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1. Innledning 
1.1. Formål med retningslinjer 
Det er et økende antall saker som krever jordlovsbehandling i Nes. Herunder saker som kan 
regnes som innenfor arealformålet landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-formål) og som ikke 
er nærmere regulert av kommuneplanen. Det er også en del jordlovsbehandling i forbindelse med 
søknader om dispensasjon fra kommuneplanen. Med økende saksmengde er det behov for å 
fastsette kommunale retningslinjer for saksbehandling etter jordloven.  
 
Ved å fastsette retningslinjer for jordlovsbehandling kan man sikre mest mulig lik og forutsigbar 
behandling av enkeltsaker, sikre politisk forankring og oppnå effektivitet i saksbehandlingen. 
Retningslinjene gir også grunnlag for å få en prinsipiell politisk drøfting av den lokale tilpasningen, 
og dermed sikre politisk forankring ved behandling av saker.  Retningslinjene vil være veiledende 
for kommunens behandling, men innebærer ikke en endelig avklaring ut fra alle interesser og 
hensyn som kommunen eller aktuelle sektormyndigheter skal ivareta.  
 
Retningslinjene i det følgende er i hovedsak avgrenset til jordlovens formål, § 8 (driveplikt), § 9 
(omdisponering) og § 12 (deling). Retningslinjene er utarbeidet av landbrukskontoret i samarbeid 
med øvrige avdelinger i virksomheten Areal og Miljø.  

1.2. Overordnet regelverk og retningslinjer  

Kommuneplanen 

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument i kommunen. Der tiltak krever dispensasjon 
fra kommuneplanen blir søknaden først vurdert etter plan- og bygningsloven (PBL). 
Jordlovsbehandling vil ikke være nødvendig ved avslag etter plan- og bygningsloven.  
 
Dersom det er grunnlag for dispensasjon eller positivt vedtak etter plan- og bygningsloven, må 
saken realitetsbehandles etter jordloven. Ved dispensasjon må også saken sendes på høring til 
regionale myndigheter jf. PBL.  

Jordloven  

 Lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)  
 
Jordloven virker side om side med plan- og bygningsloven. Det betyr at når et tiltak kun krever 
tillatelse etter den ene loven, trenger man ikke tillatelse etter den andre. Berører et tiltak begge 
lovverk, må det foreligge tillatelse etter begge regelverk før et tiltak lovlig kan iverksettes. Plan- 
og bygningsloven er sektorovergripende, mens jordloven primært ivaretar jorda og 
landbruksinteressene.  

Sentrale forskrifter under jordloven 

 Forskrift 08.12.2003 nr. 1480 om saksbehandling mv. i kommunen  
 Forskrift 08.12.2003 nr. 1479 om overføring av myndighet til kommunene m.fl.  
 Forskrift 14.12.2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker  
Jordloven har 67 forskrifter, men de som ikke berører kommunens lovforvaltning er ikke gjengitt 
her. 

Rundskriv og veiledning fra Landbruks- og matdepartementet:  

 Rundskriv M-2/2017 – Driveplikten etter jordloven  
 Prop. 127 S (2014-2015) kap. 4 – Nasjonal jordvernstrategi 
 Veiledning 24.11.2015 – Kommunal behandling av torvuttak 

http://www.lovdata.no/all/hl-19950512-023.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-08-1480
http://lovdata.no/for/sf/dl/xd-20031208-1479.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-14-1336
https://lovdata.no/referanse/hjemmel?dokID=NL/lov/1995-05-12-23
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling/regelverk/_attachment/66397?_ts=15e5bc9c358&download=true
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-127-s-20142015/id2413930/sec14
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling/publikasjoner/_attachment/50119?_ts=151396b0a18&download=true
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 Rundskriv M-1/2013 – Omdisponering og deling – jordloven §§ 9 og 12 
 Veiledning 19.11.2010 – Kommunens ansvar for å ta vare på jordressursene  
 Veiledning 25.6.2010 - Praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven § 12.  
 Veiledning 21.12.2006 - Om praktisering av delingsbestemmelsen og om endring i jordloven 

og opphevelse av seks lover  
 Veiledning 21.2.2006 – Vern om jorda og kulturlandskapet – kommuners ansvar innenfor 

nasjonale mål  
 Kjerneområde landbruk - veileder for registrering og prioritering av viktige områder for 

jordbruk og kulturlandskap utgitt av Landbruks- og matdepartementet i mai 2005  
 Rundskriv M-6/2003 - Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om 

saksbehandling mv. i kommunen etter jordloven, odelsloven og skogbruksloven  
 Rundskriv M-43/95 - Om jordlova  
 Rundskriv M-35/1995 - Jordlovens formål  

1.3. Viktige hensyn i Nes 
Landbruket i Nes er i stadig utvikling. Retningene i landbruket går mot økt volumproduksjon, 
nisjeproduksjon og satsing på landbruksbaserte tilleggsnæringer. I Nes er det mange eiere av 
landbrukseiendom som ikke selv er aktive innen landbruksnæringen. Omstillingene gjør at 
landbrukets ressurser, både areal- og bygningsressurser, blir tatt i bruk på nye måter. Som for all 
annen virksomhet, er det viktig at slike tiltak ikke er i strid med viktige naturvern-, kulturminne- 
eller samfunnsinteresser. 
 
