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Prosjekt 
leiejord/driveplikt 



Vestvågøy 

• Leid areal – 16 500 dekar

• Totalt jordbruks areal – 31 472 dekar

• 797 leieforhold

• Store variasjoner i % leid areal, 52 % i snitt





Område 4.

Bø, Rise, Vold, 

Kvervelåsen, Farstad, 

Opdøl, Ostad

• Mye eid jord og 

flerbruk 

• Lite jord ute av drift 

(16)

• Mange aktive bruk 

(18)

• 53 leieforhold 

36 % leid jord

• 80 grunneiere til 

leid areal 



• Andel leiejord i kommunen høyt

• Påtrykk fra næringa – følge opp driveplikten

• Driveplikt en lovpålagt oppgave for kommunen

• Erfaring fra tidligere prosjekter

• Deltakelse i nasjonalt prosjekt

• Økt bemanning landbruksforvaltning

BAKGRUNN 



Tilstrebe en bedre arealutnyttelse innenfor 

landbruksnæringa, og å legge til rette for 

bedre rekruttering og generasjonsskifte

MÅL OG RAMMER 



MÅL

• Alle eiere av landbruksareal kjenner til driveplikten

• Øke antall skriftlige leiekontrakter i kommunen

• Påvirke arealtilgangen slik at det ved leieforhold 

tas hensyn til kortest mulig transport av fôr og 

gjødsel, og best mulig arrondering



GJENNOMFØRING

Strategier

• Aktiv oppfølging av driveplikten i kommunen

• Få på plass 10 årige leieavtaler der det i dag ikke er inngått skriftlige avtaler

• Fokusere på informasjon og veiledning til eier, 

og eiers ansvar for å holde jorda i hevd

• Informasjon om ansvar som leietaker

• Finne nye informasjonskanaler

• Kompetansutveksling og samhandling med Landfrag



Framdriftsplan
Planlegging 
Oppstart 

Utprøving – pilotområde
Evaluering
Gjennomføre hovedprosjekt



ORGANISERING

Prosjektgruppe:

Are Johansen representant fr NLR Nord-Norge, vara Gustav Karlsen

Kåre Holand bruker representant fra Landbruksforum, vara Solveig Utvik

Ann Kristin Eide – Nordlandsforskning/Landfrag

Ivar Johansen – Fagansvarlig landbruk, Vestvågøy kommune

Marit Annie Larsen – Prosjektleder, Vestvågøy kommune

Jochen Caesar Plan – Vestvågøy kommune, vara Eva-Mari Rahkola



Hva kan vi tilby deg

- Informasjon om driveplikten

- Veiledning ved utarbeiding 
av leieavtale

- Tilstandsrapport arealer

- Upartisk drøftingssamtale



Hva forventer vi 

• Du driver jorda selv, du leier den ut, 

eller søker fritak fra driveplikten 

• Det inngås skriftlig leieavtale på minimum 10 år på 

all dyrkamark. Leieavtale sendes kommunen for 

godkjenning.

• Av hensyn til klima og miljø oppfordres du til å 

inngå avtale med gårdsbruk der avstandene er 

kortest mulig.


