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GÅRDSKART PÅ INTERNETT TIL NYE HØYDER  

Bruken av gårdskarttjenesten har økt hvert år siden 

lanseringen. I 2015 hadde vi over 2 millioner oppslag 

på eiendommer, dvs. et snitt på 5 500 hver dag. Dette 

viser at vi har en bra og stabil løsning, som brukerne 

stadig kommer tilbake til.  

Grafen viser bruken de siste 10 årene. Toppen er rundt 

20. august, som er søknadsfristen for arealtilskudd i 

jordbruket.   

 

AREALTALL I LANDBRUKSREGISTERET 

Kommunene må selv bestille egenprodusert 

jordregister – OG «trykke på knappen» for å 

oversende til Landbruksdirektoratet, slik at oppdaterte 

arealtall blir lest inn i Landbruksregisteret før 

søknadsomgangen i sommer.  

Arealtall fra egenprodusert jordregister leveres 

Landbruksdirektoratet to ganger, henholdsvis 20. mai 

og 30. juni. Vi viser ellers til e-post med mer detaljer 

og frister som ble sendt til FMLA 16. mars i år. 

Landbruksdirektoratet jobber for en automatisk 

oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret etter 

kommunenes kontinuerlige ajourhold. Det viser seg å 

ta mye lengre tid å få alt på plass enn først antatt. 

AR5FORVALTNINGSKONTROLL OG AR5 

Som dere vet gjennomførte Landbruksdirektoratet en 

forvaltningskontroll i alle fylker i fjor med AR5 og 

Gårdskart som ett av temaene. NIBIO har fått kopi av 

alle rapportene og vil se på hva vi kan forbedre av 

informasjon og rutiner. Forvaltningskontrollen vil også 

bli tema på samlingen vi holder for landbrukets 

geodataledere i slutten av april. 

KONTINUERLIG AJOURHOLD AR5 

Totalt 44 kommuner har levert inn AR5 som følge av et 

kontinuerlig ajourhold per første kvartal i år. NIBIO 

kontrollerer den tekniske kvaliteten på dataene før vi 

laster AR5 til den sentrale databasen til Kartverket. 

Alle kommuner skal, i henhold til FDV-avtalene, 

oppdatere og levere inn AR5 minst én gang per år.  

Det er fint om FMLA bistår Kartverket i å etterspørre 

leveranser der hvor dere ser det uteblir. 

WMS: OPPDATERINGSBEHOV AR5 

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra noen som har tatt 

i bruk wms’en som viser hvor det kan være 

oppdateringsbehov i AR5 i sitt arbeid med 

kontinuerlige ajourhold av AR5.  

Om WMS-tjenesten: 
http://www.skogoglandskap.no/temaer/wms_ar5oppdateringsbehov 

Om analysen og fylkesvis statistikk: 

http://www.skogoglandskap.no/kart/oppdateringsbehov_ar5  

PERIODISK AJOURHOLD AV AR5 

I første kvartal er det gjennomført et periodisk 

ajourhold av 12 kommuner med et jordbruksareal på 

til sammen 233 km2. Vi er opptatt av å informere godt. 

Vi gjennomfører fast et avklaringsmøte underveis, 

hvor vi går gjennom usikre areal sammen med 

personer fra både landbruk og teknisk etat i 

kommunen. Vi gjennomfører også et avsluttende møte 

med kommunen, etter at databasen er oppdatert. 

 

http://www.skogoglandskap.no/temaer/wms_ar5oppdateringsbehov
http://www.skogoglandskap.no/kart/oppdateringsbehov_ar5
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EVALUERING PERIODISK AJOURHOLD 

Alle kommunene med periodisk ajourhold av AR5 i 

2015 er spurt om hvordan de vurderte både arbeidet 

som ble gjort og informasjonen de fikk fra NIBIO 

underveis og i etterkant. 

Evaluering per e-post ble løpende sendt ut til 57 

personer fra til sammen 38 kommuner. Vi er godt 

fornøyd med å ha fått svar fra 76 % av kommunene. 

De aller fleste var veldig fornøyd eller svært fornøyd 

med både avklaringsmøtene og informasjonsmøtene 

i etterkant av det periodiske ajourholdet. Flertallet 

svarte at det nå var lettere å starte det kontinuerlige 

ajourholdet, selv om mange også mente at det ikke 

var noe endring i så måte.  

Vi forsøker hele tiden å forbedre rutinene våre og vil 

gjerne høre fra dere hvis dere har forslag til 

forbedringer. 

AREALBAROMETER 

Minner om at vi fra og med 2014 har laget 

arealbarometer for kommunene der det er 

gjennomført periodisk ajourhold av AR5. Når vi lager 

et arealbarometer kontakter vi alltid kommunen og 

ber om relevant informasjon. I 2014 ble det også 

laget arealbarometer for alle fylkene. 

Les mer og finn arealbarometer her: 

http://www.skogoglandskap.no/temaer/arealbarometer  

AREALSTATISTIKK 

Statistikken på nettsidene våre er oppdatert med 

siste årsversjon av AR5, dvs. per 31.12.2015. 

Statistikken fra AR50 oppdateres hvert 3. år, og er 

sist oppdatert med data fra 2013. 

http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/arealressursstatistikk   

GEONORGE.NO 

Vi har registrert våre datasett, tjenester og 

applikasjoner i Geonorge.no. En fullstendig oversikt 

finner dere her: 

https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=NIBIO 

Her finner dere produktark, produktspesifikasjoner, 

tegneregler, osv. 

KURS 

Vi er i gang med å holde kurs knyttet til ajourhold av 

AR5. Tidspunkt avtales fortløpende etter innmeldt 

behov fra FMLA.  Ajouføringskurset kan også tas som 

selvstudium med nettbasert veiledning ved behov. 

Det er laget videoer som viser hvordan oppgavene 

kan løses.  

Det blir også feltkurs i seks fylker i mai – juni. 

Om kurstilbudet: 

http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/ar5_og_gardskart_kurs 

FOREDRAG OG MATERIELL 

Vi holder gjerne innlegg på kommunesamlinger, 

fagdager eller lignende i fylkene. Innhold kan 

tilpasses etter behov. Vi kan også være behjelpelig 

med materiell til presentasjoner som dere skal 

holde. Ta kontakt i god tid! 

ORGANISERING HOS NIBIO 

Etter omorganiseringer ved årsskiftet har det blitt 

færre og større avdelinger på Kart- og 

statistikkdivisjonen. I hovedsak er nå alle som jobber 

med gårdskart, AR5, kurs, Kilden og Geovekst samlet 

på samme avdeling, Landbrukskart. Den ledes av 

Jostein Frydenlund. 

FØLG OSS 

På Facebook www.facebook.com/Nibio.no og på 

Twitter: @NIBIO_no  

 

Kontakt oss  
 
Gårdskart og jordregister: 

 Christina Sogge: 902 31 306 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 
 
Kursvirksomhet: 

 Jørn Storholt: 902 33 524 

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

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 
 
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.skogoglandskap.no/temaer/arealbarometer
http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/arealressursstatistikk
https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=NIBIO
http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/ar5_og_gardskart_kurs
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