Nes er Norges største kornkommune og arealressursene nasjonalt viktige. I Norge er kun 3 % av 
landarealet jordbruksareal. Dette utgjør 1,9 dekar dyrket areal per innbygger, noe som er lite 
jordbruksareal sammenlignet med andre land. Kun 1 % av landets areal kan benyttes til 
produksjon av matkorn. Med landets begrensede areal for matproduksjon er det viktig med en 
politikk som verner om jordbruksarealene for nåværende og framtidig matproduksjon 
(NIBIO, 2017).  
 
De siste 25 årene har den beste jorda – hvor vi kan produsere korn, poteter og grønsaker – blitt 
redusert. I perioden 1965-2014 har Nes kommune omdisponert 3741 dekar dyrket jord (jf. 
KOSTRA). I Akershus er det kun Ullensaker, Bærum og Asker som har omdisponert mer dyrket 
areal enn Nes. Jordbrukets egen omdisponering (bygging av driftsbygninger mv.) er ikke 
medregnet. NIBIOs gjennomgang av 
arealressurskartet viser at 483 dekar 
jordbruksareal er bygget ned i Nes de siste 11 
årene og dermed permanent omdisponert 
(NIBIO, 2017).   
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har laget et kart 
med de viktigste vernehensynene jf. figur 1. Dette 
kartet viser at tettstedene ligger i områder med 
verdifulle jordressurser, og at utvikling av 
tettstedene i mange tilfeller vil komme i konflikt 
med jordvernhensynet. I tillegg kommer hensynet 
til bl.a. kulturminner og –miljø, og fareområder for 
flom og skred, som ikke er vist på kartet.  
 
Jordvern er et av hensynene som vises på figuren 
(oransje), sammen med friluftsliv (blått) og 
biologisk mangfold (grønt). De viktigste 
vernehensynene vises med de sterkeste fargene. 
Når det gjelder jordvern viser den den sterkeste 
oransje fargen fulldyrka jord, den lyseste oransje 
fargen viser innmarksbeite og den mellomfargede 
er overflatedyrka jord.  Figur 1 Jordvern-, friluftsliv- og naturverninteresser 

i Nes

https://www.regjeringen.no/contentassets/9e39df7ad4fc4ca9b2c30f8e3747a514/rundskriv-m-1-2013-omdisponering-og-deling---revid-nov-16.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/lmd/vedlegg/brev/brev_kommunenes_ansvar_for_jordressursene_191110.pdf?id=2081846
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling/publikasjoner/_attachment/12056?_ts=12bf2a005b8&download=true
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/lmd/nyh/2006/1181/ddd/pdfv/302974-brev_jordloven_211206.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/areal-og-jordvern/jordvern/publikasjoner/_attachment/4557?_ts=12829d8d5e0&download=true
https://www.regjeringen.no/html/lmd/kjerneomraade/bilder/kjerneomraade.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/rundskriv/2003/m-62003-bestemmelser-om-overforing-av-my.html?id=109245
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/m-431995---lov-av-12-mai-1995-nr-23-om-j/id278766/
http://www.regjeringen.no/Upload/LMD/Vedlegg/Regelverk/M_35_95_Jordlovens_formaal.pdf
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Kommunen må ta hensyn til og bidra til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense 
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark, samt redusere oppsplitting av verdifulle 
landbruksarealer. Å ivareta landbruksområdene er en viktig forvaltningsoppgave i kommunen, da 
presset på arealressursene til andre formål (bl.a. byggeformål og samferdsel) er stort i vår region.  
 
For å opprettholde de verdifulle jordbruksområdene i kommunen, er det viktig at utbygging 
primært skjer ved fortetting og transformasjon av eksisterende byggeområder, eller legges til 
områder som er avsatt til byggeformål (bolig/næring) i kommuneplanens arealdel.  

Bruksstruktur i Nes 

Bruksstrukturen er svært variert i Nes, med forskjellige bruksstørrelser og type produksjoner. 
Leiejordandelen er høy, over 40 % av jordbruksproduksjonen skjer på leid areal målt i antall 
dekar (SSB, 2010a). Det er i overkant av 1300 landbrukseiendommer i Nes kommune, men kun 
320 aktive jordbruksforetak (Landbruksdirektoratet, 2017). I følge tall fra Landbruksdirektoratet 
utgjør små bruk under 50 dekar hele 57 % av eiendommene, og disse består av 25 % av 
landbruksarealene. 25 % er mellomstore bruk mellom 50 og 200 dekar og disse består av 23 % 
av landbruksarealene. 18 % av eiendommene er større bruk over 200 dekar og disse består av 
52 % av landbruksarealet (Landbruksdirektoratet, 2017).  

