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GÅRDSKART TIPS 

På Youtube har vi samlet noen videosnutter om ny 

funksjonalitet i Gårdskart. Inkludert opptak fra åpent 

webinar 27. mai.  

 

Vi fortsetter å legge ut små og store nyheter, tips og 

lignende på Facebook-siden «NIBIO Gårdskart og 

Kilden» - som nå har over 1 300 følgere. Tips de du 

tror kan være interessert! 

 

OPPDATERING AV AR5 – HVA SKAL MED? 

På siden om kontinuerlig ajourhold er det beskrevet 

situasjoner som krever ajourhold samt hjelp til å 

vurdere om en må ut i felt eller ikke.  

 

DIGITALE FELTKURS AR5 

Kommuner i Rogaland, Agder, Innlandet, Møre og 

Romsdal og Nordland får tilbud om digitale feltkurs i 

juni. Dette organiseres i samarbeid med 

Statsforvalteren. 

 

TA TEORIPRØVEN – AR5! 

Noen kommuner får digitale kurs i juni om 

klassifisering av AR5 i felt. Der forutsettes det at 

deltagerne kan teorien og er kjent med AR5 

klassifikasjonssystem. For andre kan det også være 

nyttig å sjekke kunnskapen. 

 

Test deg selv og ta quizen på våre nettsider!   

 

 
 

AJOURHOLD AV AR5 – TIPS VED BEFARING 

Sommeren er den beste tida for befaring i felt. Mye 

nyttig informasjon er samlet på nettsiden AR5 feltkurs. 

Lenker på venstre side: 

• Opptak fra webinar om klassifisering av 

jordbruksareal i felt fra 2020 

• Videosnutter fra feltbefaringer 

 

På samme sted finnes også verktøy for klassifisering av 

innmarksbeite: Hva menes med tydelig kulturpreg? Og 

hva er kulturgras og beitetålende urter?  

 
 

Ved befaring bør en ha med et manuskart hvor det 

som er nytt og det som skal slettes tegnes inn. Det kan 

skrives ut fra kommunens kartverktøy eller fra Kilden. 

Her ligger veiledning for manuskart.  

 
 

WEB-LØSNING FOR AJOURHOLD AV AR5 

I midten av juni setter vi i drift Web-løsning for 

ajourhold av AR5 og starter med å la 2-3 kommuner ta 

i bruk løsningen i sommer for test.  

Vi håper å tilby løsningen for alle landets kommuner til 

høsten.  

https://www.youtube.com/channel/UCd6xcRdETR_R2xs7FYbLE2A/featured
https://www.youtube.com/watch?v=cPlX9Us4H0c&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=cPlX9Us4H0c&t=8s
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2596511
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2596511
https://forms.office.com/r/67AJv44kAJ
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-feltkurs?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://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/_/attachment/inline/59bed475-c916-4c58-b44e-9cf787fe0b67:6bc2b312e7fe847ef97ca092dd8fefb04a946f61/AR5_Manuskart.pdf
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OPPDATERING AV AREALTALL I LREG – 

FRISTER FOR AR5 

Landbruksdirektoratet ønsker et oppdatert 

kontrollgrunnlag for arealbaserte tilskudd. Derfor 

oppdateres arealtall i Landbruksregisteret før 

søknadsomgangen for produksjonstilskudd også i år. 

I september blir det lest inn arealtall fra jordregister, 

basert på best mulig oppdaterte kilder. AR5 i sentral 

base må være oppdatert i god tid i forkant! 

 

19.8.: Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i 

lokal base. Oppdatert AR5 må sendes til 

Fylkeskartkontoret. 

26.8.: Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i 

sentral base (Sentral FKB). 

1.9.: NIBIO starter arealberegning gjennom 

produksjon av jordregister. Landbruksdirektoratet 

oppdaterer arealtall i Landbruksregisteret 

fortløpende. 

1.10.: Søknadsomgang for produksjonstilskudd del 2 

åpnes. Arealtallene i Landbruksregisteret er 

oppdatert. 

 

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon med 

tidsplan til Statsforvalteren, datert 10.05.2021. 

Infoskrivet ligger også som vedlegg nederst på NIBIO 

sin nettside om jordregister. 

 

Statsforvalteren må sørge for at kommunene har 

kjennskap til dette! 

 

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi bidrar gjerne på kommunesamlinger, fagdager 

eller lignende i fylkene. I tillegg er vi behjelpelig med 

materiell til presentasjoner.  

Vi må til enhver tid vurdere hva som er anbefalt med 

hensyn til reising, osv.  

 

Nettmøter er også et godt alternativ. 

 
           

HOLD DEG OPPDATERT! 

Facebook: NIBIO Gårdskart og Kilden 

Facebook: Nibio.no  

Twitter: @NIBIO_no  

Nyhetsbrev om areal- og genressurser:  

Meld deg på ved å sende e-post til Ingrid M. Tenge. 

NYTT KARTLAG: MYR 

Et nytt kartlag, Arealtype myr, viser alt areal som er 

registrert som myr i AR5 og som dermed var 

omfattet av forbudet mot nydyrking av myr. 

Opplysningene om torvdybde er lagt på for de 

myrene der dette var kartlagt i digitalt markslagskart 

(DMK), resten er vist som myr med ukjent dybde. 

 

Kartet ligger i Kilden under «Myr» i kartlagslista til 

venstre. Det vil også bli tatt inn i Gårdskart. 

 

 
 

 

 

VI ØNSKER DERE EN GOD SOMMER! 

Er det noe du lurer på?  - Ta kontakt med oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice kart: 

• Christina Sogge: 482 60 510 
 
Kursvirksomhet: 

• Jørn Storholt: 902 33 524 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

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

 
Gårdskart, Arealbarometer og foredrag: 

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

• Åsmund Ertshus Mathiesen: 995 17 888 

• Jørn Petter Storholt: 902 33 524 
 
Geovekst og utvikling Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 

Jordregister: 

• Kjetil Fadnes: 906 01 894 

• Ingrid M. Tenge: 901 04 465 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister/_/attachment/inline/e444b802-61ad-438f-8ad8-b2f11c59b5ec:dfc1422eb6cae2d723007b885eef86cece9f74c1/Massivoppdatering%20av%20arealtall%20i%20Lreg%20fra%20jordregister%202021.pdf
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister
https://www.facebook.com/GardskartKilden/
https://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/arealtype-myr

