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AR5 - BEFARING I FELT? 

Kommunene har et særskilt ansvar for å oppdatere 

innmarksbeite. Akkurat denne klassifiseringen krever 

befaring i felt for å se at kravene til innmarksbeite er 

oppfylt. I praksis betyr dette å sjekke at minst 50 

prosent av arealet er dekket av beitegras og 

beitetålende urter, og at det har tydelig kulturpreg. 

Tida nå framover er den beste for befaring i felt!  

Infomateriell: Mer om oppdatering av AR5 finner du 

på siden Situasjoner som krever ajourhold. Vi har 

oppdatert forskjellig informasjonsmateriell lenket opp 

på denne siden, spesielt knyttet til klassifikasjon av 

innmarksbeite.  

Ikke alle oppdateringer krever feltbefaring. Finnes det 

nye ortofoto over området, kan det være et godt nok 

grunnlag i mange tilfeller. I både Kilden og Gårdskart 

på Internett og kan du velge blant ulike 

flybildeprosjekt i området. I tillegg kan informasjon fra 

historiske kart (ØK-raster) være et godt grunnlag for å 

vurdere klassifiseringa. 

Se mer om befaring i felt i artikkel på nettsidene våre. 

 

FELTKURS AR5 

Vi holder kurs i seks fylker i år. De første to var i mai, 

resten blir holdt nå i løpet av juni. Bildet under er fra 

feltkurs i Vestfold i mai. 

 

HUSK AT: 

 AR5 skal vise arealtilstand, ikke bruk.  

 Det er dagens situasjon som skal kartlegges, ikke 

forventet utvikling. 

 Innmarksbeite må ha minst 50 % dekning av 

godkjent gras eller beitetålende urter.  

 Helling alene gir aldri grunn for å endre 

arealtilstand. 

 Grunnforhold endres ikke, unntatt som følge av 

inngrep. 

 Opplysninger fra manuskart utarbeidet i felt merkes 

med befaringsdato. 

 Oppdater alltid metadata når du gjør endring i 

kartbasen. 

 

 

 

 

Foto: Kjersti Kildahl, NIBIO 

Manuskart: Vi minner også om at det kan være lurt 

å skrive ut manuskart fra Kilden som grunnlag å 

tegne inn på. Velg fagområde Arealinformasjon, 

Markslag (AR5) og deretter Manuskart. Velg 

Bakgrunnskart flybilde, slik det er gjort her. 

Se veileder for manuskart, her. Du kan også lage 

manuskart fra eget kartverktøy. 

 

Foto: Kjersti Kildahl, NIBIO 

http://www.skogoglandskap.no/artikler/2007/1170174435.92
http://www.nibio.no/nyheter/aktuelt/tid-for-befaringer-i-felt
http://kilden.nibio.no/?X=6629435.12&Y=260267.82&zoom=12&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=norgeibilder_cache&layers=ar5_manuskart&layers_opacity=0.75
http://www.skogoglandskap.no/filearchive/ar5_manuskart_20151007.pdf
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GÅRDSKART – MED DRIFTSSENTERPUNKT 

I begynnelsen av juni ble driftssenter tilgjengelig i 

Gårdskart på Internett. Driftssenteret for 

landbrukseiendommen det er søkt på er synlig som 

en rød prikk på gårdskartet, men kan slås av i 

kartlagslista på venstre side. 

 

 

Søkere om produksjonstilskudd bør kontrollere: 

Alle foretak i jordbruket må ha et driftssenter i 

Landbruksregisteret som viser foretakets geografiske 

plassering. Foretaket gis tilskudd etter den sone 

foretakets driftssenter ligger i. 

Landbruksdirektoratet legger opp til at søkerne selv 

kan kontrollere om driftssenteret ligger riktig 

plassert på landbrukseiendommen. Den elektroniske 

søknaden om produksjonstilskudd vil derfor 

inneholde en lenke som tar søkeren direkte til 

aktuell landbrukseiendom i Gårdskart på Internett 

for kontroll.  

Driftssenter: Koordinater for driftssenteret skal være 

registrert i Landbruksregisteret på det gårds- og 

bruksnummeret som foretaket er koblet til. 

Hovedregelen er at driftssenteret stedfestes der 

driftsbygningen ligger. 

Feil? Hvis det er feil, må gårdbruker ta kontakt med 

landbruksetaten i kommunen og be dem rette opp i 

Landbruksregisteret. Dette gjelder også hvis 

driftssenteret er markert på feil bygning i kartet. 

Landbruksdirektoratet anbefaler gårdbruker å melde 

fra skriftlig til kommunen, slik at det finnes 

dokumentasjon på at feilen er meldt.  

AREALTALL I LANDBRUKSREGISTERET 

Over 60 kommuner leverte arealtall for oppdatering 

av landbruksregisteret i mai i år. Til sammenligning 

var det 23 kommuner på samme tid i fjor.  

I tillegg er det også mange kommuner som har levert 

inn AR5 nå i begynnelsen av juni, med tanke på 

neste oppdatering av arealtall, med frist 30. juni. Det 

er tydelig at fylkesmannen har gjort en bra jobb med 

å følge opp kommunene nå i vår, siden så mange 

kommuner har levert inn oppdatert AR5, bestilt 

jordregister og «trykket på knappen».  

Bra jobba! 

 

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 

Facebook www.facebook.com/Nibio.no  

Twitter: @NIBIO_no  

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

 

 Kontakt oss  
 
Gårdskart og jordregister: 

 Christina Sogge: 902 31 306 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 
 
Kursvirksomhet: 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 

 Jørn Storholt: 902 33 524 

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