1.4. Formål og virkeområde – jordloven §§ 1 og 2 
Jordloven har som formål å legge forholdene til rette for at arealressursene kan bli brukt på den 
måten som er mest tjenlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene 
skal disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i 
området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger.  
 
Ressursene skal disponeres ut fra framtidige generasjoner sine behov (evighetsperspektiv). 
Forvaltingen av arealressursene skal være miljøforsvarlig og bl.a. ta hensyn til vern om 
jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, 
helse og trivsel for mennesker, dyr og planter.  
 
Begrepet landbruk omfatter jordbruk, skogbruk, gartneri og utmark med tilleggsnæringer. De mest 
sentrale momentene i lovteksten er bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Med 
bosetting mener en både bosetting på landbrukseiendommer og i området for øvrig. 
Arbeidsmulighetene må tolkes i lys av samfunnsutviklingen, men det skal vektlegges om bruket 
kan skape arbeid. Driftsmessig gode løsninger legger til rette for reduserte driftskostnader, og her 
står arronderingen sentralt. 
 
Jordloven gjelder for hele landet. Reglene i §§ 9 og 12 gjelder likevel ikke for område som i 
reguleringsplan er lagt ut til annet formål enn landbruk eller som i bindende arealdel av 
kommuneplan er lagt ut til bebyggelse og anlegg. Kommunens planmyndighet kan vedta at 
reglene i §§ 9 og 12 skal gjelde for et planområde, eller del av det. 

2. Driveplikt – jordloven § 8  
Hovedregel: Alt jordbruksareal skal drives, enten av eier selv eller ved bortleie til annen 
landbrukseiendom i drift. Leieavtalen skal være 10-årig og ikke kunne sies opp av utleier i 
perioden, med mindre det foreligger mislighold. Kopi av avtalen skal sendes til kommunen. 

2.1. Jordbruksareal skal drives 
Alt jordbruksareal, dvs. fulldyrka jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite skal drives. 
Driveplikten er en personlig og varig plikt som gjelder alle som eier jordbruksareal, uavhengig av 
størrelse eller planstatus. Driveplikten kan oppfylles ved egen drift eller ved at eier leier bort hele 
eller deler av arealet.  
 
Eiere som velger å oppfylle driveplikten selv, må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften.  
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Dersom eier velger å oppfylle driveplikten ved bortleie gjelder jordlovens vilkår:  
 Leietiden skal være minst 10 år, og avtalen kan ikke sies opp av utleier i leietiden (mulig å 

si opp om det foreligger mislighold) 
 Leieavtalen skal være skriftlig og kopi må sendes til kommunen  
 Leieavtalen må føre til en driftsmessig god løsning  

 
For at jordleien skal regnes som en driftsmessig god løsning må jorda i utgangspunktet leies bort 
som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i drift i nærområdet.  

2.2. Søknad om fritak fra driveplikt  
Som følge av bruksrasjonaliseringen i jordbruket, færre beitedyr og ønske om framtidig 
omdisponering kan fulldyrket jord og innmarksbeite bli liggende unyttet. Dyrket jord ute av drift 
forekommer nå også i de gode jordbruksområdene, bl.a. der det er grøftebehov eller parsellen er 
liten eller dårlig arrondert.  
 
Det er generelt stor etterspørsel etter fulldyrket jord og innmarksbeite i området. Den typiske 
produksjonen er korn, men det er også økende interesse for beiter til sau og ammeku. I Nes er 
det mye leid jord og vanskelig å gjøre langsiktige investeringer (f.eks. i hydrotekniske anlegg, 
inngjerding, redskap og korntørke) basert på et kortsiktig jordgrunnlag. Av hensyn til videre 
utvikling av det lokale landbruket vil det være viktig med langsiktige jordleieavtaler. 
 
Ved vurdering av fritak fra driveplikten skal det legges vekt på hvor viktig det er å holde 
jordbruksarealet i hevd, størrelsen på arealet, om det er andre bruk i området som har behov for 
tilleggsjord, og søkerens livssituasjon. Det kan lempes på kravet til leieavtalens varighet med 
begrunnelse i søkers livssituasjon (f.eks. utdanningsfase, sykdom eller andre tungtveiende 
personlige grunner) jf. jordlovens § 8 a, men det skal som hovedregel ikke gis varig fritak fra 
driveplikten. 

Behandling dersom ingen vil drive arealet  

Dersom arealet er lite, ubebygd, omgitt av skog og lite egnet til moderne jordbruksdrift, vil det tale 
for fritak fra driveplikten, eventuelt med vilkår om tilplanting. Dersom arealet ligger i et område 
hvor det er viktig å ivareta kulturlandskapet og landskapsbildet, kan fritak fra driveplikten innvilges 
på vilkår av at jordbruksarealet skjøttes slik at det holdes åpent og ikke gror igjen, dvs. fjerner 
kratt og småbusker etter behov. Det skal settes vilkår om bortleie dersom det senere oppstår 
interesse for å leie arealet. Dersom andre brukere er interessert i å drive arealet, taler det for 
avslag på søknad om fritak fra driveplikten.  

