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KART I FAGSYSTEM ER UTSATT 

I tidligere utgaver av Gårdskart-aktuelt har vi referert 

til at det har vært avtalt å innføre kart i fagsystem for 

produksjonstilskudd fra 2018. LMD har bestemt å 

utsette dette på ubestemt tid, og vi har ikke fått noe 

mer informasjon om videre planer. 

 

AR5 SOM KONTROLLGRUNNLAG - 

AREALTALL I LREG 

Selv om det ikke blir kart i fagsystem for 

produksjonstilskudd med det første, blir det like viktig 

med oppdatert AR5!  

Arealtall i jordregisteret beregnes på grunnlag av AR5. 

Når tall fra jordregister leses inn i Landbruksregisteret 

(Lreg), blir disse tallene grunnlaget som arealene 

oppgitt på søknad om produksjonstilskudd 

kontrolleres mot. 

Vi har avtalt følgende med Landbruksdirektoratet: 

2017: Rutinene blir som før.  

 Kommunene bestiller egenprodusert 

jordregister fra NIBIO sine nettsider – OG 

trykker på knappen for å få overført arealtall 

til Landbruksregisteret.  

 Kommunens frist for å overføre arealtall til 

Lreg vil være 20. mai og 30. juni, som 

tidligere. I tillegg blir det en ekstra 

oppdatering i slutten av september, siden 

søknadsfristen nå er 15. oktober. 

2018: Kommunene trenger ikke bestille jordregister.  

 Det blir en automatisk oppdatering av 

arealtall for alle kommuner i slutten av 

september. Arealberegningene blir basert på 

AR5 slik den foreligger da. 

 

 

 NY GÅRDSKARTLØSNING 

Vi er i gang med å lage en ny versjon av Gårdskart. 

Dagens tjeneste, http://gardskart.nibio.no, bygger på 

en teknisk plattform fra 2012, og er basert på 

teknologi som begrenser videreutvikling. Det er behov 

for en vesentlig oppgradering for å sikre enkel bruk på 

alle enheter og skjermstørrelser (nett/mobil). I tillegg 

ønsker vi ny funksjonalitet som å laste opp egne data 

(GPS-spor), lagre og logg på, samt bedre 

tegnemuligheter. 

Målet er å lansere i september.  

Vi har etablert en brukergruppe med representanter 

fra de viktigste brukergruppene våre.  

Har dere har innspill til nye Gårdskart, tar vi gjerne i 

mot det! 

 

 JORDREGISTER 

I forbindelse med utviklingen av ny gårdskartløsing, 

lager vi også ny løype for jordregister. Grunnlaget for 

arealberegningene er det samme.  

Hvis dere har ønsker eller forslag knyttet til 

jordregisterrapportene, så tar vi gjerne i mot det også!  

Det kan være både på innhold og struktur. 
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 Gårdskart, 1 | 2017 2 
 

SENTRAL BASE AR5 

Flere kommuner er nå i gang med å oppdatere FKB-

data mot en sentral base. Noen av kommunene har 

også begynt å oppdatere AR5. Etter Kartverkets 

planer skal omtrent 120 kommuner være over på 

løsning med sentral lagring i løpet av året.  

Med sentral lagring vil oppdaterte data bli 

tilgjengelig for brukerne mye raskere enn tidligere. 

Oppdatert AR5 vil bli kopiert over til Gårdskart og 

Kilden hver uke.  

 

VEILEDNING I AJOURHOLD I SENTRAL AR5 

Fra mai vil vi tilby nettmøter (webinar) for å 

informere og veilede kommunene i sentralt 

ajourhold. Vi starter forsiktig med få deltakere for å 

få erfaring. Planlegging og gjennomføring av møtene 

vil skje i lag med FMLA og Kartverket.  

 

KILDEN 

Nytt fra januar: Valg av bakgrunnskart ligger nå nede 

i høyre hjørne. 

Tips: Når du søker på matrikkelnummer i Kilden, får 

du opp traktor for alle eiendommer.  

 Trykker du på bildet av traktoren, får du opp 

eiendomsgrensene for hele 

landbrukseiendommen, hvis eiendommen er en 

landbrukseiendom.  

 Trykker du på matrikkelnummeret, får du 

eiendomsgrensene for akkurat det ene 

matrikkelnummeret. 

 

 

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. 

OPPDATERT STATISTIKK 

Arealressursstatistikken basert på nye årsversjoner 

av AR5 og AR50 er nå tilgjengelig for alle kommuner 

og fylker, samt for hele landet. Søk her. 

 

KOMPETANSETILBUD 2017 

Kurstilbudet er beskrevet på nettsidene våre.  

I år tilbys feltkurs for Østfold, Oslo og Akershus, Sogn 

og Fjordane, Møre og Romsdal og Finnmark. 

Ajourføringskurs i kommunens kartverktøy 

arrangeres etter behov. Foreløpig er ingen 

ajourføringskurs avtalt, vi har valgt å avvente litt pga. 

innføringa av sentral AR5. 

 

FØLG OSS 

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

Twitter: @NIBIO_no  

Du kan også abonnere på RSS-feed på våre nettsider. 

 

KONTAKT OSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gårdskart og jordregister: 

 Christina Sogge: 902 31 306 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

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 
 
Ny Gårdskart, prosjektleder: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 

http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/arealressursstatistikk
http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/ar5_og_gardskart_kurs
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

