
Forvaltning av landbruksarealer 2022

1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen
Kommunenr 

Kommunens navn 

Navn skjemaansvarlig 

E-post skjemaansvarlig 

Tlf nr 

2 Omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven i 2022. Endelig vedtatte
reguleringsplaner (område- eller detaljregulering)
Kart og hjelpemiddel for beregning av areal av dyrka og dyrkbar jord finnes i Norsk institutt for bioøkonomis
(NIBIOs) kartportal Kilden under Verktøy/Arealberegning i KOSTRA.

Dyrka jord omfatter fulldyrka jord (ARTYPE 21), overflatedyrka jord (ARTYPE 22) og innmarksbeite
(ARTYPE 23).
Fulldyrka jord er areal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan nyttes til åkervekster eller til eng
som kan fornyes ved pløying.
Overflatedyrka jord er areal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at maskinell høsting er
mulig.
Innmarksbeite er innmarksareal som kan nyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50
% av arealet skal være dekt av grasarter.
Dyrkbar jord er areal som ved oppdyrking kan settes i slik stand at det vil oppfylle kravene til lettbrukt
eller mindre lettbrukt fulldyrka jord.
For dyrkbar jord skal det ikke tas hensyn til om det for tiden er ulønnsomt å dyrke opp jorda.

2.1 Har kommunen vedtatt omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord i reguleringsplan etter plan- og
bygningsloven i 2022?
Gjelder reguleringsplaner som berører areal som ikke tidligere er regulert til andre formål enn landbruk.

Dersom arealer tidligere regulert til landbruk omreguleres, skal de tas med.

Areal i områderegulering skal ikke rapporteres hvis det i planene er bestemmelse med krav om senere
detaljregulering. Planen skal da rapporteres det året detaljreguleringen vedtas.

Utvidelse av tidligere vedtatte reguleringsplaner skal med, men kun det areal som ikke tidligere er regulert til
andre formål enn landbruk.

Areal skal registreres selv om det tidligere er satt av til andre formål enn LNRF i kommune(del)plan.

Ja Nei

2.2 Oppgi areal av dyrka og dyrkbar jord som er godkjent omdisponert i reguleringsplan i 2022. Alle
aktuelle reguleringsformål skal tas med i skjemaet
Arealene oppgis med en desimal.

Dyrka jord,
dekar.
1 desimal

Dyrkbar jord,
dekar.
1 desimal

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Næringsbebyggelse/virksomhet

Offentlig eller privat tjenesteyting

Annen bebyggelse og anlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Grønnstruktur

Golfbane

Forsvaret

LNFR der landbruk er utelukket

LNFR spredt utbygging (bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse)

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Kombinasjoner av hovedformål

I alt

2.3 Er areal av dyrka og dyrkbar jord som tidligere er regulert til annet formål blitt tilbakeført til
LNFR-formål i 2022?

Ja Nei

2.4 Oppgi areal av dyrka og dyrkbar jord som tidligere er regulert til annet formål, men som i 2022 er
tilbakeført til LNFR-formål:

Dekar

Dyrka jord

Dyrkbar jord

I alt

3 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven § 9
Omfatter også omdisponeringer som følge av delingsvedtak etter jordloven § 12.

Kart og hjelpemiddel for beregning av areal av dyrka og dyrkbar jord finnes i Norsk institutt for bioøkonomis
(NIBIOs) kartportal Kilden under Verktøy/Arealberegning Kostra.

Dyrka jord omfatter fulldyrka jord (ARTYPE 21), overflatedyrka jord (ARTYPE 22) og innmarksbeite
(ARTYPE 23).
Fulldyrka jord er areal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan nyttes til åkervekster eller til eng
som kan fornyes ved pløying.
Overflatedyrka jord er areal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at maskinell høsting er



mulig.
Innmarksbeite er innmarksareal som kan nyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50
% av arealet skal være dekt av grasarter.
Dyrkbar jord er areal som ved oppdyrking kan settes i slik stand at det vil oppfylle kravene til lettbrukt
eller mindre lettbrukt fulldyrka jord.
For dyrkbar jord skal det ikke tas hensyn til om det for tiden er ulønnsomt å dyrke opp jorda.

3.1 Har kommunen behandlet søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven
§ 9 i 2022?
Ta også med fradelinger etter jordloven § 12 som innebærer omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord.