2.3.  Mislighold av driveplikt  
Dersom jordbruksarealet ikke drives foreligger det mislighold. Et mislighold foreligger også 
dersom eier ikke driver arealet selv og innen ett år fra overtakelsen av eiendommen ikke har leid 
bort arealet som tilleggsareal til annen landbruksenhet på de vilkår loven stiller opp.  
 
Kommunens oppfølging når verdifulle jordbruksareal ikke drives:  

a) Kommunen sender grunneier skriftlig varsel om oppfølging av driveplikten, med 
anmodning om å oppfylle driveplikten innen en frist, samt gi skriftlig tilbakemelding om 
hvorfor driveplikten ikke er oppfylt. Dersom eier hevder at ingen er villige til å drive jorda, 
må dette dokumenteres.  

b) Dersom eier ikke etterkommer anmodningen om å drive jordbruksarealet, kan kommunen 
pålegge eieren å leie bort arealet for en periode av inntil 10 år dersom andre jordbrukere i 
området er interessert i leiejord.  

c) Dersom pålegget ikke etterkommes, kan kommunen anmode Fylkesmannen om å ilegge 
tvangsgebyr jf. jordloven § 20.  

d) Dersom ingen vil drive arealet, følges rutine under kapittel 2.2. 
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3. Bruk av dyrka og dyrkbar jord – jordlovens § 9  
Hovedregel: Det legges til grunn en streng praktisering av jordvernet ved vurdering av 
omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal unngås 
dersom det ikke foreligger viktige samfunnsinteresser som tilsier at hensynet til jordvern må vike.  
Omdisponering til andre formål enn landbruk skal først og fremst skje ved rullering av 
kommuneplanens arealdel.  

3.1.  Forbudet gjelder dyrket og dyrkbar jord  
Det er et nasjonalt mål å styrke jordvernet. Dyrket jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte 
på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke blir egnet til 
jordbruksproduksjon i framtiden. Bestemmelsen omfatter både arealene og selve jordsmonnet.  
Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern. Bestemmelsen skal i følge 
nasjonale retningslinjer håndheves strengt når det gjelder dyrket og dyrkbar jord som kan nyttes 
til matproduksjon.  
 
I særlige tilfelle kan det gis dispensasjon dersom en etter en samlet vurdering av forholdene 
finner at jordbruksinteressene bør vike. Ved avgjørelsen skal det bl.a. tas hensyn til godkjente 
planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket, 
kulturlandskapet og det samfunnsgagnet en omdisponering vil gi. Det skal også tas hensyn til om 
arealet kan føres tilbake til jordbruksproduksjon. Det kan kreves framlagt alternative løsninger.  
 
Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord til boligområder, områder for fritidsbebyggelse, samt 
næringsformål (jf. bestemmelser i kommuneplanens arealdel), avklares gjennom rullering av 
kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplaner.  
 
Det skal legges vekt på hvilken effekt omdisponering av et areal får på arrondering av arealene, 
herunder nærhet til andre jordbruksarealer og hvordan omdisponering vil påvirke mulighetene for 
rasjonell, maskinell jordbruksdrift. For dyrkbar jord skal legges vekt på hvordan omdisponering av 
et areal påvirker muligheten for adkomst og nydyrking av øvrige dyrkbare arealer i samme 
område. Ved spredt boligbygging er det viktig at sammenhengende areal med dyrkbar jord ikke 
perforeres av enkelttomter. Det samme gjelder for annen bebyggelse og andre anlegg, der det er 
påkrevd med tillatelse til omdisponering etter jordlovens § 9.  
 
Dersom viktige samfunnshensyn tilsier omdisponering, legges følgende retningslinjer til grunn for 
valg av arealer som skal kunne omdisponeres: 

 Lav skogsbonitet før høyere skogsbonitet 
 Skog før dyrka mark 
 Lite verdifull dyrka mark og dyrkbar skog, før god dyrka mark  

Arealressurser, jordressurser og jordkvalitet fremgår av NIBIOs kartbase Kilden. 

3.2. Buffersone mot dyrka mark 
For å unngå konflikter mellom landbruksdrift og av hensyn til beboere i området bør det ved 
tillatelse til boligbygging i LNF-områder settes krav om buffersone mellom bolig og område der 
landbruksproduksjonen foregår. Sonen må være tilstrekkelig bred slik at risiko og plager fra støv-, 
støy, avdrift- og lukt som følger av nærhet til jordbruksdrift begrenses. Avhengig av terreng- og 
vegetasjonsforhold bør en buffersone være minimum 20 meter fra bolig til jordbruksarealer i drift. 

