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MASSIVOPPDATERING AV AREALTALL I 

LANDBRUKSREGISTERET 

Landbruksdirektoratet vil etter planen ha lest inn 

arealtall fra jordregister for alle kommuner før 

søknadsperioden for produksjonstilskudd starter 1. 

oktober. 

NIBIO produserte jordregister for alle kommuner i 

perioden 1.-8. september. Rapportene er tilgjengelig i 

jordregisterarkivet. Arealtallene er beregnet fra en 

kontrollert AR5-kopibase, slik AR5 var i sentral base 

30. august.  

Det blir ikke lest inn nye arealtall der det er uregistrert 

jordsameie eller andre «uavklarte eierforhold».  

I Landbruksregisteret gis det egne meldinger etter 

innlesingen av jordregistertall. For en grunneiendom 

med uregistrert jordsameie eller andre «uavklarte 

eierforhold» vil det bli en melding for hver arealklasse 

der det ikke er lest inn nye arealtall, opp til fem 

meldinger for hver grunneiendom. 

Les mer om jordregisterinnlesing i informasjonen fra 

Landbruksdirektoratet til fylkesmennene 24. april. 

Notatet er tilgjengelig på NIBIOs side om jordregister, 

helt nederst som vedlegg.  

 

MER OM JORDREGISTER 

Fra NIBIOs side om jordregister kan du gå til arkivet 

hvor du finner rapportene fra jordregister produsert 

for massivoppdateringen, og andre jordregister 

produsert de siste ti årene.  

Fra samme siden kan du også bestille nytt jordregister. 

Når Landbruksdirektoratet har lest inn arealtall fra 

massivoppdateringen for hele landet, åpnes det igjen 

både for å bestille jordregister og eventuelt lese inn 

nye arealtall, for eksempel hvis det er gjort endringer i 

AR5 som ikke er med i massivberegningen. 

På siden om beskrivelse av jordregister er hver av 

rapportene beskrevet mer detaljert, se vedleggene. På 

rapport 2 finner du arealtall for alle teiger per 

hovednummer, samt andre arealer tilknyttet 

eiendommen med «uavklarte eierforhold». 

Alle rapportene finnes både på pdf- og csv-format. Ved 

å lese csv-format inn i f.eks. excel, er det mulig å 

gruppere og filtrere som man ønsker. 

 

OVERSIKT OVER SAMMENHENGER  

Det kan være utfordrende å forstå sammenhengene 

mellom AR5, gårdskart, jordregister og 

Landbruksregister. Vi har laget en samlet oversikt med 

lenke til mer informasjon om hvert tema.  

Oversikt over sammenhenger finner du som vedlegg 

på siden om AR5 foredrag. 

 

EIENDOMSGRENSER 

Eiendomsgrensene som vises i Gårdskart og brukes til 

arealberegning både i Gårdskart og jordregister hentes 

fra Matrikkelen. Grensene har ulik opprinnelse, 

nøyaktighet og kvalitet. Dette går ikke fram i 

Gårdskart, men er vist i Kartverkets innsynsløsning 

seeiendom.no. Søk på adresse eller gnr/bnr, zoom inn 

og trykk «i» for tegnforklaring nederst på siden. 

Les mer i kronikken Hvor går grensen? 

 

Foto: Dan Aamlid 

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true&locationfilter=true&locationfilter=true
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/kurstilbud/ar5-foredrag?locationfilter=true&locationfilter=true&locationfilter=true
http://www.seeiendom.no/
http://www.nationen.no/kronikk/hvor-gar-grensen/
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NYTT I GÅRDSKART 

«Dyrkbar jord etter 2008» kan nå velges under 

Andre kartlag. Det viser alle områder registrert som 

dyrkbar jord, men skiller mellom registrering fra 

opprinnelig kartlegging og områdene registrert som 

dyrkbar jord som følge av ajourhold av AR5. 

Områder satt til dyrkbar jord etter 2008 har tidligere 

vært registrert som fulldyrka jord i AR5.  

Posisjoneringsfunksjon på mobiltelefoner 

er forbedret. Gå til «der du er» ved å 

trykke på knappen. 

«Eiendom lagt til» har fått stiplede 

eiendomsgrenser. Det gjør det lettere å skille 

mellom eiendommen det er søkt på opprinnelig og 

eiendom lagt til. 

 

SENTRAL BASE  

Per 24. september er det 292 kommuner som 

oppdaterer FKB-data i Sentral FKB (SFKB). Av disse 

har ca. 220 kommuner begynt å oppdatere AR5. 

Sammen med fylkeskartkontorene arrangerer vi 

nettmøter for kommuner som har innført SFKB. Her 

går vi gjennom oppdateringsrutinene i kommunens 

eget kartverktøy. Siden oppstart i fjor høst har 222 

kommuner deltatt. Møtene organiseres av 

fylkeskartkontoret, men vi kan også gi informasjon 

individuelt til de som tar direkte kontakt med oss. 

 

AJOURHOLD AR5  

Kokebøkene vil bli oppdatert i midten av oktober og 

erstatte versjon «2018-01-15». Du finner dem på 

siden kokebøker for kontinuerlig ajourhold.  

Endringslogg på side 2 vil vise hva som er endret fra 

forrige versjon. 

 

SJEKK STATUS – MED SFKB 

Minner om at statusinformasjon kom i ny drakt før 

sommeren. Informasjon om oppdateringer av AR5 i 

sentral base (SFKB) finnes nå i Sjekk status sammen 

med annen informasjon om kommunenes ajourhold.  

Du finner også status for periodisk ajourhold av AR5, 

kurs og når jordregister sist ble levert for 

oppdatering av Landbruksregister, både for en 

enkelt kommune eller for alle kommuner i et fylke. 

JORDBRUKSAREALER UTE AV DRIFT 

Tørkesommeren resulterte i fôrmangel og dermed 

økt oppmerksomhet på arealer ute av drift og som 

kunne vært utnyttet. Les mer i kronikken På sporet 

av fôret. 

I AR5-sammenheng må en huske forskjell på 

arealtilstand og bruk, dette er også tema på 

feltkursene. Se nyhet Matjord ute av drift - ikke ute 

av funksjon fra kurset i Steinkjer i juni.  
 

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. 
 

HVORDAN FINNE FRAM PÅ NIBIO.NO? 

Noen synes det er vanskelig å finne aktuell 

informasjon på nettsidene våre. Et tips er å legge inn 

bokmerke på AR5-siden: Det meste av det som er 

relevant for oppgaver knyttet til AR5, gårdskart og 

jordregister er lenket opp herfra! 

KONTAKT OSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice: 

 Christina Sogge: 482 60 510 
 
Jordregister: 

 Kjetil Fadnes: 906 01 894 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 
 

Kursvirksomhet: 

 Jørn Storholt: 902 33 524 

 Kjetil Fadnes: 906 01 894 

 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: 

 Gry Olaisen: 950 21 557 

 Jørn Petter Storholt: 902 33 524 
 
Geovekst og  Kilden: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/dyrkbar-jord?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true&locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/sjekk-status?locationfilter=true
http://www.nationen.no/kronikk/pa-sporet-av-foret/
http://www.nationen.no/kronikk/pa-sporet-av-foret/
https://nibio.no/nyheter/matjord-ute-av-drift-ikke-ute-av-funksjon?locationfilter=true
https://nibio.no/nyheter/matjord-ute-av-drift-ikke-ute-av-funksjon?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5?locationfilter=true&locationfilter=true&locationfilter=true

