
Melding om oppfylling av

 driveplikt

Opplysninger om eier

Navn:

Adresse:

Tlf.nr:

Epost:

Opplysninger om eiendom
(Fyll inn gårds-, bruksnr.- og festenr. og totalt jordbruksareal pr eiendom)

Areal i dekar (mål) Ved fere enn 5 eiendommer, bruk tlleggsskjema.

Gnr/Bnr/Fnr I bruk
Ja/ Nei

Fulldyrka Overflatedyrk

a

Innmarksbeit

e

Totalt hele 
eiendommen

(arealopplysninger kan du fnne her: htps://gardskart.nibio.no/search

Oppfylling av driveplikten, jf. jordlovens § 8

Jeg oppfyller driveplikten på min(e) eiendom(mer) på følgende måte:

  Har fritak fra driveplikten eter jordlovens § 8a

  Driver arealene selv

  Leier bort arealene tl et aktvt bruk(vennligst legg ved kopi av avtale)

  Arealet blir ikke drevet

  Annet

Begrunnelse ved ikke oppfylt driveplikt:

Dato:__________ Sted:_____________ Underskrif:___________________________

https://gardskart.nibio.no/search


Om driveplikten

Jordlovens § 8, Driveplikt 

Jordbruksareal skal drivast. Driveplikta gjeld for heile eigartda. Ny eigar må innan eit år ta stlling tl om ho eller han vil drive eigedomen 
sjølv eller leige bort jordbruksarealet eter føresegnene i andre ledd.

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 tl å seie ho opp. Avtala må føre tl driismessig gode løysingar og vere skriileg. Avtaler som 
fører tl driismessig uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta.   Ei leigeavtale som er i strid med andre eller tredje 
punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve tl ooentlege styresmakter.

Finn departementet at jordbruksareal ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei td av inntl 10 år, eller at jorda skal 
plantast tl med skog, eller tltak av omsyn tl kulturlandskapet. Om pålegg ikkje er eterkome når fristen er ute, kan departementet gjera 
avtale om bortleige av heile eller delar av jorda for ei td av inntl 10 år.

Jordlovens § 8 a, Fritak fra driveplikt:

Departementet kan eter søknad gi fritak frå driveplikta eter § 8 anten heilt ut eller for ei viss td.

Ved avgjerd av søknaden skal det leggjast vekt på kor viktg det er å halde jordbruksarealet i hevd, på bruksstorleiken, avkastningsevna på 
arealet og på om det i området der eigedomen ligg, er bruk for jordbruksarealet som tlleggsjord. Det skal òg leggjast vekt på søkjaren sin 
livssituasjon.

Ot.prp.nr. 44 (2008-2009) tl § 8:

Bestemmelsen i jordloven § 8 gjelder driveplikt. Det følger av første punktum at jordbruksareal skal drives. Begrepet jordbruksareal 
omfater fulldyrka jord, overfatedyrka jord og innmarksbeite slik disse areakvalitetene er defnert i AR5, arealklassifseringene fra Skog og 
landskap. Dete omfater arealer som det er utørt kultverings- og kulturtltak på.

For at driveplikten skal være oppfylt må jorda bli holdt i en slik kulturtlstand at arealet kan nytes tl vanlig jordbruksdrif med mulighet for 
normal avling vurdert i lys av produksjonsegenskapene. Det er et minstekrav at det foregår en aktvitet på arealet i den forstand at det 
kultveres, for eksempel gjødsles når det er nødvendig, og høstes.

Driveplikten synliggjør eierens forvalteransvar knytet tl det å eie matproduserende arealer. Set i lys av dete, stlles ikke krav tl 
drifsform. Den aktuelle drifen kan imidlertd ikke være slik at produksjonsegenskapene forringes over td. Slik forringelse kan for eksempel
skje ved at kantsonene ikke vedlikeholdes eller dyrkes skikkelig, eller ved at eieren over td ikke plukker foghavre.

Det er fastsat i første ledd annet punktum at ny eier innen et år fra overtakelsen må ta stlling tl om han eller hun vil oppfylle driveplikten 
selv, eller leie bort arealet. Fristen regnes fra ervervet på samme måte som boplikten eter konsesjonsloven § 5 annet ledd slik at 
driveplikten eter jordloven og boplikten eter konsesjonsloven § 5 annet ledd oppstår samtdig. Se overgangsbestemmelsen pkt. 14 for så 
vidt gjelder de som eier jordbruksareal ved ikraftredelsen av loven.

Det følger av annet ledd at driveplikten kan oppfylles ved bortleie av jordbruksarealet. Bestemmelsen innebærer at eier kan velge om han 
vil oppfylle driveplikten selv, eller leie bort. Ved bortleie må arealet leies bort som tlleggsjord i henhold tl en skriflig avtale som er på 
minst t år, og som fører tl drifsmessig gode løsninger. Løsningen bygger på reglene i gjeldende odelslov § 27 og konsesjonsloven § 5 annet
ledd. Praksis og forarbeider tl disse bestemmelsene gjelder tlsvarende for ny bestemmelse i jordloven. Det går dessuten utrykkelig fram 
av ordlyden at avtalen ikke skal kunne sies opp av eier innenfor 10-årsperioden. Ved mislighold kan avtalen heves på vanlig måte.

Det er landbruksmyndighetene som skal ta stlling tl hva som er en drifsmessig god løsning. Fører avtalen tl en drifsmessig uheldig 
løsning, er driveplikten brut. For slike brudd gjelder reglene i jordloven §§ 19 og 20.

Annet ledd femte punktum fastseter at en leieavtale som er i strid med andre eller tredje punktum ikke kan gjøres gjeldende mellom 
partene eller i forhold tl ooentlig myndighet. Bestemmelsen er ny. Den er en forutsetning for at kontrollen med leieavtalenes innhold kan 
bli reell.

Ved brudd på driveplikten kan landbruksmyndighetene eter tredje ledd pålegge eieren å leie bort jorda eller at jorda skal plantes tl med 
skog eller pålegges tltak av hensyn tl kulturlandskapet. Bestemmelsen gjaldt tdligere bare dyrka jord. Den er utvidet og tlpasset omfanget
av driveplikten som eter første ledd gjelder jordbruksareal.

Eter ordlyden er det opp tl departementet (kommunen) å ta stlling tl eventuelle pålegg. Dete innebærer bl.a. at kommunen, som eter 
gjeldende lov, må ta stlling tl om bruddet er vesentlig. Om arealet kan drives lønnsomt er av betydning ved denne avgjørelsen. Det kan 
tenkes jordbruksareal som er oppdelt i så små teiger, eller som ligger utlgjengelig tl for drif. Slike areal vil regelmessig ikke kunne gi 
grunnlag for lønnsom drif. Ved vurderingen av hva som kan gi grunnlag for lønnsom drif, skal det legges tl grunn en objektv standard. 
Det vil være lønnsom drif hvis noen kan drive arealet som jordbruk med økonomisk utbyte. Vurderingen skal følgelig ikke bare knytes tl 
eierens egen bruk av jorda. For eieren kan forholdene være slik at han må foreta investeringer i drifsapparat eller bygninger slik at drifen 
av arealet ikke ville bli lønnsom. Spørsmålet er om en vanlig yrkesutøver med nødvendige teoretske og praktske kunnskaper kan drive 
jorda med økonomisk utbyte, enten som tlleggsjord eller som egen eiendom.

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1995-05-12-23/%C2%A78


Tilleggsskjema eiendomsopplysninger

Gnr/Bnr/Fnr I bruk
Ja/ Nei

Fulldyrka Overflatedyrk

a
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e

Totalt hele 
eiendommen
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