3.3. Driftsbygninger 
Bygninger som er nødvendige for landbruksdriften omfattes ikke av omdisponeringsforbudet, men 
bør ikke tillates oppført på dyrka mark dersom det finnes driftsmessig gode alternative 
plasseringer. Landbruksdrift omfatter næringsmessig utnytting av arealressursene på gårdsbruk. 
Landbruksdriften må ha et «næringsmessig preg»1, for at en bygning skal regnes som en 

 
1 Eier har næringsmessig omsetning av landbruksprodukter fra drifta, og inntektene inntektsføres i 
regnskapet.  
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driftsbygning i landbruket. Oppføring av bygninger på eiendommer under konsesjonsgrensen kan 
ofte ikke regnes driftsbygninger i landbruket.  

3.4. Oppføring av kårbolig 
Hensikten med kårbolig er å lette generasjonsskiftet på gården ved at to generasjoner kan bidra i 
driften. Landbruket har gjennomgått store endringer i de siste årene, og behovet for kårboliger 
anses som begrenset. Av ulike årsaker er det likevel ofte ønske om å bygge bolig(er) på 
landbrukseiendommer. 
 
Ved ønske om flere boenheter på gården skal det legges vekt på om det er driftsmessig behov 
for flere boliger på eiendommen. Dersom det ikke er egnede udyrkbare arealer for oppføring av 
kårbolig, kan samtykke til oppføring av kårbolig på dyrket eller dyrkbar jord bare gis når kårbolig 
er helt nødvendig for landbruksdriften på eiendommen. Det vil typisk gjelde der eieren selv har 
aktiv husdyrproduksjon eller arbeidskrevende planteproduksjon av et slikt omfang at det er behov 
for at flere årsverk kontinuerlig tar del i driften. Det bør i slike tilfeller omdisponeres minst mulig 
dyrka mark, og annet areal enn dyrka mark bør benyttes i de tilfeller der dette er mulig.  
 
Boligen må plasseres med hensyn til natur- og kulturlandskapsverdier og tilpasses eksisterende 
bebyggelse og kulturmiljø. For dyrkbar mark må det legges vekt på i hvilken grad omdisponering 
svekker arrondering for nydyrking av omkringliggende areal. Adkomst til eiendommen må 
samordnes med eksisterende adkomster og/eller være i henhold til rammeplan for avkjørsler. 

3.5. Stall og rideanlegg 
Anlegg for oppstalling av hest inkludert mindre ridehall/rideanlegg kan inngå i landbruksbegrepet 
hvis anlegget er tilpasset brukets størrelse og drift, herunder produserer eget fôr til hestene og 
har tilstrekkelig spredeareal. Slike anlegg, inkl. ride- og kjørebaner for hest skal ikke legges på 
dyrka mark dersom det finnes alternative plasseringer på eiendommen eller i området. Plassering 
på dyrket mark forutsetter tillatelse til omdisponering. Større ridesenter / anlegg for hest inngår 
ikke i landbruksbegrepet og krever behandling etter plan- og bygningsloven. Det bør foreligge 
ferdselsavtaler i nærområdet og legges vekt på trafikksikkerhet.  

3.6. Midlertidig omdisponering  

Mottak av rene masser 

All tilkjøring av eksterne masser regnes som massemottak etter gjeldende kommuneplan (2015-
2030). Massemottak skal behandles etter plan- og bygningsloven. I disse sakene gir 
landbruksmyndighetene en faglig uttalelse til planene med hensyn til landbruksinteressene i 
langsiktig perspektiv samt kulturlandskapet. I enkelte tilfeller kan oppfylling med «rene masser» gi 
driftsmessige fordeler for jordbruket, f.eks. ved reparasjon av omfattende erosjonsskader. Ved 
eventuell tillatelse bør det settes vilkår om at matjord tas av og legges i god avstand til omsøkt 
areal slik at massene ikke blandes. Tillatelsen tidsbegrenses og det settes vilkår om at arealet 
tilbakeføres til jordbruksareal etter at tiltaket er utført eller tillatelsen utløper.  

Omdisponering til pyntegrønt, juletrær, skog mv.  

Slike produksjoner bør fortrinnsvis legges på skogareal, jordbruksarealer som ligger ute av drift jf. 
kapittel 2.2, eller på arealer som kan betegnes som svake jordbruksarealer. Ved vurderingen må 
det også tas hensyn til naboer, drifts- og miljømessige ulemper og kulturlandskapet. Kommunen 
kan innvilge omdisponering til slike formål dersom det er forsvarlig ut i fra eiendommens 
driftsgrunnlag, dvs. at resterende dyrket areal gir grunnlag for videre drift. Det settes vilkår om at 
arealet dyrkes opp igjen når plantasjedriften opphører (inntil 12 års omløp ved juletredyrking).  

