
Oppfølging av driveplikten jf. Jordlova §8 
 

I følge jordlova har kommunene en plikt til å følge opp at jord drives. I xxxxx kommune er xxxxx da 

jordbruksareal ute av drift. I tillegg har vi mange bønder som driver jord uten langsiktige 

leiekontrakter. Dette er svært uheldig med tanke på bondens vilje til å investere i vedlikehold av 

dyrkamark. Usikker tilgang til jord er også en stor utfordring med tanke på bønder som må gjøre 

nødvendige investeringer i driftsbygninger.  

Hva er driveplikt 
I følge jordlova §8 er det driveplikt på alt jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 

innmarksbeiter). Eier man jordbruksareal har man en plikt til å sørge for at jorda drives i hele 

eiertiden. Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende, men begrenset ressurs, som også er en viktig 

del av kulturlandskapet. Eieren av jordbruksareal har et viktig forvalteransvar i denne sammenheng.  

For at driveplikten skal være oppfylt må arealet nyttes til vanlig jordbruksdrift. Dette innebærer at 

arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Det stilles ikke krav til driftsform. 

Driveplikten gjelder for alle eiere fra bestemmelsens trådte i kraft 1. juli 2009. Dette gjelder selv om 

eieren før lovendringen er gitt fritak fra driveplikten slik den gjaldt tidligere. 

Hvordan oppfylle driveplikten 
Dersom man ikke ønsker å drive jorda selv er bortleie alternativet. Det en forutsetning for at 

driveplikta er oppfylt ved bortleie at leieavtalen er på minst 10 år om gangen uten muligheter for 

eieren til å si den opp. Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger og være skriftlig. Eier må sende 

kopi av avtalen til kommunen. Ny eier må innen ett år ta stilling til om han eller hun vil drive 

eiendommen selv eller leie bort jordbruksarealet.   

Manglende avtale 
På din eiendom gnr. Xxx, bnr. Xxxx i xxxx kommune er det registrert xxx daa dyrkamark, xxx daa 

overflatedyrka jord og xxxx daa innmarksbeite. Vi kan ikke se å ha mottatt en skriftlig 10-årig 

leiekontrakt på dette arealet. Vi ber deg derfor om å sette opp en leieavtale og sende kopi til 

kommunen inn xxxxxx. 

Vi gjør oppmerksom på at kommune kan lempe på kravet om avtaleperiodens lengde etter søknad. 

Det samme gjelder kravet om at avtalen skal innebære en driftsmessig god løsning.  

Muligheter for fritak 
Det kan gis fritak fra driveplikta etter §8 enten varig elle for en avgrensa tidsperiode. Ved søknad om 

fritak skal det legges vekt på: 

 hvor viktig er å holde jordbruksarealet i hevd 

 størrelsen på gården 

 avkastningsevnen til arealet 

 om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord 

 søker sin livssituasjon. 

Ved spørsmål, ta kontakt  

Med vennlig hilsen 


