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T E K S T  

3 | 2018 22.6.2018 

NY GÅRDSKART ER LANSERT 

En helt ny versjon av Gårdskart-løsningen ble lansert 

torsdag 14. juni. Vi håper dere blir like fornøyd som vi 

er! Les mer i nyheten på NIBIO sine nettsider.   

Se vedlegg på denne siden for en kort beskrivelse av 

hva som er nytt sammenlignet med tidligere versjon. 

NB: Noen kan ha opplevd litt problemer med 

Gårdskart den siste uka. Det skyldes en sentral 

database hos NIBIO, men feilen skal være rettet nå. 

 

GÅ MELLOM KARTLØSNINGENE 

Kartlaget «Driftssenter» viser driftssenter for alle 

landbrukseiendommer. Ved å klikke på et 

driftssenterpunkt i kartløsningen Kilden kan du få opp 

kart over eiendommen i Gårdskart.  

Du kan også gå fra Gårdskart til Kilden og få samme 

kartutsnitt opp i Kilden som det du kom fra i 

Gårdskart: Klikk på ikonet for Hjelp og andre verktøy til 

høyre på verktøylinja. I Kilden er det flere kartlag å 

velge mellom enn det som finnes i Gårdskart. Les mer i 

nyheten på NIBIO sine nettsider. 

 

HVORDAN FINNE FRAM PÅ NIBIO.NO? 

Vi har forstått at noen sliter med å finne aktuell 

informasjon på nettsidene våre.  

Tips: Legg inn bokmerke på AR5-siden: Herfra er det 

lenket til klassifikasjonssystem, ajourhold, gårdskart, 

jordregister, kurs og veiledning, sjekk status, osv. 

MASSIVOPPDATERING AV AREALTALL I 

LANDBRUKSREGISTERET 

Vi minner om at Landbruksdirektoratet vil 

gjennomføre en massivoppdatering av 

Landbruksregisteret (Lreg) i september 2018. Det blir 

lest inn arealtall fra jordregister, uten at kommunene 

må bestille.  

AR5 i sentral base må være oppdatert i god tid før 

massivoppdateringen gjennomføres, slik at NIBIO kan 

etablere en kontrollert AR5-kopibase.  

Viktige datoer:  

20.8: Frist for å sende oppdatert AR5 til 

Fylkeskartkontoret for kommuner som oppdaterer 

AR5 i lokal base. 

27.8: Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i sentral 

base. Informasjon om hvilke grunneiendommer som er 

tilknyttet hvilken landbrukseiendom i Lreg bør også 

være oppdatert. 

3.9: NIBIO starter automatisk produksjon av 

jordregistertall. 

17.9: Landbruksdirektoratet får tilgang til arealtall og 

starter oppdatering av Lreg.  

1.10:Søknadsomgang for produksjonstilskudd. 

Arealtallene i Lreg er oppdatert.  

 

Fylkesmannen bør sørge for at kommunene har 

kjennskap til dette! 

Landbruksdirektoratet sendte ut informasjon til 

fylkesmennene 24. april om ny funksjonalitet og nye 

rutiner. Notatet er også tilgjengelig på NIBIOs sider om 

jordregister (helt nederst under vedlegg).  

Her står det også om muligheten for å unnta 

enkelteiendommer for oppdatering i Lreg og når det 

kan være aktuelt. 

 

https://gardskart.nibio.no/
https://nibio.no/nyheter/ny-versjon-av-gardskart-pa-brett-og-mobil?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart?locationfilter=true&locationfilter=true&locationfilter=true
https://nibio.no/nyheter/bygger-bro-mellom-nibios-kartlosninger?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5?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?locationfilter=true&locationfilter=true&locationfilter=true
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AJOURFØRING AR5 - FELTBEFARINGER 

Tida nå framover er den beste tida hvis en skal på 

befaring i felt. Noen kommuner har vært på kurs, 

andre trenger kanskje en oppfrisking? Her har vi 

samlet nyttig informasjon: 

 

Ved klassifisering av innmarksbeite bør en ut i felt 

for å vurdere kulturgras og beitetålende urter. 

Arealet skal også ha et tydelig kulturpreg. 

På siden om klassifikasjonssystem finner dere 

vedlegg om klassifisering av innmarksbeite samt 

beiteflora for kulturgras og beitetålende urter. 

På siden om kontinuerlig ajourhold finner dere 

beskrivelse av situasjoner som krever ajourhold samt 

hjelp til å vurdere om en må ut i felt eller ikke.  

Under vedlegg på samme side ligger oppdatert 

veileder om manuskart. Ved befaring i felt bør en ha 

med et manuskart hvor det som er nytt og det som 

skal slettes tegnes inn. Manuskart kan skrives ut fra 

kommunens kartverktøy eller fra Kilden.  

Husk at:  

 AR5 skal vise arealtilstand, ikke bruk.  

 Det er dagens situasjon som skal kartlegges, ikke 

forventet utvikling.  

 Innmarksbeite må ha minst 50 % dekning av 

kulturgras eller beitetålende urter.  

 Helling alene gir aldri grunn for å endre 

arealtilstand.  

 Grunnforhold endres ikke, unntatt som følge av 

inngrep.  

 Opplysninger fra manuskart utarbeidet i felt 

merkes med befaringsdato.  

 Oppdater alltid metadata når du gjør endring i 

kartbasen. 

NY «SJEKK STATUS» 

Statusinformasjonen har fått en ansiktsløfting! 

Informasjonen om kontinuerlig ajourhold inkluderer 

nå oppdatering av AR5 i sentral base, SFKB. I tillegg 

finner du status for periodisk ajourhold av AR5, kurs 

og jordregister.  

Sjekk status for en enkelt kommune eller for alle 

kommuner i et fylke.  

 

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. 

 

FØLG OSS 

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

Twitter: @NIBIO_no 

 VI ØNSKER DERE EN GOD SOMMER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice: 

 Christina Sogge: 902 31 306 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

Jordregister: 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

Kursvirksomhet: 

 Jørn Storholt: 902 33 524 

 Kjetil Fadnes: 974 81 205 

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

 
Foredrag: 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

 Anna M. Bjørken: 414 62 811 (Midt- og Nord-
Norge) 

 
AR5 periodisk ajourhold: 

 Gry Olaisen: 950 21 557 

 Jørn Petter Storholt: 902 33 524 
 
Geovekst og  Kilden: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 

Foto: Natalia Baydakova 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true&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://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/sjekk-status?locationfilter=true
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no