Produksjon av ferdigplen 

Midlertidig omdisponering av dyrka jord til plenproduksjon kan tillates på mindre produktive 
arealer jf. kapittel 2.2. Produksjonen av plen må foregå slik at jordsmonn ikke fjernes i 
produksjonsprosessen. 
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Uttak av torv fra myr 

Uttak av torv krever behandling etter plan- og bygningsloven. Torvuttak til produksjonsformål er 
ikke tillatt utenfor områder som er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, jf. PBL. § 
11-7. Bare uttak av torv til husbehov i landbruk er tillatt i LNF(R) – områder uten tillatelse etter 
plan- og bygningsloven. Det er nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordloven § 9 
ved uttak fra myr som er klassifisert som dyrkbar. Dette gjelder også for uttak av torv til husbruk. 
Dersom arealet er regulert til annet enn landbruk, kreves ikke samtykke etter jordloven § 9, med 
mindre det er bestemt at jordloven § 9 fortsatt gjelder, se jordloven § 2. 

3.7. Ulovlig omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord 
Dersom kommunen avdekker ulovlig omdisponering, skal tiltakshaver informeres om regelverket 
og det skal gis en frist for fjerning av ulovlig anlegg eller byggverk. 
 

4. Deling av landbrukseiendom – jordloven § 12  
Hovedregel: Deling av landbrukseiendommer hvor formålet er salg av jord- og/eller skogareal 
som tilleggsareal til andre landbrukseiendommer kan tillates dersom det gir en tjenlig og variert 
bruksstruktur, og ikke medfører drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket. 
Fradeling av enkelttomter (jf. kommuneplanens bestemmelser) kan skje i områder som er avsatt 
til spredt boligbygging i kommunen og delingen ikke berører dyrket eller dyrkbar jord. Fradeling 
av areal fra landbrukseiendommer til annet formål nevnt over skal ikke tillates, men avklares ved 
rullering av kommuneplan og/eller i reguleringsplan.  

4.1.  Overordnede hensyn  
Jordloven § 12 (deling) bestemmer at deling som innebærer klare fordeler for landbruket (f.eks. 
rasjonalisering og forbedret arrondering) i utgangspunktet kan tillates jf. formålet om å sikre og 
samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift.   
 
Dersom dyrka jord skal tas i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller dyrkbar jord skal 
tas i bruk til formål som gjør den uegnet til jordbruksproduksjon i framtida, kan det ikke gis 
samtykke til deling uten at det er gitt tillatelse til omdisponering etter jordloven § 9.  
 
Eiendom som er nytta eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk (landbrukseiendom)kan ikke 
deles uten samtykke fra kommunen. Det samme gjelder forpakting, tomtefeste og lignende leie 
eller bruksrett til del av eiendommen når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies 
opp av eieren (utleieren). Med eiendom mener en også rettigheter som ligger til eiendommen og 
parter i sameie.  
 
§ 12 sjette ledd, «driftsenhetsbestemmelsen», sier at en eiendom bestående av flere 
matrikkelnumre, samt eventuelle sameieandeler, i utgangspunktet er å regne som én eiendom, 
slik at det må søkes delingssamtykke for å kunne selge unna enkelte matrikkelnumre i 
driftsenheten. 
 
Ved avgjørelse av om samtykke til deling skal gis, skal det legges vekt på:  

 Om deling legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.  
Denne vurderinga er sentral og er utgangspunktet for vurderinga av søknaden. 
Landbrukspolitikkens mål for bruksstrukturen er å skape grunnlag for stabile 
arbeidsplasser og gi lønnsomhet i jordbruket, herunder å styrke de aktive driftsenhetene i 
landbruket. I variert ligger bl.a. at ikke kun de aller største driftsenhetene skal ha mulighet 
til å styrkes.  

 Hensynet til vern av arealressursene.  
Begrepet arealressurser omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, stein, 
vann, bygninger eller retter jf. jordloven § 1. Vernet gjelder alle ressursene som tilhører 
landbrukseiendommen. Vilkåret tar sikte på å verne om eiendommens fremtidige 
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inntektsmuligheter i et lengere tidsperspektiv. Fradeling av en ressurs innebærer ofte en 
kortsiktig vinning som forringer de fremtidige driftsmulighetene på gården. 

 Om deling fører til ei god driftsmessig løsning.  
Driftsmessig gode løsninger vil være å skape et robust landbruk med bærekraftige 
enheter. Arronderingsmessige forhold som avstander, utforming av teiger og lignende 
skal vektlegges.  

 Om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Formuleringen sikter både til driftsmessige ulemper som går på selve landbruksdrifta og 
miljømessige ulemper som går på eventuelle konflikter som kan oppstå mellom 
landbruket og andre interesser.  

 Andre hensyn.  
Det kan legges vekt på andre hensyn dersom det faller inn under formålet i jordloven.  

 
Utgangspunktet er at deling kan tillates dersom delingen bidrar til at arealressursene blir 
disponert til det beste for landbruksnæringa. Det må foreligge en klar fordel med deling, for at 
deling skal tillates. 

