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Økt fokus på driveplikten 

Møre og Romsdal Bondelag og Bonde- og Småbrukarlag ønsker med dette brevet å sette 

fokus på driveplikten. Sammen med bonden er dyrkamarka den viktigste ressursen vi har i 

landbruket. Å ta vare på dyrkamark og beiter er viktig for bl.a. matproduksjon, 

verdiskaping og verdifulle kulturlandskap. Møre og Romsdal er et av fylkene i landet 

med størst nedgang i areal (om lag 12% siden år 2000 er gått ut av drift/bygd ned). I 

tillegg har en god del av jordbruksarealet redusert sitt produksjonspotensial som følge av 

manglende investeringer i f.eks. drenering og jordbearbeiding.  

 

Andelen leiejord i fylket er høy. I snitt 51,2%. I enkelte kommuner opp mot 70 - 80%. 

Mange bønder har basert store driftsutbygginger på leid jord. Det er krevende for næringa 

at mye av leiejorda drives på dårlige og delvis manglende leiekontrakter. Med tanke på 

finansiering av nye utbygginger er gode, langsiktige avtaler helt nødvendig. Det er også 

viktig med tanke på bondens vilje til å investere store summer i f.eks. drenering av 

leiejorda.  

 

Retten til å eie jord fører med seg noen plikter. Driveplikta beskrives i Jordlova §8: 

«Jordbruksareal skal drivast. (…)Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. 

Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 

10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessige 

gode løysingar og vere skriftleg.» I følge jordlova har kommunene en plikt til å følge opp 

at jord drives. Dette er spesielt viktig i bygder med et aktivt landbruk og etterspørsel etter 

jord.   

 

Mange grunneiere er ikke kjent med driveplikten, og mange bønder vegrer seg for å kreve 

kontrakt i frykt for at grunneier skal la andre – som ikke krever kontrakt – drive jorda. Det 

kan gis fritak fra driveplikten 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 og søker sin livssituasjon. 
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Vi vil oppfordre kommunene og lokale bondelag og bonde- og småbrukarlag til å engasjere 

seg i dette viktige arbeidet. Forslag til en mulig strategi kan være: 

 

▪ Lokale bondelag inviterer seg/inviteres på besøk til ordfører og landbruksansvarlige 

i kommunen og diskuterer saken. Hvordan er situasjonen i vår kommune, hva kan 

gjøres o.l. 

 

▪ Det skrives sak til politisk utvalg om at dette arbeidet skal prioriteres 

 

▪ Lokal presse inviteres til å lage en sak om problematikken. Sosiale medier brukes 

til å informere om at det vil bli økt fokusert på driveplikten framover 

 

▪ Det sendes ut et brev til grunneiere som ikke driver jorda si sjøl, og som ikke har 

levert inn 10-årig skriftlig avtale (forslag til brev ligger vedlagt) 

 

▪ Disse følges opp 

 

For at landbruket – en av fylkets viktigste næringer – skal fortsette å utvikle seg er det 

nødvendig med en felles innsats for at gode jordleieavtaler kommer på plass.     

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Leder i Møre og Romsdal Bondelag 

Oddvar Mikkelsen 

 

Leder i Bonde- og Småbrukarlaget 

Stein Brubæk  

 

Vedlegg:  

Forslag til informasjonsbrev til grunneiere 

Forslag til jordleiekontrakt 

 

Kopi: Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 

 

 

          

 


