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Jordbruket i Norge

• Ca. 40 000 jordbruksbedrifter 

• De fleste driver produksjon på jordbruksareal

• Areal- og kulturlandskapstilskudd = viktig 
element i produksjonstilskuddet (PT)

• Representerer stor andel av total tilskuddspott

• MYE arealer er leiejord – leietaker skifter ofte

• = Forvaltningen må ha god kontroll på areal 
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Landbruksregisteret (LREG)



Problem: Bruksjord

• Areal som man har bruksrett til, men ikke eier.

• I bygdealmenninger, private sameiger.

• Typisk areal på fjellet. Mye av det ble dyrket 
på 60-80-tallet.

• Privatrettslig



Eksempel på eierstøl med bruksjord i sameige rundt



Samme stølen i gårdskart



Problem med bruksjord forts

• Bruksrettsgrensene/bruksjorda vises ikke i 
matrikkelen = kan ikke unikt identifiseres

• Blir ikke med eiendommen som bruker arealet 
inn i jordregister og landbruksregister

• I søknad om produksjonstilskudd: Må omsøkes 
som leiejord fra fellesarealet (sameiga)

• Forutsetning forrige punkt: Fellesarealet må 
være matrikulert – langt fra alle slike 
fellesområder er det.



Problem med bruksjord forts 2

• Kontrollen av totalt omsøkt areal mot 
disponert areal i LREG er svært streng – kun 1 
daa overskridelse som toleransegrense

• Med 50 – 100 som søker om leieareal fra 
samme fellesområde vil det lett oppstå feil

• Hvis toleransen på 1 daa overskrides, vil 
søknadene om produksjonstilskudd til alle 
som har søkt om leieareal fra fellesområdet bli 
feilmeldt – så kan letejobben starte….



Ulnes og Svennes sameiger i Nord- Aurdal



Praktisk virkning av jordskiftesak med grensegang mellom eierjord og 
bruksjord: Langestølen i Ulnes Sameige



Konsekvenser

• Mange «hjemmesnekrede» løsninger i 
kommunene:

1. Noen har lagt inn bruksrettsarealet på det 
enkelte G/Bnr. i LREG manuelt, og bestiller ikke 
nye autooppdateringer (men dette blir uansett 
automatisk fra høsten 2018)

2. Man kan legge inn «godt» med areal på 
fellesområdene i LREG for å ikke komme i 
«taket» mhp areal

• Begge løsninger = ikke optimal forvaltning. 



System for støler i statsalmenning

• I statsalmenning: System med festenummer –
men stølsfestene har ikke grunnboksblad.

• En «hybridløsning» med eiendomsgrense i 
matrikkelen rundt det som faktisk er en 
servitutt/bruksrett.

• Ikke mulig å få bruke denne løsningen på 
private teiger i følge kartverket



Utsnitt ved Trollhovd - Vestre Slidre Statsalmenning





Min konklusjon: 
Landbruksforvaltningen trenger 
bruksrettsgrenser i matrikkelen 
eller en tilsvarende løsning for å 

kunne drive tilfredsstillende 
forvaltning
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