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OPPDATERT KLASSIFIKASJONSSYSTEM AR5 

I den nye versjonen er det en endring i klassifisering av 

drivhus: veksthus med fast såle skal klassifiseres som 

bebygd areal. Elles inneholder rapporten mer 

utfyllende beskrivelser og illustrasjoner av noen 

typiske problemstillinger som melder seg ved 

kontinuerlig ajourhold. Jordbruksareal på påfylte 

masser og jordbruksareal ute av drift og under 

etablering, er beskrevet i egne kapitler.  

Se NIBIO rapport 5/2019 på nettside om 

Klassifikasjonssystem AR5. 

 

PÅVISING AV DRIVHUS 

Periodisk ajourhold: NIBIO registrerer veksthus med 

fast såle som bebygd i AR5 i prosjekter som starter opp 

fra og med mai 2019. 

Kontinuerlig ajourhold: Kommunene oppfordres til å 

registrere veksthus med fast såle som bebygd gjennom 

kontinuerlig ajourhold av AR5. Som et hjelpemiddel for 

denne registreringa har vi lagt ut kartlaget Veksthus i 

FKB-Bygning i Kilden som viser bygninger kodet som 

veksthus. Dette vil være en indikasjon på at veksthuset 

har fast dekke, men klassifisering iht. AR5 må vurderes 

for hvert tilfelle. Tilsvarende er også tilgjengelig som 

en WMS-tjeneste, under AR5 Oppdateringsbehov. 

Les mer om veksthus fra FKB-bygg og om WMS-

tjenesten.  

 

SENTRAL BASE 

Per 8. mai er det 347 kommuner som oppdaterer FKB-

data i sentral base (SFKB). Av disse har 279 kommuner 

begynt å oppdatere AR5. Oppdateringer av AR5 i 

sentral base vil være synlige i Gårdskart og Kilden 

påfølgende mandag. 

Sammen med fylkeskartkontorene har vi holdt over 

nettmøter om nye oppdateringsrutiner for ca. 320 

kommuner som har innført SFKB siden høsten 2017. 

Kommuner som har innført SFKB, men som ikke har 

deltatt på møte, kan kontakte oss direkte. 

 

FELTKURS 

I sommer blir det arrangert kurs fra slutten av mai til 

slutten av juni: 28.5.: Vennesla i Agder, 4.6.: Voss i 

Hordaland, 6.6.: Gvarv i Telemark, 13.6.: Vestnes i 

Møre og Romsdal, 13.6.: Gjøvik i Oppland, 20.6.: 

Folldal i Hedmark.  

Enkeltkommuner/-personer kan delta på kurs i et 

annet fylke enn sitt eget, f.eks. ved nyansettelser o.l. 

Ta kontakt med oss hvis det er aktuelt! 

 

 

VEILEDNING AJOUROLD AR5 

Vi minner om tilbudet om nettbasert veiledning og 

oppfordrer de som lurer på noe til å ta kontakt for 

nettbasert veiledning. Til høsten planlegger vi å ha 

webinar om ulike tema, mer informasjon om det 

kommer senere. 

 

 

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/veksthus-fra-fkb-bygg?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-nettbasert-veiledning?locationfilter=true
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NY MASSIVOPPDATERING AV 

LANDBRUKSREGISTERT 

Vi minner om at Landbruksdirektoratet vil 

gjennomføre en ny oppdatering av arealtall i 

Landbruksregisteret, tilsvarende den i fjor. I 

september blir det lest inn arealtall fra jordregister, 

uten at kommunene må bestille først. AR5 i sentral 

base må være oppdatert i god tid i forkant. 

Viktige datoer:  

20.8.: Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i 

lokal base. Oppdatert AR5 må sendes til 

Fylkeskartkontoret.  

28.8.: Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i 

sentral base.  

28.8.: Opplysninger i Landbruksregisteret om hvilke 

grunneiendommer som er tilknyttet hvilken 

landbrukseiendom bør være oppdatert.  

30.8.: Landbrukseiendommer som eventuelt skal 

unntas oppdatering må være merket i 

Landbruksregisteret.  

1.9.: NIBIO starter produksjon av jordregistertall 

(batch-jobb). Landbruksdirektoratet oppdaterer 

Landbruksregisteret fortløpende.  

1.10.: Søknadsomgang i PT åpnes. Arealtallene i 

Landbruksregisteret er oppdatert. 

Fylkesmannen bør sørge for at kommunene har 

kjennskap til dette! 

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon til 

fylkesmennene, datert 29.4.2019. Notatet er 

tilgjengelig som vedlegg nederst på NIBIOs nettside 

om jordregister. 

NB: I infoskrivet står det også om muligheten for å 

unnta enkelteiendommer fra oppdatering i 

Landbruksregisteret og når det kan være aktuelt. 

 

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. 

HJELPEMIDLER AJOURHOLD AR5 

Minner om kokebøker for kontinuerlig ajourhold: 

 «Kokebøker» for ajourhold i ulike kartverktøy, 

både i sentral base og «frakoblet» finnes på våre 

internettsider. Oppdatert kokebok for GISLINE 

kom 15. februar i forbindelse med lansering av 

GISLINE 7.0. 

 AR5 på Youtube, videoer som viser ajourhold av 

AR5. Vil bli oppdatert i løpet av året. 

 

MYRINFORMASJON FRA DMK I KILDEN 

På myr og torvmark som ble vurdert som nyttbar til 

oppdyrking og/eller skogproduksjon ble det under 

kartlegging av markslag i økonomisk kartverk 

registrert myrdybde, vegetasjon og omdanningsgrad. 

Opplysningene ble registrert på kartet ved bruk av 

en egen symbolserie, kalt «myrkosten». Disse 

opplysningene er framstilt i de to nye kartlaga 

«Myrdybde og vegetasjon» og «Omdanningsgrad» i 

Kilden.  

Les mer om myrkosten, kartene og WMS-tjenesten. 
 

 

KONTAKT OSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerservice: 

 Christina Sogge: 482 60 510 
 
Jordregister: 

 Kjetil Fadnes: 906 01 894 

 Ingrid 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 Tenge: 901 04 465 
 
AR5 periodisk ajourhold: 

 Gry Olaisen: 950 21 557 

 Jørn Petter Storholt: 902 33 524 
 
Geovekst og  Kilden: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister/_/attachment/inline/e444b802-61ad-438f-8ad8-b2f11c59b5ec:6afd5c30ffb7564d5c41f56c7304f38ebc668615/Massivoppdatering%20av%20arealtall%20i%20Landbruksregisteret%20fra%20jordregister.pdf
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold/kokeb%C3%B8ker-for-kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://www.youtube.com/channel/UC3ZqNo3MW-JvnpaeRm9efnQ
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/andre-kart/nyttbar-myr-og-torvmark-fra-dmk?locationfilter=true

