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MASSIVOPPDATERING AV AREALTALL I 

LANDBRUKSREGISTERET  

NIBIO har produsert jordregister for alle kommuner. 

Rapportene er tilgjengelig i jordregisterarkivet. 

Arealtallene er beregnet fra en kontrollert AR5-

kopibase, slik AR5 var i sentral base 28. august. 

Landbruksdirektoratet har lest inn arealtallene fra 

jordregister, så Landbruksregisteret skal være klart 

som kontrollgrunnlag for søknader om produksjons-

tilskudd.  

Det er ikke lest inn nye arealtall der det er uregistrert 

jordsameie eller andre «uavklarte eierforhold».  
 

I Landbruksregisteret gis det egne meldinger etter 

innlesingen av jordregistertall. 

 

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 den samme siden kan du også bestille nytt 

jordregister. Fra 15. september er det igjen åpnet for 

at landbruksforvaltningen kan bestille jordregister og 

eventuelt lese inn nye arealtall, for eksempel hvis det 

er gjort endringer i AR5 etter 27. august. 

På siden om beskrivelse av jordregister er hver av 

rapportene beskrevet mer detaljert, se vedlegg. 

 

OPPDATERT AR5 I GÅRDSKART OG KILDEN  

Fra 15. september viser Gårdskart og Kilden oppdatert 

AR5 igjen! Under produksjon av jordregister og 

massivoppdatering av Landbrusregisteret beskrevet 

over, har ikke NIBIO synkronisert inn endringer i AR5. 

Derfor har ikke endringer gjort i AR5 fra perioden 27. 

august - 15. september vært synlige i Gårdskart og 

Kilden, før nå. 

VIDEREUTVIKLING AV GÅRDSKART 

Arbeidet er i gang og vil holde på fram til midt i 

desember. Vi planlegger imidlertid å legge ut ny kode 

flere ganger i løpet av høsten, så dere må ikke vente 

helt til jul!  

Første lansering blir i starten på uke 39, med blant 

annet flere nye kart under Andre kartlag, samt en 

teknisk oppgradering av løsningen. Senere i høst 

kommer også mulighet for å logge seg inn og lagre 

filer, tegninger, eiendommer lagt til, osv. 

På en side som er lenket opp fra søkesiden i Gårdskart 

beskriver vi alt nytt etter hvert som det legges ut: 
 

 
 

Det er også etablert en brukergruppe som i første 

omgang har svart på en liten spørreundersøkelse. 

  

AJOURHOLD AR5 - NYE KOKEBØKER 

Kokebøker for GISLINE og WinMap er oppdatert i 

september. De finner du på nettsiden om kokebøker 

og materiell for kontinuerlig ajourhold. Oversikt over 

hva som er endret fra forrige versjon står på side 2 i 

kokebøkene. 

 

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/jordregister/beskrivelse-av-jordregister?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
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NYTT KARTLAG: 

Drågerosjonskart er nytt i Kilden og i Gårdskart. Det 

viser risiko for erosjon i små dalsøkk og 

forsenkninger, kalt dråg, tegnet som linjer bufret 

med 10 m bredde. Kartet er tilgjengelig som 

informasjon i kartmodulen for søknad om tilskudd i 

regionalt miljøprogram. 

Les mer på nettsiden om drågerosjonskart. 

 

 
 

JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT - 2019 

I fjor kom oversikt over jordbruksareal som kan være 

ute av drift, basert på om det var utbetalt 

produksjonstilskudd eller ikke i 2018. I august ble det 

lagt ut statistikk og nye kartlag i Kilden basert på 

2019-data.  

Les mer på nettsiden om jordbruksareal som kan 

være ute av drift. 

 
               

MULIG OPPDATERINGSBEHOV AR5 - 2020 

Oppdateringsbehov AR5 er et datasett som påviser 

mulig oppdateringsbehov på fulldyrka- og 

overflatedyrka jord i AR5. Wms-tjenesten og 

statistikken ble oppdatert i august, basert på ny 

versjon av Arealbrukskartet fra SSB og AR5 slik den lå 

i sentral base 20. august 2020.  

Les mer på nettsiden om oppdateringsbehov AR5.  

 

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. 

 

NYTT FAGOMRÅDE I KILDEN 

Dyreportalen ble lansert tidligere i september. Der er 

det mulig å følge om lag 25 hjort med aktive GPS-

sendere i tilnærmet sanntid. Disse fordeler seg på 

flere forskjellige prosjekt i ulike geografiske områder. 

Les mer i nyheten. 

 

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi bidrar gjerne på kommunesamlinger, fagdager 

eller lignende i fylkene. Vi kan også være behjelpelig 

med materiell til presentasjoner.  

Vi må til enhver tid vurdere hva som er anbefalt med 

hensyn til reising, osv. Nettmøter kan også være et 

alternativ. 

 

 KONTAKT OSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
Utvikling Gårdskart og Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 
Geovekst: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 

https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/jordsmonnkart/dragerosjonskart?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/jordsmonnkart/dragerosjonskart?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.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://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/oppdateringsbehov-ar5?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/oppdateringsbehov-ar5?locationfilter=true
http://www.facebook.com/Nibio.no
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no
https://twitter.com/NIBIO_no
https://www.nibio.no/nyheter/na-kan-du-folge-hjorten-pa-nett?locationfilter=true
https://www.nibio.no/nyheter/na-kan-du-folge-hjorten-pa-nett?locationfilter=true

