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NETTBASERTE FELTKURS FOR TRE FYLKER 

Vi har valgt å avlyse de planlagte feltkursene i år. De 

erstattes etter beste evne med teoridelen av kurset 

som teams-møter for kommuner i de fylkene vi hadde 

planlagt feltkurs. I tillegg vil deltagerne som alternativ 

til feltbefaring få mulighet til å sende inn bilder fra 

areal de ønsker vurdert. Vi plukker ut noen bilder for å 

diskutere klassifisering, samt demonstrere manuskart 

og redigering i kartprogram. 

4. juni: Viken 

11. juni: Vestland 

18. juni: Troms og Finnmark  

 

Fylkesmannens landbruksavdeling sender ut invitasjon 

og program. 

Se mer info om feltkurs på nettsiden. 

 

ÅPENT WEBINAR: TEORI FRA FELTKURS 

NIBIO inviterer også til webinar med teoridelen av 

feltkurset. Dette er et tilbud til alle som vil ha 

påfyll/oppfrisking eller som ikke kan delta på 

nettbasert feltkurs. 

Trykk her for å delta tirsdag 26. mai kl. 10-12.    

Ingen påmelding. 

 

MASSIVOPPDATERING AV AREALTALL I LREG  

Landbruksdirektoratet vil gjennomføre oppdatering av 

arealtall i Landbruksregisteret, tilsvarende som i fjor. I 

september blir det lest inn arealtall fra jordregister, 

uten at kommunene må bestille. AR5 i sentral base må 

være oppdatert i god tid i forkant! 

 

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon med 

tidsplan til fylkesmennene, datert 14.05.2020. 

Infoskrivet ligger også som vedlegg nederst på NIBIO 

sin nettside om jordregister. 

 

20. august: Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i 

lokal base. Oppdatert AR5 må sendes til 

Fylkeskartkontoret.  
 

27.august: Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i 

sentral base (SFKB).  
 

1. september: NIBIO starter produksjon av 

jordregistertall (batch-jobb). Landbruksdirektoratet 

oppdaterer Landbruksregisteret fortløpende.  
 

1.oktober: Søknadsomgang i PT åpnes. Arealtallene i 

Landbruksregisteret er oppdatert. 

 

Fylkesmannen bør sørge for at kommunene har 

kjennskap til dette! 

  

AJOURHOLD AV AR5 I KARTVERKTØY  

Har du spørsmål knyttet til praktisk oppdatering av 

AR5, ta kontakt med oss for nettbasert veiledning!  

Vi planlegger webinar til høsten, mer informasjon om 

det kommer senere. 

 

 

 Fra feltkurs i Oppland 2019. Foto: Gisle Buene. 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-feltkurs?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-feltkurs?locationfilter=true
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ0MzAyOGYtODBjOS00M2U2LTkwMGUtMzdiNDYwZmRhYzVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226df9a8ea-1ed0-462c-85a8-831200d5f7c5%22%2c%22Oid%22%3a%22a24a1cb8-7352-47b7-9561-40016c2a2972%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ0MzAyOGYtODBjOS00M2U2LTkwMGUtMzdiNDYwZmRhYzVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226df9a8ea-1ed0-462c-85a8-831200d5f7c5%22%2c%22Oid%22%3a%22a24a1cb8-7352-47b7-9561-40016c2a2972%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister/_/attachment/inline/e444b802-61ad-438f-8ad8-b2f11c59b5ec:57d1cdf97a1eadeb891d87efc418a08f67f837d0/Massivoppdatering%20av%20arealtall%20i%20Lreg%20fra%20jordregister%202020.pdf
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister/_/attachment/inline/e444b802-61ad-438f-8ad8-b2f11c59b5ec:57d1cdf97a1eadeb891d87efc418a08f67f837d0/Massivoppdatering%20av%20arealtall%20i%20Lreg%20fra%20jordregister%202020.pdf
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true
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ENDRINGSANALYSE: FRA STATISTIKK TIL 

KART 

På siden endringsanalyse ligger det statistikk som 

viser endringer etter siste periodiske ajourhold av 

AR5.  

Nå fungere koblingen direkte til Kilden igjen, slik at 

du kommer rett inn til riktig kommune og 

endringskart hvis du trykker på globusen over 

tabellen. 

 

 
 
 

GÅRDSKART - TIPS 

Du kan legge til en eller flere eiendommer til 

gårdskartet ditt og få kart og arealtall samlet, noe 

som kan være aktuelt f.eks. ved leieforhold.  

• Velg «Legg til» fra verktøylinja over kartet. 

• Eiendommer kan legges til på tvers av 

kommune- og fylkesgrenser. 

 

 

FOREDRAG OG PRESENTASJONER 

Vi bidrar gjerne på kommunesamlinger, fagdager 

eller lignende i fylkene. Vi kan også være behjelpelig 

med materiell til presentasjoner.  

 

Vi må til enhver tid vurdere hva som er anbefalt med 

hensyn til reising, osv. Nettmøter kan også være et 

alternativ. 

 
 

AREALRESSURSSTATISTIKK 

Det har dessverre tatt litt tid før denne statistikken 

ble tilgjengelig i år. Men nå er oversikten over 

arealklasser i AR5, samt for arealklasser, skog og 

snaumark i AR50 oppdatert og tilgjengelig for alle 

kommuner og fylker samt hele landet.  

Søk og velg fra denne siden. 

 

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. 

 

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 
 
Utvikling Gårdskart og  Kilden: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 
Geovekst: 

• Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 
 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/endringsanalyse?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/endringsanalyse?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tjenester/arealressursstatistikk?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tjenester/arealressursstatistikk?locationfilter=true
http://www.facebook.com/Nibio.no
http://www.facebook.com/Nibio.no
https://twitter.com/NIBIO_no
https://twitter.com/NIBIO_no

