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KONTROLLRAPPORT 

Kontrollert kommune:   Torsken kommune 

Kontrolltidspunkt:  18.05.17 til 01.06.17 

Dato for kontrollrapport:  20.06.17 

Kontroll gjennomført av:  Fylkesmannen i Troms, landbruksavdelingen ved Linn Marstrander 

Kontrollerte ordninger:  Gårdskart 

Saksnummer i ePhorte:  17/3297 

 

1. Sammendrag 
Fylkesmannen i Troms ved landbruksavdelingen, har gjennomført dokumentkontroll i Torsken 
kommune. Kontrollen gjelder kommunens ajourhold av gårdskart/AR5 (arealressurskart i målestokk 
1:5000).  
 
Torsken kommune har ikke gjennomført gårdskartprosessen. Torsken kommune må for fremtiden 
sørge for at kart og register er ajourført og at landbruksregisteret er oppdatert, slik at kartdata og 
dermed også kontroll- og dokumentasjonsgrunnlaget holder høyest mulig kvalitet. 

2. Hjemmel for kontrollen 
Tilskudd skal forvaltes i henhold til Reglement av 12. desember 2003 nr. 1938 for økonomistyring i 
staten. Fylkesmannen skal ivareta kontroll med at kommunen etablerer systemer og rutiner som 
sikrer at bevilgningene over jordbruksavtalen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og 
i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder for forvaltningen av den kontrollerte ordningen. 
 
Hjemmelen for kontroll med forvaltningen av de økonomiske virkemidlene følger av 
Økonomireglementet § 15, som pålegger fylkesmannen å ivareta kontroll med at kommunen utfører 
sine oppgaver på en forsvarlig måte og i henhold til § 14. Økonomireglementet § 14 har 
bestemmelser om at kommunene skal ha systemer og rutiner som sikrer kontroll med midlene. 
 
Gjennomført gårdskartprosess og vedlikehold av denne er en viktig forutsetning for flere av de 
økonomiske virkemidlene, især produksjonstilskudd i jordbruket. 
 
Kontrollen gjennomføres med utgangspunkt i følgende regelverk:  

- Statens landbruksforvaltning sitt rundskriv 27/12 «Gårdskartprosessen og videre ajourhold 
av arealdata i kart og Landbruksregisteret etter gårdskartprosessen»  

- Rundskriv 2016-30 «Fylkesmannens kontroll av kommunenes forvaltning på 
landbruksområdet» 

 



3. Formål, omfang og gjennomføring av kontrollen 
Formålet med kontrollen er å kontrollere at kommunen utfører sine oppgaver på en forsvarlig måte. 
Det skal videre kontrolleres at kommunen har etablert system og rutiner med innebygd 
internkontroll, i samsvar med Reglement for økonomistyring i staten § 15. 
 
Vi ønsker med utgangspunkt i dette å se om kommunene gjør det de skal gjøre – om de forvalter 
ordningen på en god måte. Vi ønsker også å se hvordan kommunen jobber med denne konkrete 
oppgaven. Målet er å bidra til at kommunen blir bedre og at de for fremtiden får rutiner eller får 
forbedret sine rutiner. 
 
Kontrollen gjelder kommunens ajourhold av gårdskart/AR5 (arealressurskart i målestokk 1:5000). 
Ettersom vi kun ønsker å kontrollere et begrenset tema, finner vi det hensiktsmessig at kontrollen 
begrenses til en dokumentgjennomgang, uten kontrollbesøk eller videokonferanse med kommunen. 
 
Det ble den 18.05.17 sendt ut varsel til kommunen om kontroll av ajourhold av gårdskart. 
Kommunen fikk en frist satt til 01.06.17 for å besvare vårt brev. Kommunen kom med tilsvar den 
01.06.17. 

4. Krav til forvaltning av ordningen 
Det vises til Statens landbruksforvaltning sitt rundskriv 27/12 «Gårdskartprosessen og videre 
ajourhold av arealdata i kart og Landbruksregisteret etter gårdskartprosessen»  
 
Gårdskartprosessen: 
Kommunen skal ha mottatt jordregister, med jordregisterrapporter for hele kommunen, fra Skog og 
landskap (nå NIBIO). Kommunen skal også ha mottatt gårdskart for alle landbrukseiendommene i 
kommunen med jordbruksareal. 
 
Kommunen skulle etter dette sendt gårdskartene til grunneierne.  Kommunen skulle selv sette frist 
for tilbakemeldinger, uavhengig av om grunneier har rettinger eller ikke. Det er også viktig at 
kommunen informerer grunneier om at de nye arealtallene vil bli lagt til grunn for kontroll av 
søknadene om produksjonstilskudd.  
 
Når kommunen har gjennomført dialogen med grunneierne, skal kommunen rette feilene ved digital 
oppretting av kart- og registeropplysninger. Oppdatering av markslagsdata i AR5 og av eiendomskart 
i matrikkelen, gjøres i henhold til avtaler i Geovekstsamarbeidet. Feil i hvilke grunneiendommer som 
utgjør en landbrukseiendom, må rettes i Landbruksregisteret. 
 
