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Tema

I) Noen av virkemidlene i jordskifteloven

II) Saksgang ved jordskiftesak

III) Jordskifteloven og jordleie

IV) Kort om Land Bank of Galicia

V) Noen avsluttende  tanker
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I. Noen av virkemidlene i 

jordskifteloven
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De viktige materielle vilkårene

• Utjenlig situasjon for minst en eiendom eller 

bruksrett (§ 3-2)

• Må skape mer tjenlige eiendomsforhold i 

jordskifteområdet (§ 3-3)

• Vern mot tap (§ 3-18)
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En utjenlig situasjon
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- Få store jordskifter på innmark i dag med bakgrunn i teigblanding
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II. Saksgang ved jordskiftesak
(med fokus på involvering av eiere og rettighetshavere)
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Saksgangen
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Saksgangen
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Bonitering, verdsetting og annet 

grunnlagsarbeid, §§ 3-14 og 3-15

• Verdsetting ut fra påregnelig bruk

• Bruksverdi eller relative verdier

• Grunnlagsmateriale:

- Arealressurskart (1:5 000), tidligere DMK (digitalt markslagskart)

- Jordsmonnskart (1:5 000 – 1:20 000) (1:2 000)

- Vegetasjonskart (1:20 000 – 1:50 000)

- Skogplandata (1: 5 000)

- Informasjon fra partene

- Supplering ved jordskifteretten
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Jordsmonnskart

Kart hentet fra sak behandlet ved Akershus og Oslo jordskifterett. NIBIO har fremstilt jordsmonnskartet.
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Egnethetskart for korndyrking

Kart hentet fra sak behandlet ved Akershus og Oslo jordskifterett. NIBIO har fremstilt egnethetskartet.
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Ortofoto

Ortofoto hentet fra sak behandlet ved Akershus og Oslo jordskifterett.
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Forslag til jordskifteavgjørelse, § 6-21

- Stor variasjon i innholdet til en jordskifteløsning
(fra et omfattende arealbytte til bruksordningsregler)

- Innspill fra partene

- Forslag fra jordskifteretten 

- Merknader til forslag (full kontradiksjon).

- Nytt forslag

- …..

- Endelig jordskifteløsning (§ 6-24)

- Vanlig at dette behandles i rettsmøte
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Noen hensyn som tas ved ny 

eiendomsutforming

• Bøte på det utjenlige

• Få igjen tilsvarende verdi (vern mot tap)

• Produksjonsform (samme produksjonsform før og etter)

• Ta hensyn til tilskudd

• Ta hensyn til kulturlandskapet

• Ta hensyn til atkomst

• Ikke skape nye driftsproblem

• Fra det enkle til det kompliserte

• Fra det ideelle til det mulige



Jordskifte og kulturlandskap
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D = driftssenter

Kilde: Jordskifte og kulturlandskap på Lista. Hovedoppgave skrevet av Kristin Lande og Ole Magne Espås, NLH 1992.



Miljømessige konsekvenser av endret 

arrondering
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Kilde: Jordskifte og kulturlandskap på Lista. Hovedoppgave skrevet av Kristin Lande og Ole Magne Espås, NLH 1992.



III. Lovgivning – jordskifte og 

jordleie

Jordskifteloven (1979)

Ingen relevante rettsavgjørelser er publisert på Lovdata
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Lovgivning – jordskifte og jordleie
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Jordskifteloven (2013)

Lovforarbeidene - Prop. 101 L (2012-2013 

Departementet er samd med høyringsinstansane i at det ikkje bør 

vere ei oppgåve for jordskifteretten å få i stand leigeavtalar eller 

avtalar om kjøp og sal. (s. 178)



Den typiske situasjonen

EIE202 Eiendomshistorie 20

Rød leier av grønn

Før jordskifte Etter jordskifte



En kommentar til § 3-24

• Bestemmelsen er generell, og omfatter også andre leieforhold enn 

jordleie.

• Den kan omfatte leie av hele bruksnummer eller deler av 

bruksnummer.

• Jordskifteretten kan flytte leieretten til en annen del av eiendommen.

• Jordskifteretten kan ikke flytte leieretten fra én eiendom til en annen.

• Det er ikke hjemlet i bestemmelsen at retten kan forlenge / forkorte / 

avslutte leieforholdet, endre frister for oppsigelse og trolig heller ikke 

endre selve innholdet i leieretten.
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Jordskifte i Galicia

• Administrativt underlagt Landbruksdepartementet

• Kommisjoner for hvert enkelt jordskifte

• Ledet av en dommer

• 12 medlemmer hvorav 4 grunneiere

• Gjennomføring – mye likt Norge 

Land Bank

• Hjemlet i lov

• Offentlig drevet

• Leier kan stole på informasjonen

(ved jordskifte blir f.eks. grenser fastlagt)

• Myndighetene kan sanksjonere

• Land Bank utarbeider kontraktene

• Partene avtaler leie, hvis ikke enighet avgjør Land 

Bank

IV. Land Bank of Galicia
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Land Bank
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Land Bank
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Land Bank
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• Store variasjoner i eiendomsstørrelse

• Noen steder må en leie flere eiendommer for å få en stor nok 

driftsenhet
Kilde: https://www.ssb.no/a/magasinet/analyse/art-2012-09-13-01.html

V. Noen avsluttende tanker
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A D

C B

E

F

• Hvorfor leier A av D og ikke av C?
• A og D har allerede en relasjon og en avtale

• C vil ikke leie bort til A

• Antakelig store «sosiale» kostnader ved å avslutte 

en avtale 

• ….

• Hvorfor vil ikke E og F leie bort?
• Her er det et potensiale

• Mulige arealbruksendringer på gang

• Usikkerhet knyttet til konsekvensen av å leie bort

• Koster lite å sitte med eiendommen

• ….


