
 

 

 E-post: postmottak@melhus.kommune.no 

Avtale om leie av jord* 

Avtalens parter 

Navn bortleier: Adresse: 

Gårdsnavn: Gårds- og bruksnummer: 

Navn leietaker: Adresse: 

Det er inngått avtale av følgende arealer 

Fulldyrka jord: Ja  Nei  Antall dekar: 

Overflatedyrka jord: Ja  Nei  Antall dekar: 

Innmarksbeite: Ja  Nei  Antall dekar: 

Arealet skal drives som tilleggsjord til leietakers egen landbrukseiendom: Ja  Nei  

Gårdsnavn og gårds- og bruksnummer på egen landbrukseiendom:  

 

Kommune: 

Beskrivelse av arealenes beliggenhet 

Omfatter leie alt jordbruksareal på landbrukseiendommen?** Ja  Nei  

Leieforholdets varighet 

Dersom det avtales en kortere leietid enn 10 år, må det søkes fritak i henhold til bestemmelsene i jordloven § 8a. 

Fra vekstsesong _____________    Til vekstsesong _____________     

Leieavgift 

Årlig leieavgift per dekar for fulldyrket jord i kroner: 

Årlig leieavgift per dekar for overflatedyrka jord i kroner: 

Årlig leieavgift per dekar for innmarksbeite i kroner: 

Årlig leieavgift til sammen i kroner: 

Forfallsdato: 
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* Jamfør Jordloven § 8, 2 ledd. 

** Hvis nei, vedlegges kart hvor arealet er inntegnet. Kart finnes på www.nibio.no 

Reforhandling/oppsigelse 
Leieprisene kan reforhandles hvis en eller begge partene ønsker det.  
Avtaleforholdet opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietiden. Avtalen kan ikke sies opp av 
utleier i leieperioden, unntatt ved vesentlig mislighold av avtalen fra leiers side. Vesentlig mislighold kan for 
eksempel være at leieavgiften ikke er betalt innen seks måneder etter fristen, eller at arealene brukes til 
andre formål enn landbruk. Framleie som ikke er godkjent av eieren, eller at gjerder og/eller veier ikke blir 
vedlikeholdt regnes også som vesentlig mislighold. Det samme gjelder om jorda ikke drives forsvarlig. 
Leieren kan si opp avtalen med virkning fra kommende årsskifte i løpet av leieperioden. 

Offentlige tilskudd 
Eventuelle tilskudd tilfaller den som drifter jorda det året det søkes. 

Arealenes tilstand og bruk 
Det kan settes opp en tilstandsrapport over landbruksarealene, gjerder og veier av partene i fellesskap, eller 
det kan avholdes skjønn av representanter som partene velger. Leiearealene skal brukes til jordbruksformål 
og drives på en jordbruksmessig forsvarlig måte. Leietaker forplikter seg til å levere jorda tilbake i minst like 
god stand som ved overtakelse. Jordas kalktilstand må opprettholdes, og gjødsling skal utføres i henhold til 
godkjent gjødslingsplan. Grøfter må vedlikeholdes. Kveke, floghavre og andre ugras skal bekjempes 
systematisk. Eier har ansvar for vedlikehold av større lukkede avløp og nedløpskummer for overflatevann. 
Eier har ansvaret for skjøtsel av jordekanter, og at dette skjer på en måte som tar hensyn til 
kulturlandskapet. 

Framleie 
Framleie er ikke tillatt uten samtykke fra eieren (jordloven § 8a). 

Eierskifte 
Hvis eieren dør eller hjemmelen skifter på annen måte, trer den nye eieren inn i avtalen med de samme 
rettigheter og plikter som tidligere eier. Ved eierskifte på leierens eiendom har den nye eier rett til å overta 
avtalen uendret. 

Tvist om avtalen 
Tvist eller tvil om denne avtalen avgjøres med bindende virkning av en voldgiftnemnd. Nemnda skal bestå av 
tre medlemmer. Partene skal oppnevne en representant hver og disse skal oppnevne en leder. 
Voldgiftnemda fordeler kostnadene ved voldgiften mellom partene.  

Tinglysing 
Denne avtalen kan tinglyses. Utgifter til tinglysing betales av leietaker. 

 

 

Sted, dato:      Underskrift, bortleier: 

 

…………………………………………….    …………………………………………………………………………… 
 

Sted, dato:      Underskrift, leietaker: 

 

…………………………………………….    …………………………………………………………………………… 
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