Når kommunen har utført en digital oppretting av kart- og registeropplysninger, gis det beskjed til 
Skog og landskap som produserer et 2. gangs, kvalitetssikret jordregister. Dette jordregisteret sendes 
kommunen. I tillegg legges arealtallene fra 2. gangs jordregister inn i Landbruksregisteret. De 
oppdaterte arealtallene vil bli brukt som grunnlag for kontroll av arealbaserte tilskudd. 
 
Når arealtallene er oppdatert i Landbruksregisteret, sender Statens landbruksforvaltning (nå 
Landbruksdirektoratet) brev om dette til kommunen. I tillegg vil det blir produsert to rapporter som 
sendes kommunene. Kommunene må gjennomgå rapportene og gjøre eventuelle endringer. 
 
Ajourhold av arealdata etter 2. gangs jordregister og gårdskartprosessen: 
For å sikre kvaliteten på arealinformasjonen etter at gårdskartprosessen er avsluttet, er det viktig at 
kommunene fortsetter å ajourføre kart og register. Endringer skal ivaretas gjennom kommunens 
kontinuerlige oppdatering av AR5, eiendomskart i Matrikkelen samt grunneiendomstabellen i 



Landbruksregisteret. All oppdatering av kartinformasjon skal skje i henhold til kommunens avtaler 
gjennom Geovekst. 
 
Etter avsluttet gårdskartprosess skal Landbruksregisteret årlig oppdateres ved at kommunen sender 
inn AR5 til sentral kartdatabase, og deretter produserer et nytt jordregister via nettsidene til Skog og 
landskap (nå NIBIO). Etter at kommunen har produsert nytt jordregister, må kommunen se over 
tallene og aktivt velge at arealtallene skal overføres til Landbruksregisteret. Kommunen må selv gå 
inn på internettsidene til Skog og landskap (nå NIBIO) og be om at de nye arealtallene skal overføres 
til Landbruksregisteret. 
 
Fylkesmannens kontroll: 
Fylkesmannen skal følge opp at kommunene gjennomfører ajourhold av arealdataene i 
Landbruksregisteret og i kartet etter gårdskartprosessen. 

5. Faktiske forhold ved kommunens forvaltning 
I følge informasjon fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) ble gårdskart sendt til kommunen den 
08.03.10. Kommunen fikk frist til 30.11.11 for å oppdatere kartgrunnlag for beregning av nye arealtall 
til Landbruksregisteret. Torsken kommune leverte ikke oppdaterte kartgrunnlag. NIBIO bekrefter, i e-
post av 16.06.17, at de laget 2. gangs jordregister for Torsken kommune den 12.02.14. NIBIO sendte 
deretter inn arealtallene til Landbruksdirektoratet for oppdatering av Landbruksregisteret. 
Jordregisteret ble produsert på det samme kartgrunnlaget som da Skog og landskap (nå NIBIO) lagde 
gårdskart for Torsken kommune i 2010. Torsken kommune har etter dette i praksis ikke gjennomført 
gårdskartprosessen. Kommunen har aldri sendt inn egenprodusert jordregister til 
Landbruksregisteret. Det er aldri levert kontinuerlig ajourhold. 
 
Torsken kommune, ved rådmann Lena Hansson, har i brev av 01.06.17 kommet med tilsvar i 
forbindelse med vår forvaltningskontroll. Det er opplyst at informasjon om gårdskartene ikke har 
vært sendt ut til grunneierne med frist for uttalelse. Videre er det sagt at kommunen ikke har 
kvalitetssikret arealtallene på gårdskartene og fra 1. gangs jordregister. Det er opplyst at 
gårdskartprosessen ikke ble maskinelt ferdigstilt den 12.02.14. Fylkesmannen i Troms antar at dette 
er en skrivefeil, ettersom NIBIO informerer om at de ferdigstilte gårdskartprosessen i 2014. 
 
Det er videre opplyst at teknisk etat i Torsken kommune, skal sørge for ajourhold av gårdskart i 
kommunen. Dette er under arbeid i forbindelse med beregning av kommunal eiendomsskatt. Det er 
ikke kommunale vedlikeholdsrutiner vedrørende årlig ajourhold av AR5, men teknisk etat skal sørge 
for at rutiner etableres. Det er også opplyst at Torsken kommune har etablerte rutiner på vedtak om 
deling av eiendommer, oppmålingsforretninger, sammenslåing av eiendommer, matrikkelføring og 
oppdatering av matrikkelkart. Kommunen har sett at kart på NIBIOs nettsider etterpå oppdateres 
automatisk. Kommunen har også rutiner for registrering av konsesjonsforhold i matrikkelen. 
 
Fylkesmannen i Troms informerer om at Torsken kommune hadde totalt tre søkere av 

produksjonstilskudd for søknadsomgangen august 2016. Det ble utbetalt totalt 314 956 kroner i 

produksjonstilskudd denne søknadsomgangen. For søknadsomgangen januar 2017 hadde kommunen 

tre søkere, og det ble utbetalt totalt 295 919 kroner i produksjonstilskudd og avløsertilskudd. 