4.2. Fradeling av hensyn til bosetting 
Jordlovens § 12 fjerde ledd åpner for at en kan gi samtykke til deling selv om en vurdering av 
øvrige hensyn tilsier at deling bør nektes, dersom fradeling vil ivareta hensynet til bosetting i 
distriktene. Denne muligheten forutsetter at det er nedgang i folketallet jf. SSBs 
befolkningsstatistikk, som kan svekke aktivitet og utvikling i området.  
 
Nes er i et område med jevn befolkningsvekst og ingen områder i kommunen har nedgang i 
folketallet. Bosettingshensynet kan derfor ikke vektlegges dersom det ikke ligger til rette for deling 
etter § 12 tredje ledd.  

4.3. Fradeling av ubebygde enkelttomter til boligformål  
Fradeling av enkelttomter i områder avsatt til LNF-formål krever dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Dersom det blir gitt dispensasjon fra kommuneplanen, kan fradeling 
av enkelttomt til boligformål tillates når den legges utenom dyrka/dyrkbar mark og ikke medfører 
driftsulemper for landbruket. Det forutsettes videre at tomta ligger i tilknytting til eksisterende 
vei/vann/avløp og utenom tunet på landbrukseiendommen. Videre skal det tas hensyn til kultur- 
og landskapsbildet og kommuneplanens arealdel. Det skal ikke fradeles større tomteareal enn 
det som ansees som nødvendig for en tjenlig boligtomt. En boligtomt på 1-2 dekar anses som en 
stor og tjenlig tomt. Tomten bør utformes slik at en buffersone mellom bolig og jordbruksarealer 
ivaretas. 

4.4. Fradeling av kårbolig  
Fradeling av kårbolig har hjemmel i § 12 fjerde ledd, «hensynet til bosetningen». Som omtalt i pkt. 
4.2 er handlingsrommet for å tillate slike fradelinger begrenset, fordi bosettingshensynet ikke kan 
vektlegges foran hensynet til landbruket i vekstkommuner. I Nes er leiemarkedet bra, og 
kårboliger er således en ressurs som kan generere leieinntekter i tillegg til jordbruksdrifta.  
 
På landbrukseiendommer som først og fremst tjener som bosted og landbruksdriften er klart 
underordnet, er det likevel ofte ikke langsiktig behov for kårbolig. Da vil mer enn ett våningshus 
kunne innebære at bygningsmassen blir belastende i forhold til eiendommens driftsgrunnlag.  
Fradeling av kårbolig beror da på en helhetsvurdering med vekt på drifts- og miljømessige 
ulemper for resteiendommen og landbruket i området. Drifts- og miljømessige ulemper oppstår 
f.eks. ved å etablere fritt omsettelige boliger inne i landbrukseiendommen grensende til 
tunområdet og/eller dyrket mark på flere kanter. 
 
På eiendommer uten langsiktig behov for kårbolig, der boligen har vært kontinuerlig i bruk som 
bolig og beliggenheten ikke er til hinder for fradeling, vil kårboligen kunne tillates fradelt. Ved 
tillatelse til fradeling avgrenses tomta til opparbeidet tomteareal, inntil 2 dekar. Det vil ikke kunne 
tillates oppføring av ny kårbolig på eiendommen. 
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4.5. Full bruksrasjonalisering  
Det er en landbrukspolitisk målsetting å opprettholde en variert bruksstruktur, bl.a. av hensyn til 
bosettingen og kulturlandskapet, samtidig skal det også legges til rette for god 
bruksrasjonalisering. Nasjonale føringer legger til rette for at fradeling av tun på små og 
mellomstore bruk kan tillates når det øvrige arealet selges som tilleggsareal til aktive brukere, og 
salget fører til en driftsmessig god løsning.  
 
På større landbrukseiendommer bør det vurderes sterkere om eiendommen bør bestå som en 
selvstendig enhet. Ved vurderingen legges det bl.a. vekt på eiendommens størrelse, arrondering 
og bebyggelse. Tun omgitt av dyrket jord og/eller med kondemnabel bebyggelse bør selges 
sammen med det øvrige landbruksarealet.  
 
Dersom det ligger til rette for en driftsmessig god løsning kan fradeling av tun på små og 
mellomstore bruk opptil 200 dekar tillates, forutsatt at alt landbruksareal (dyrka/dyrkbar jord og 
produktiv skog) selges som tilleggsjord til tilgrensende landbrukseiendom i kommunen. Tunet 
avgrenses til opparbeidet tunområde, inntil 5 dekar.  

4.6. Delvis bruksrasjonalisering  
Nasjonalt lovverk har begrenset muligheten for oppdeling av driftsenheter som ikke medførte full 
bruksrasjonalisering. Fra 2013 ble det åpnet for at delvis bruksrasjonaliseringer kunne 
gjennomføres i tilfeller der de drifts- og arronderingsmessige forholdene ligger til rette for det. 
Hensikten var bl.a. å få bedre samsvar mellom eierskap og drift av arealene. I gjeldende 
rundskriv legges det fortsatt opp til en streng praksis ved søknader om deling av driftsenheter 
som ikke medfører full bruksrasjonalisering.  
 

