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AJOURHOLD AV AR5 - FELTBEFARING 

Sommeren er den beste tida for befaring i felt. Noen 

kommuner har vært på kurs, andre trenger kanskje en 

oppfrisking? Her har vi samlet nyttig informasjon: 

Ved klassifisering av innmarksbeite bør en ut i felt for 

å vurdere kulturgras og beitetålende urter. Arealet skal 

også ha et tydelig kulturpreg. 

På siden om klassifikasjonssystem finner dere vedlegg 

om klassifisering av innmarksbeite samt beiteflora for 

kulturgras og beitetålende urter. 

På siden om kontinuerlig ajourhold finner dere 

beskrivelse av situasjoner som krever ajourhold samt 

hjelp til å vurdere om en må ut i felt eller ikke. 

Under vedlegg på samme side ligger oppdatert 

veileder om manuskart. Ved befaring i felt bør en ha 

med et manuskart hvor det som er nytt og det som 

skal slettes tegnes inn. Manuskart kan skrives ut fra 

kommunens kartverktøy eller fra Kilden. 

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 

kulturgras 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 endringer i 

kartbasen. 

I nyhetene fra tidligere feltkurs kan du også finne både 

nyttige tips og eksempler: 

 Matjord ute av drift - ikke ute av funksjon  

 På feltkurs i feltbefaringer  

FELTKURS AR5 

I samarbeid med fylkesmannen har vi i løpet av juni 

arrangert seks kurs i klassifisering av AR5 i felt.  

Det har vært stor oppslutning om kursene. Hele 162 

deltagere til sammen. På Gjøvik fikk vi også besøk av 

Landbruksdirektoratet som ville lære mer om AR5, det 

er positivt! 

 
Bilde fra kurset i Vennesla, Agder. Foto: Gisle Buene. 

 

MASSIVOPPDATERING AV 

LANDBRUKSREGISTERET  

Vi minner om at Landbruksdirektoratet vil 

gjennomføre en ny oppdatering av arealtall i 

september. AR5 i sentral base må være oppdatert i 

god tid i forkant.  

20.8. må kommuner som oppdaterer AR5 i lokal base 

ha sendt AR5 til Fylkeskartkontoret.  

28.8. må kommuner som oppdaterer AR5 i sentral 

base ha lagt inn endringene som skal med. 

Frister og annen informasjon står i notat fra 

Landbruksdirektoratet, se vedlegg nederst på NIBIOs 

nettside om jordregister. 

 

  

  

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true&locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/_/attachment/inline/59bed475-c916-4c58-b44e-9cf787fe0b67:6bc2b312e7fe847ef97ca092dd8fefb04a946f61/AR5_Manuskart.pdf
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5/_/attachment/inline/9fc71dda-10d1-472a-8df3-94877357d3e2:cf99de9cf9c72de4b10d5d7588c1a5ca724598d1/20180117_Beiteflora_Nibio.pdf
https://nibio.no/nyheter/matjord-ute-av-drift-ikke-ute-av-funksjon?locationfilter=true
https://nibio.no/nyheter/p-feltkurs-i-feltbefaringer?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister/_/attachment/inline/e444b802-61ad-438f-8ad8-b2f11c59b5ec:6afd5c30ffb7564d5c41f56c7304f38ebc668615/Massivoppdatering%20av%20arealtall%20i%20Landbruksregisteret%20fra%20jordregister.pdf
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true
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JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT 

Gjennom kartanalyser har NIBIO identifisert 

jordbruksareal som kan være ute av drift, basert på 

om det er utbetalt produksjonstilskudd eller ikke i 

2018.  

Nyheten finner du her.  

På nettsiden Jordbruksareal som kan være ute av 
drift finner du mer informasjon. 

Fra denne siden finner du også: 

 Rapporten som forteller hvordan vi har 

beregnet arealtall og laget kart over 

jordbruksareal som kan være ute av drift (som 

publikasjon). 

 Beskrivelse av hvert kartlag (som temaartikler). 

 Lenke til kartlagene i Kilden. 

 Kommune- og fylkesvis statistikk (som vedlegg). 

 

Kart i Kilden som viser jordbruksareal som kan være ute av 
drift. 

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. 

 

HOLD DEG OPPDATERT! 

Facebook: www.facebook.com/Nibio.no  

Twitter: @NIBIO_no  

Nyhetsbrev om areal- og genressurser: meld deg på 

ved å sende e-post til Ingrid M. Tenge. 

 

MARKFUKTIGHETSKART I KILDEN 

Kartet viser hvor det er størst sannsynlighet for økt 

fuktighetsinnhold i marka. Det tar hensyn til 

terrengoverflatens helning, men ikke løsmasser.  

Opprinnelig er kartet utviklet for skogbruket, for å 

vise fare for sporskader og påvirkning på 

vannkvalitet ved skogsdrift. Vi tror det også kan 

være interessant for jordbruket og planlegging ellers.  

Markfuktigheteskartet kan du se i Kilden og lese om 

på nettsidene våre. 

Markfuktighetskart på Kilden. 
 

 

 

VI ØNSKER DERE EN GOD SOMMER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice kart: 

 Christina Sogge: 482 60 510 
 
Jordregister: 

 Kjetil Fadnes: 906 01 894 

 Ingrid M. 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 M. Tenge: 901 04 465 
 
AR5 periodisk ajourhold: 

 Gry Olaisen: 950 21 557 

 Jørn Petter Storholt: 902 33 524 
 
Geovekst , Gårdskart og  Kilden: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 

https://nibio.no/nyheter/har-kartlagt-reserveareal-for-grasdyrking?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/jordbruksareal-som-kan-vaere-ute-av-drift?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/jordbruksareal-som-kan-vaere-ute-av-drift?locationfilter=true
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2600823
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no
https://kilden.nibio.no/?X=6737870.44&Y=324620.42&zoom=10&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&catalogNodes=102,848,2&layers=markfuktighet_klasser&layers_opacity=0.75
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/markfuktighet?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/markfuktighet?locationfilter=true

