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Oversendelse av hjelpeskjema til KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 
2022 

Vi viser til tidligere års utsendelse av hjelpeskjema for kommunenes rapportering 
gjennom KOSTRA landbruk.  
 
For å lette kommunenes arbeid med rapporteringen gjennom KOSTRA, har 
Landbruksdirektoratet også i år utarbeidet et hjelpeskjema i Excel-format til bruk for 
løpende føring av behandlede saker etter jordlov og konsesjonslov, og hva som ble utfallet 
av disse sakene. Hjelpeskjemaet omfatter også fane for omdisponert areal fra 
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Vi ber om at statsforvalterne snarest mulig videresender hjelpeskjemaet i Excel-format til 
kommunene.  
 
Dersom kommunene benytter dette hjelpeskjemaet løpende gjennom hele 2022, vil 
arbeidet med den årlige rapporteringen på dette området bli enklere enn dersom de 
aktuelle sakene må hentes ut fra arkivet på slutten av året.  
 
Bruken av dette hjelpeskjemaet er frivillig for kommunene, men vi anbefaler at 
kommunene tar det aktivt i bruk. Dette både av hensyn til kvaliteten på de innrapporterte 
opplysningene og fordi det vil redusere arbeidsbyrden for kommunene ved 
rapporteringstidspunktet. 
 
Vi minner om NIBIOs KOSTRA-applikasjon som kan være et nyttig verktøy i 
kommunenes rapportering. Applikasjonen kan også brukes i forbindelse med plansaker, 
konsekvensutredninger eller enkeltsaker etter jordloven. Verktøyet er implementert i 

kartportalen Kilden. NIBIO har informasjon om tjenesten og brukerveiledning på 
sine sider.  
 
 

https://kilden.nibio.no/
https://www.nibio.no/tjenester/rapportering-i-kostra?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tjenester/rapportering-i-kostra/bruk-av-kostra-applikasjonen
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Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Aud-Ingrid Krefting Jostein Tostrup 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 

Mottakere: 

Statsforvaltaren i Møre og 

Romsdal 

Pb 2520 6404 MOLDE 

Statsforvaltaren i Rogaland Pb 59 4001 Stavanger 

Statsforvaltaren i Vestland Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Statsforvalteren i Agder Pb 504 4804 ARENDAL 

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Statsforvalteren i Nordland Pb 1405 8002 BODØ 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Pb 325 1502 MOSS 

Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark 

Postboks 700 9815 VADSØ 

Statsforvalteren i Trøndelag Pb 2600 7734 STEINKJER 

Statsforvalteren i Vestfold og 

Telemark 

Pb 2076 3103 TØNSBERG 
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