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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 29. august.  

Landbruksdirektoratet har nå lest inn arealtall fra 

jordregister, slik at Landbruksregisteret skal være klart 

som kontrollgrunnlag for søknader om 

produksjonstilskudd. 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 samme siden kan du også bestille nytt jordregister. 

17. 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 28. august. 

På siden om beskrivelse av jordregister er hver av 

rapportene beskrevet mer detaljert, se vedleggene. 

OPPDATERT AR5 I GÅRDSKART OG KILDEN 

Fra 17. september viser Gårdskart og Kilden oppdatert 

AR5 igjen!  

Under produksjon av jordregister og massiv-

oppdateringen av Landbruksregisteret, har ikke NIBIO 

synkronisert inn endringer i AR5. Derfor har ikke 

endringer gjort i AR5 fra perioden 29. august - 16. 

september vært synlige i Gårdskart og Kilden, før nå. 

 

  

ENKLERE LØSNING FOR AJOURHOLD AV AR5  

NIBIO har startet utviklingsarbeidet med skreddersydd 

løsning for ajourhold av AR5. Vi tror at en web-basert 

løsning med lavere brukerterskel vil bidra til at flere 

kommuner kan gjøre et bedre og mer fullstendig 

kontinuerlig ajourhold.  

Det er etablert en referansegruppe bestående av syv 

representanter fra både fylkesmann og kommune. 

Referansegruppa vil følge arbeidet framover. 

Løsningen skal være ferdig og klar til bruk i midten av 

2021. 

 

 

  
 

 

Foto: Arne Steffenrem, NIBIO 

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
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AR5 - BEDRE KONTROLLER I SENTRAL BASE 

Ny versjon av Sentral FKB kommer 19. september. 

Den vil ha valideringer som skal hindre at feil i AR5 

lagres til sentral base. For å bruke WinMap mot ny 

Sentral FKB, må ny versjon av modul «Isy WinMap 

Sentral FKB» installeres. Modulen lastes ned fra 

nettsidene til Norconsult Informasjonssystemer.  

GISLINE trenger ikke oppdatering.  

 

Oppdaterte kokebøker kommer ca. 1. oktober. Du vil 

finne dem på siden kokebøker for kontinuerlig 

ajourhold. 

 

AREALBAROMETER PÅ WEB 

Arealbarometeret inneholder arealstatistikk som 

endrer seg og bør oppdateres årlig, det blir de ikke i 

dag. Dagens produksjon er tidkrevende, vi 

produserer for ca. 50 kommuner i året.  

Vi jobber nå med en løsning som henter informasjon 

fra databaser og som presenterer resultatet som en 

integrert del av nettsidene våre, slik at 

informasjonen lettere kan holdes oppdatert. 

Samtidig ønsker vi at arealbarometer skal kunne 

utvides til å omfatte flere fagområder og 

informasjonskilder. Første versjon lanseres før jul. 

I august arrangerte vi en workshop med 

representanter fra ulike brukergrupper og fikk 

mange nyttige innspill! 

 

 

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 I KILDEN 

Vi har gjort noen smårettinger/tilpasninger som 

etter planen vil bli lagt ut i løpet av september. Blant 

annet vil løsningen fungere bedre på mobiltelefoner 

og andriode nettbrett enn tidligere.   

Disse smårettingene er første del av en 

utviklingsperiode der vi regner med å få på plass 

både 3D-visning og visning av gps-spor. 

 Planen er å lansere en ny versjon før jul. 
 

 

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. 

 

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 
 
Gårdskart og  Kilden: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 
Geovekst: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true&locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true&locationfilter=true
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

