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Minst 1 av 3 leier jord  
i strid med jordloven

– Gjør noe med det lang-
siktige investeringsnivået
Tekst: Anders Sandbu

Kornbonde Gry-Heidi Ruud-Wethal i Ullensaker 
kjenner seg igjen i flere av funnene i rapporten, 
men selv har hun en tiårs leiekontrakt.

– Det er synd at så mange ikke klarer å få seg 
tiårskontrakter. Kortere kontrakter gjør noe 
med investeringsnivået på jorda på sikt, sier 
Ruud-Wethal til Bondebladet.

Hun tok over gården hjemme for fire år siden. 
Rundt 40 prosent av arealet hennes er eget areal.

– Videre leier jeg jord på to gårder, områder 
på henholdsvis 350 og 37 mål. Jeg har en tiårig 
leiekontrakt med begge de jeg leier av. Jeg har 
jobbet mye med taksering av landbrukseien-
dom, og kjenner slik sett næringa fra flere sider. 
Det er store variasjoner i hvor langvarige leiekon-
trakter bønder får, påpeker hun.

Prosjektleder og medforfatter av den nye 
rapporten, Torbjørn Tufte i AgriAnalyse, mener 
tallene illustrerer mangelfull langtidsplanlegging 
hos mange.

– 35 prosent av de spurte driver i strid med 
jordloven. 65 prosent er i kategorien produsen-
ter med kontrakt på seks til ti år, og man kan 
anta at også en stor andel av dem ikke følger 
jordloven. Vi ser at det i jordbruket, som er en 
så langsiktig næring, her foreligger en mangel 
på stabilitet i langtidsplanleggingen. Skal man 
gjøre langsiktige, større investeringer, vil lengre 
kontrakter gi et bedre grunnlag for å ta på seg 
kostnader med å holde arealet godt i hevd, sier 
Tufte. •

Flest leier grovfôret: Mange melkeprodusenter oppfyller ikke forutsetningen for driveplikten i jordloven om at leieavtalen ved bortleie må være på minst ti år om gangen. En ny under-
søkelse viser at en tredjedel ahar en opprinnelig leieavtale på under fem år. (Arkivfoto)

Ved bortleie av jord, kreves leieavtale på minst ti år. Men 35 prosent av spurte melke-
produsenter, oppgir å ha en leiekontrakt på under fem år.
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D et fremgår av en ny rapport laget av 
AgriAnalyse. Rapporten ser nærme-
re på hvilke prioriteringer et utvalg 
norske melkeprodusenter gjør i sin 
grovfôrproduksjon, og viser en svært 

utstrakt bruk av kortere leiekontrakter i denne pro-
duksjonen.

– Rundt 35 prosent av de spurte har en opprinne-
lig leiekontrakt som løper på under fem år. Nesten 
65 prosent har en kontrakt på mellom seks og ti år. 
Veldig få oppgir at de har en kontrakt som varer over 
ti år, og det var litt overraskende. De vi jobbet med, 
var også overrasket over dette funnet. De kortere 
kontraktene kan gjøre det utfordrende å investere 
eller for eksempel drenere jorda, sier utreder Astrid 
Een Thun i AgriAnalyse til Bondebladet.

Mange leier grovfôrareal
Hun er en av forfatterne bak studien, som fastslår at 
det er svært utbredt å leie grovfôrareal. Kun 14 pro-
sent av bøndene i undersøkelsen svarer at de eier alt 
grovfôret selv.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 7 923 e-post-
adresser fra Tine og Q-meieriene. Svarprosenten 
var på 31, og gir et bilde av hvilke leiekontrakter som 
dominerer i deler av norsk melkeproduksjon. 

AgriAnalyse har ikke tall på hvordan utviklingen 
de senere årene har vært i antall leiekontrakter på 
under ti år. Men Een Thun viser til at en egen ar-
beidsgruppe tilbake i 2014 så nærmere på leiejord 
i norsk landbruk og kom til et leieavtalene i mange 

kommuner i bare liten eller middels grad ble fulgt 
opp.

Oppfyller ikke lovkrav
Tallene illustrerer at i hvert fall en tredjedel ikke 
oppfyller krav i jordloven. I lovens paragraf 8, om 
driveplikten, heter det: «Driveplikta kan oppfyllast 
ved at arealet vert leigd bort. Det er ein føresetnad 
for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeav-
tala er på minst 10 år om gongen utan høve for eiga-
ren til å seie ho opp.»

– Vi har ikke undersøkt hva som er problemet med 
leie sett opp mot grovfôrproduksjonen. Men leieav-
talen skal være på minst ti år av gangen. Spørsmålet 
er hvordan oppfølgingen av avtalene skal være, sier 
Een Thun.

I jordlovens paragraf 8 heter det at avtaler som fø-
rer til «driftsmessig uheldige løysingar», kan følges 
opp som brudd på driveplikta. Eieren må da sende 
kopi av avtalen til kommunen.

Mener de ikke driver dårligere
Melkeprodusentene er også spurt om de driver 
leiejorda annerledes enn dem som eier jorda. Først-
nevnte gruppe mener selv at det ikke er noen for-
skjell.

– 84 prosent sier de ikke driver leiejorda dårligere 
enn dem som eier jorda. Kanskje er ikke det så rart, 
for når man står og slår grovfôr vil det kanskje ikke 
være noen forskjell. Men hadde vi spurt mer spe-
sifikt om for eksempel drenering, kunne vi ha fått 
andre svar. Man kan også spørre: Når man ikke eier 
jorda selv; er man da villig til å gjøre de nødvendige 
investeringene? sier Een Thun. •

Driveplikten
• I jordlova paragraf 8 
heter det: «Driveplikta kan 
oppfyllast ved at arealet 
vert leigd bort. Det er ein 
føresetnad for at driveplik-
ta er oppfylt ved bortleige 
at leigeavtala er på minst 
10 år om gongen utan 
høve for eigaren til å seie 
ho opp.»


