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MATERIELL - OVERSIKT 

For deltagere på kursene «AR5 feltkurs» og «AR5 ajourføring» forutsettes det at deltagerne har kjennskap til AR5 

klassifikasjonssystem. Det er også en fordel å vite litt om sammenhenger mellom AR5, gårdskart, jordregister og 

Landbruksregister. 

Det ligger mye informasjonen på NIBIO sine nettsider. For de som ønsker å tilegne seg stoffet gjennom 

selvstudium, har vi forsøkt å lage en samlet oversikt over hvor man finner hva. 

 

AR5 klassifikasjonssystem, egenskaper, lovlige kombinasjoner og metadata 

AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem for markslag som bygger på klassifikasjonssystemet for markslag i 

Økonomisk kartverk (ØK).   

På siden om klassifikasjonssystem AR5 finner du både mer informasjon: 

 Under «publikasjoner» finner du både selve klassifikasjonssystemet AR5 og en brosjyre om AR5  

 I vedleggene finner du nyttig verktøy for klassifisering av innmarksbeite 

 

Manuskart 

I forbindelse med kontinuerlig ajourhold av AR5 vil det i ofte være nødvendig å oppsøke arealer i felt. Når du er ute 

på feltbefaring bør all informasjon registreres på et manuskart. Dette manuskartet blir grunnlaget når kartbasen 

senere skal oppdateres. Det som skal inn i databasen må være med på manus. Ellers blir det i beste fall glemt, i 

verste fall feil!  

 

NIBIO har laget en veileder som beskriver både ulike metoder for å skrive ut et godt grunnlag for manuskart i 

forkant av befaringen, hva en må huske på i felt, samt noen eksempler.  

Veilederen finner du under «vedlegg» på siden om kontinuerlig ajourhold 

 

Ajourhold av AR5  

Det er viktig at AR5 holdes oppdatert. Gjennom kartsamarbeidet Geovekst er det etablert rutiner og 

ansvarsforhold som er viktige ved ajourholdet. 

På nettsidene til NIBIO finner du informasjon om både periodisk og kontinuerlig ajourhold, hva som bør 

prioriteres, og hvem som har ansvar for hva: 

 Kontinuerlig ajourhold. Fra denne siden kan du også gå videre til side med «kokebøker» for ajourhold.  

 Periodisk ajourhold 

 Geovekst og landbruksparten 

 

 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kontinuerlig-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/periodisk-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/periodisk-ajourhold?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/geovekst?locationfilter=true&locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/geovekst?locationfilter=true&locationfilter=true
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AR5, jordregister og gårdskart  

Jordregister er en kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom for bruk i landbruksforvaltningen. Les mer om 

jordregister på nettsidene våre. Du kan både bestille jordregister og gå til arkivet fra samme nettside.  

 

Karttjenesten Gårdskart viser fordelingen av arealressurser for en enkelt landbrukseiendom og dokumenterer 

grunnlaget for arealberegningene. Les mer om gårdskart på nettsidene våre. 

Kvaliteten på både jordregisteret og gårdskart er et direkte resultat av kvaliteten på datakildene som brukes. 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdaterte arealtall i Landbruksregisteret 

Gårdskartprosessen, med kvalitetsheving av de tre kildene over, er avsluttet i alle landets kommuner.  

Da den ble avsluttet, ble det også lest inn arealtall i Landbruksregisteret fra jordregister. Etter det har kommunen 

selv måttet sørge for å oppdatere arealtall i Landbruksregistret ved å bestille egenprodusert jordregister og be om 

å få overført arealtallene.  

Arealtallene i Landbruksregisteret brukes som kontrollgrunnlag for søknader om arealbaserte tilskudd i jordbruket. 

 

Nytt høsten 2018: I slutten av september vil Landbruksdirektoratet gjennomføre en massivoppdatering av arealtall 

i Landbruksregisteret fra jordregister for alle landets kommuner. Det vil omfatte alle kommuner, det er ikke 

nødvendig å bestille eller «trykke på knappen» for overføring til Landbruksregisteret. Se informasjon fra 

Landbruksdirektoratet i vedlegg nederst på nettsiden om jordregister. 

Målet er å få oppdaterte arealtall i Landbruksregisteret, og dermed et godt kontrollgrunnlag til søknadsomgangen 

for produksjonstilskudd, som begynner 1. oktober.  

 

 

De samme kildene brukes for både jordregister og gårdskart: 

 

 Arealressurskartet AR5 

 Eiendomsgrenser fra Matrikkelen  

 Gårds- og bruksnummer fra Landbruksregisteret 
 

https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/g%C3%A5rdskart?locationfilter=true
https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/jordregister?locationfilter=true