Fylkesmannen i Troms ser at det er forskjell på det som er ført i søknad om produksjonstilskudd, og 

registreringer i gårdskart og/eller Landbruksregisteret. Vi ser også at det, især på gårdsnummer 39, 

er store forskjeller mellom registreringer i Landbruksregisteret og gårdskart.  

 



6. Fylkesmannens vurdering 
Torsken kommune har ikke gjennomført gårdskartprosessen, i samsvar med avtaler og regelverk. 

NIBIO laget 2. gangs jordregister for Torsken kommune den 12.02.14 og sendte inn arealtallene til 

Landbruksdirektoratet for oppdatering av Landbruksregisteret. Det bemerkes at jordregisteret ble 

produsert på samme kartgrunnlag som for gårdskartene (kartgrunnlag fra 2010).  

Fylkesmannen i Troms påpeker at det er disse arealtallene som i dag brukes som grunnlag for 

kontroll av arealbaserte tilskudd. For å sikre kvaliteten på arealinformasjonen er det viktig at 

kommunene ajourfører kart og register. Torsken kommune har imidlertid aldri sendt inn 

egenprodusert jordregister til Landbruksregisteret og heller aldri levert kontinuerlig ajourhold. 

Fylkesmannen i Troms understreker at Landbruksregisteret skal oppdateres årlig, ved innsending av 

AR5 og produksjon av nytt jordregister. 

7. Avvik og merknader 
 
AVVIK 
 
Fakta  
Gårdskartprosessen i Torsken kommune ble maskinelt ferdigstilt av Skog og landskap/NIBIO i 2014. 
Torsken kommune har aldri sendt inn egenprodusert jordregister til Landbruksregisteret. Kommunen 
har heller aldri levert kontinuerlig ajourhold av AR5. 
 
Regelverk 
Statens landbruksforvaltnings rundskriv 27/12 «Gårdskartprosessen og videre ajourhold av arealdata 
i kart og Landbruksregisteret etter gårdskartprosessen». 
 
Vurdering 
Fylkesmannen i Troms har gjennomgått informasjon, på NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) sine 
hjemmesider, om AR5 og gårdskartprosessen i Torsken kommune. Det fremgår at kommunen aldri 
har sendt inn egenprodusert jordregister til Landbruksregisteret, og kommunen har heller aldri levert 
kontinuerlig ajourhold. 
 
Torsken kommune har i sitt brev, av 01.06.17, opplyst at teknisk etat skal sørge for ajourhold av 
gårdskart i kommunen. Dette er under arbeid i forbindelse med beregning av kommunal 
eiendomsskatt. Det er ikke kommunale vedlikeholdsrutiner vedrørende årlig ajourhold av AR5, men 
teknisk etat skal sørge for at rutiner etableres. 
 
Fylkesmannen i Troms påpeker at kart og register for framtiden må ajourføres, slik at kvaliteten på 
arealinformasjonen i kommunen sikres. Det understrekes at de arealtallene som ligger inne, er 
grunnlag for kontroll av arealbaserte tilskudd. 
 
Landbruksregisteret skal oppdateres årlig ved at kommunene sender inn AR5 til sentral kartdatabase, 
og deretter produserer et nytt jordregister via internettsidene til Skog og landskap. Etter at 
kommunene har produsert et nytt jordregister, må kommunen se over tallene og aktivt velge at 
arealtallene skal overføres til Landbruksregisteret. Kommunene må selv gå inn på internettsidene til 
NIBIO og be om at de nye arealtallene skal overføres til Landbruksregisteret. 
 
Gårdskartet tjener som dokumentasjon over arealressursene for en landbrukseiendom. 



Manglende samsvar mellom opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og 
gårdskartet for den aktuelle landbrukseiendommen, kan indikere at det er avgitt feilopplysninger 
som igjen kan føre til avkorting i tilskuddet. 
 
Konklusjon 
Torsken kommune må sørge for at kart og register er ajourført og at landbruksregisteret er 
oppdatert, slik at kartdata og dermed også kontroll- og dokumentasjonsgrunnlaget holder høyest 
mulig kvalitet. 
 
I år leveres arealtall fra egenprodusert jordregister til Landbruksdirektoratet den 20. mai og den 30. 
juni. I tillegg vil det bli en ekstra oppdatering i september. Torsken kommune må først oppdatere 
AR5, legge inn endringene, levere AR5 og vente til den er lest inn i den sentrale basen, før de kan 
bestille jordregister. For å bestille egenprodusert jordregister innen fristen i september, må 
kommunen levere oppdatert AR5 til fylkeskartkontoret om lag en måned tidligere. 
 
Torsken kommune har opplyst at det nå skal sørges for ajourhold av gårdskart i kommunen. Det er 
også opplyst at det skal etableres kommunale vedlikeholdsrutiner vedrørende årlig ajourhold av AR5. 
Vi ber om at kommunen opplyser nærmere om årets arbeid med ajourhold av gårdskart. I tillegg ber 
vi om at nyetablerte kommunale vedlikeholdsrutiner sendes til Fylkesmannen i Troms, eventuelt en 
tidsplan for når slike rutiner tenkes etablert. 
 
 
20.06.17 
Linn Marstrander 
 


