
mailto:gardskart@nibio.no
http://www.nibio.no/nyheter/p-feltkurs-i-feltbefaringer
http://www.skogoglandskap.no/filearchive/ar5_manuskart_20151007.pdf
http://www.skogoglandskap.no/artikler/2013/kokeboker_for_kontinuerlig_ajourhold_av_ar5
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FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi holder gjerne innlegg på kommunesamlinger, 

fagdager eller lignende i fylkene. Innhold kan tilpasses 

etter behov. Ta kontakt i god tid! 

Vi kan også være behjelpelig med materiell til 

presentasjoner som dere skal holde.  

 

FØLG OSS  

På Facebook www.facebook.com/Nibio.no og på 

Twitter: @NIBIO_no  

Du kan også abonnere på RSS-feed på våre nettsider. 

 

GÅRDSKART PÅ INTERNETT – ØKT BRUK 

Bruk av gårdskarttjenesten fortsetter å øke.  

I august hadde vi nesten 233 000 oppslag på 

eiendommer, dette var en ny topp. I august i fjor var 

det til sammenligning 216 500 oppslag. Vi vet ikke 

hvorfor bruken av gårdskarttjenesten stadig øker, men 

det kan være en sammenheng med at det er stadig 

flere som leier jord. Den leide jorda er nok ikke så godt 

kjent som egen jord, og da trenger man i større grad 

støtte fra kart. 

Se også nettnyhet fra NIBIO om Gårdskart på internett 

fra august. 

 

 

GÅRDSKART PÅ INTERNETT – NY ADRESSE 

Gårdskarttjenesten har fått ny adresse: 

http://gardskart.nibio.no/ 

Den gamle fungerer også videre. 

 

KONTAKT OSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gårdskart og jordregister: 

 Christina Sogge: 902 31 306 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 
 
Kursvirksomhet: 

 Jørn Storholt: 902 33 524 

 Kristin Holm: 926 27 483 (Midt- og Nord-Norge) 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 
 
Foredrag: 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

 Anna M. Bjørken: 414 62 811 (Midt- og Nord-
Norge) 

 
AR5 periodisk ajourhold: 

 Jostein Frydenlund: 452 88 714 
 
Geovekst og Kilden: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 

http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no
http://www.nibio.no/aktuelt/grdskart-i-vinden-som-aldri-fr
http://gardskart.nibio.no/

