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MASSIVOPPDATERING AV AREALTALL I 

LANDBRUKSREGISTERET ER FERDIG! 

Arealtallene i Landbruksregisteret er oppdatert slik at 

det er klart som kontrollgrunnlag for søknader om 

produksjonstilskudd.  

NIBIO har beregnet arealtallene basert på en 

kontrollert AR5-kopibase, slik AR5 var i sentral base 

(SFKB) 30.august.  

NB: Det er ikke lagt inn nye arealtall der det er 

uregistrert jordsameie eller andre såkalte «uavklarte 

eierforhold». Les mer om det i vedlegg fra 

Landbruksdirektoratet nederst på siden om 

jordregister. 

 

OPPDATERT AR5 I GÅRDSKART OG KILDEN 

Fra 13. september viser Gårdskart og Kilden oppdatert 

AR5 igjen! Under produksjon av jordregister og 

arealoppdatering beskrevet over, har ikke NIBIO 

synkronisert inn endringer i AR5. Derfor har ikke 

endringer gjort i AR5 i perioden 30. august til 13. 

september vært synlige i Gårdskart og Kilden før nå. 

 

AR5 synkroniseres nå sentral base (SFKB) inn i våre 

kartløsninger hver natt. 

 

RAPPORTER FRA JORDREGISTER 

På siden om jordregister kan du gå til arkivet der du 

finner rapportene fra jordregister produsert for 

massivoppdateringen, og de som er produsert 

tidligere.  

På siden om beskrivelse av jordregister er hver av 

rapportene beskrevet mer detaljert i egne vedlegg. 

 

LEVERE EGNE AREALTALL I ETTERKANT 

Fra NIBIO sin side om jordregister kan du bestille nytt 

jordregister og eventuelt be om at nye tall leses inn i 

Landbruksregisteret (trykke på knappen). Det kan 

være aktuelt hvis det er gjort endringer i AR5 etter 30. 

august.  

Veileder finnes som vedlegg nederst på 

jordregistersiden.  

 

SE ENDRINGER I AR5 I GÅRDSKART 

I Gårdskart kan du se hvor det er gjort endringer i AR5 

de siste årene, - og hvor mange dekar det gjelder på 

eiendommen.  

Kartlaget «okt. 2021 – nå» viser endringer i AR5 siden 

forrige søknadsomgang, dvs. etter 30. oktober.  Både 

endringer NIBIO har gjort ved periodisk ajourhold og 

endringer kommunen har gjort i det kontinuerlige 

ajourholdet vises. Kartene ligger også i Kilden. 

 

 
 

Les mer om endringer i kartet 

Les mer om endringsanalyse etter periodisk ajourhold 

 

   

 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true&locationfilter=true&locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister/beskrivelse-av-jordregister?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true&locationfilter=true&locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/endringsanalyse/endringer?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/endringsanalyse?locationfilter=true
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AR5WEB – WEBBASERT AJOURHOLD  

Alle kommuner kan få tilgang til AR5web hvis de 

ønsker, men nye brukere må delta på et kort, digitalt 

kurs via Teams først. Kurs arrangeres ved behov. 

Neste kurs blir tidligst i slutten av september. 

Landbrukskontor som ønsker å ta i bruk 

løsningen, kan kontakte geodataleder hos 

Statsforvalteren eller NIBIO direkte. 

 

Les mer på nettsiden om AR5web om hva AR5web 

er, status for innføring, kontaktinformasjon, m.m. 

 

NY VERSJON AV «MULIG 

OPPDATERINGSBEHOV AR5»  

Temakartet er nå oppdatert med ny versjon av SSB 

sitt arealbrukskart. Påvisningene viser fulldyrka- og 

overflatedyrka jord i AR5 som kan være nedbygd og 

ha et behov for oppdatering, og er tenkt som et 

verktøy for kommunene når de skal oppdatere AR5. 

Hvis en av kartkildene viser at et areal er nedbygd, er 

sannsynligheten stor for at det ikke lenger skal 

klassifiseres som fulldyrka eller overflatedyrka jord i 

AR5. 

• Les mer på siden om mulig oppdateringsbehov. 

• Fylkesvis statistikk på kommunenivå er lenket opp 

på samme side.  

• Kartet ligger i Kilden under Markslag (AR5) – For 

forvaltningen. 

 

 
 

TIPS OM GÅRDSKART OG KILDEN  

For de som ønsker tips om funksjonalitet og innhold, 

og ønsker å følge med på hva som er nytt i Gårdskart 

og Kilden, anbefaler vi siden «NIBIO Gårdskart og 

Kilden» på Facebook.  

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi bidrar gjerne på kommunesamlinger, fagdager 

eller lignende i fylkene. Nettbaserte presentasjoner 

eller demo fungerer også bra!  

Vi kan også bistå med materiell til presentasjoner 

som dere skal holde. 

 
            

HOLD DEG OPPDATERT 

Facebook: NIBIO Gårdskart og Kilden 

Facebook: Nibio.no  

Twitter: @NIBIO_no  

Nyhetsbrev om areal- og genressurser, eller 

Gårdskart aktuelt: Meld deg på ved å sende e-post 

til Ingrid M. Tenge. 

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

 
                      

KONTAKT OSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice kart: 

• Christina Sogge: 482 60 510 
 
Kursvirksomhet: 

• Jørn Storholt: 902 33 524 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Kristin Holm: 926 27 483  
 
AR5 periodisk ajourhold: 

• Jørn Petter Storholt: 902 33 524 

• Anja P. Ahlstrøm: 997 47 207 
 

AR5web: 

• Jørn P. Storholt: 902 33 524 

• Kristin Holm: 926 27 483 
 
Jordregister: 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 
 

Gårdskart, Arealbarometer og foredrag: 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 
 
Geovekst og Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/webbasert-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/oppdateringsbehov-ar5?locationfilter=true
https://www.facebook.com/GardskartKilden
https://www.facebook.com/GardskartKilden
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