 Det kan gis tillatelse til fradeling av deler av en landbrukseiendom der det fører til klart 
forbedrede, driftsmessige løsninger og dette selges til et nærliggende bruk i aktiv drift og 
andre forhold ikke taler mot å gi tillatelse til fradeling.  

 Dersom arealet som ønskes fradelt er en mindre teig/parsell, som ligger langt fra den 
øvrige eiendommen og utgjør en liten del av eiendommens ressursgrunnlag, kan det gis 
samtykke til fradeling for rasjonalisering av teigens nærliggende bruk.  

Mindre landbrukseiendommer  

Bebygde eiendommer med et totalareal på inntil 100 dekar hvorav inntil 35 dekar er dyrket 
jord/overflate dyrket jord, det vil si eiendommer som kan erverves konsesjonsfritt, har ofte liten 
næringsmessig betydning som selvstendige bruk. Fradeling av jordbruksarealene med formål å 
styrke omkringliggende bruk vil ofte innebære rasjonaliseringsgevinster for landbruket. Det settes 
vilkår at arealet selges til aktiv(e) bruk(ere) i nærområdet, og at det fører til forbedrede, 
driftsmessige løsninger.  

Boligeiendommer med jordbruksareal 

Enkelte boligeiendommer består av svært små og innklemte jordbruksarealer som er uegnet for 
moderne drift. Arealoverføring av slike jordbruksarealer kan tillates dersom arealet selges til og 
sammenføyes med en tilgrensende eiendom, forutsatt at arealet ikke perforeres og hensikten 
med delingen faller inn under arealformålet i kommuneplanen. 

4.7. Fradeling av ubebygde enkelttomter til fritidsformål  
Fritidsbebyggelse må legges i områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til dette 
formålet. Eventuelle tomter utenfor disse områdene forutsetter dispensasjon fra kommuneplanen. 
Tomter må legges på lavproduktiv skogsmark og slik at de ikke vesentlig endrer kulturlandskapet 
og landskapsbildet. Tomtestørrelsen avgrenses normalt til 1 til 2 dekar. Fradeling av tomter til 
fritidsformål i de gode jordbruksområdene, høyproduktiv skogsmark og på dyrka jord tillates ikke.  

4.8. Fradeling av næringstomter  
Næringstomter kan gi økt press på omkringliggende dyrka jord. Hensynet til landbruksdriften og 
jordvernet må vurderes nøye i forhold til øvrige samfunnsinteresser. Søknad om fradeling av 
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arealer eller bebyggelse til næringsformål bør derfor avklares gjennom kommuneplanens arealdel 
eller reguleringsplan. Dispensasjoner behandles unntaksvis etter PBL. Forutsatt at hensynet til 
jordvern er tilstrekkelig belyst ved PBL-behandlingen og det er innvilget dispensasjon, vil 
fradeling etter jordloven tillates.  

4.9. Fradeling av tidligere festetomter  
Dersom det ikke er opplagte store driftsmessige ulemper, kan tidligere festetomter godkjennes 
fradelt, jf. kapittel VI i lov om tomtefeste.  

4.10. Fradeling av seter/koie/skogshusvære til fritidsformål  
Skogshusvære benyttes ofte i forbindelse med jakt, og er en ressurs for eiendommen. Dersom 
husværet ligger i LNF-område hvor spredt (fritids)bebyggelse ikke er tillatt, bør den ikke tillates 
fradelt. Dersom området i kommuneplanen er avsatt til hyttebygging og det ikke er andre forhold 
som taler mot delingstillatelse, kan fradeling tillates.  

5. Kommunens myndighet  
5.1. Behandling av saker  
Jordloven, sentrale forskrifter, samt nevnte rundskriv, veileder og brev fra Landbruks- og 
matdepartementet m.fl. danner grunnlaget for kommunenes behandling. Kommunene skal på 
vegne av staten arbeide for formålene som er nevnt i § 1.  
 
Ved behandlingen av jordlovsaker skal lovens formål vektlegges. Kommunens oppgave er å 
informere om loven, påse at den følges, avgjøre saker etter loven og følge opp lovbrudd.  
 
Hver enkelt søknad skal gis en konkret og individuell behandling innenfor de rammene nasjonalt 
regelverk fastsetter. Retningslinjene i dette dokumentet er et supplement til lovverk og rundskriv i 
den lokale behandlingen. Kommunens rolle er å utøve et lokalt skjønn og forvalte de 
landbrukspolitiske virkemidlene innenfor rammen av nasjonale mål.  

5.2. Tilsyn 
Landbrukskontoret fører tilsyn med at bestemmelsene i jordloven §§ 8, 9,10, 11 og 12 
overholdes. 

5.3. Myndighet til å fatte vedtak 
Kommunen har etter § 1 i forskrift 8. desember 2003 nr. 1479 myndighet til å håndtere og avgjøre 
landbrukssaker. Fylkesmannen er klageinstans. 
 
Myndighet og delegering følger av kommunens delegeringsreglement.  
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