Ja Nei

3.2 Oppgi antall søknader om omdisponering behandlet etter jordloven § 9 i 2022, etter resultat
(vedtak):

Antall

Søknader innvilget, helt eller delvis

Søknader avslått

Søknader i alt

3.3 Oppgi areal av dyrka og dyrkbar jord som er godkjent omdisponert i 2022 etter jordloven:
Dersom det i 2021 blir søkt på nytt for areal som tidligere er godkjent omdisponert, skal bare en eventuell
utvidelse av arealet oppgis.

Arealene gis opp med en desimal.

Dyrka jord,
dekar.
1 desimal

Dyrkbar jord,
dekar.
1 desimal

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Næringsbebyggelse/virksomhet

Offentlig eller privat tjenesteyting

Annen bebyggelse og anlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Grønnstruktur

Golfbane

Forsvaret

Annet landbruksformål, f.eks. tilleggsnæringer

Skogplanting

Bruk og vern av sjø og vassdrag

I alt

4 Nydyrking
Nydyrking er fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i
over 30 år, regnes som nydyrking.

4.1 Har kommunen behandlet søknader om nydyrking etter jordloven § 11 andre ledd, jf. forskrift om
nydyrking, i 2022?

Ja Nei

4.2 Oppgi antall søknader behandlet i 2022, etter resultat (vedtak):
Kolonne 1 ("I alt-kolonnen") skal vise antall søknader.

For søknader innvilget med vilkår kan det settes flere vilkår i et vedtak. Søknader innvilget med vilkår ut fra
miljøhensyn spesifiseres nærmere i kolonnene 2 - 5.

Eksempel: Er en søknad innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold og landskapsbildet, skal den
telles med i kolonnene 1, 2 og 4.

1. Antall
søknader i
alt

2. Antall vilkår satt
av hensyn til
biologisk mangfold

3. Antall vilkår satt
ut fra hensyn til
kulturminne

4. Antall vilkår satt av
hensyn til
landskapsbildet

5. Antall vilkår
satt av hensyn til
friluftsliv

Søknader
innvilget uten
vilkår
Søknader
innvilget med
vilkår
- av disse med
redusert areal
Søknader
avslått

Søknader i alt

4.3 Oppgi omsøkt nydyrka areal ifølge behandlede søknader i 2022:
Dersom det i 2022 søkes på nytt for areal som tidligere er godkjent nydyrka, skal bare en eventuell utvidelse av
arealet oppgis.

Avrund til nærmeste hele tall.

Areal i alt,
dekar

Areal som er registrert som
A-område for biologisk mangfold,
dekar

Areal som er registrert som
B-område for biologisk mangfold,
dekar

Omsøkt nydyrka areal i
alt
Godkjent nydyrka areal i
alt
Ikke godkjent nydyrka
areal
Sum godkjent og ikke
godkjent nydyrka areal



4.4 Har kommunen behandlet søknader om dispensasjon til nydyrking av myr, jf. forskrift om
nydyrking § 5A annet ledd, i 2022?

Ja Nei

4.5 Oppgi antall søknader om dispensasjon for å nydyrke myrarealer behandlet i 2022, etter resultat
(vedtak):

Dispensasjoner innvilget i alt

Dispensasjoner innvilget som følge av:

Tap av andre produksjonsarealer

Myr er grunneiers eneste dyrkingsressurs

Ivaretakelse av særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn

Søknader om dispensasjon avslått

Søknader om dispensasjon i alt

4.6 Oppgi omsøkt, innvilget og avslått myrareal for dyrking basert på behandlede søknader i 2022:
Antall dekar

Grunn myr Dyp myr I alt

Omsøkt

Innvilget

Avslått

4.7 Oppgi antall saker hvor nydyrking av myrareal er gjennomført og ferdiggodkjent areal, jf. forskrift
om nydyrking § 5A sjette ledd, i 2022:

Antall saker

Grunn myr  Dyp myr  I alt 

Ferdiggodkjent areal, dekar dekar  dekar  dekar 

5 Deling av eiendom etter jordloven § 12

5.1 Har kommunen behandlet søknader om deling av eiendom etter jordloven § 12 i 2022?

Ja Nei

5.2 Oppgi antall søknader behandlet i 2022, etter resultat (vedtak):
En søknad kan omfatte fradeling av flere tomter/arealer.
Dersom deling har medført omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal det også rapporteres under punkt 3.

Antall

Søknader innvilget (helt eller delvis) i alt

Fordel de innvilgede søknadene etter formål:

Søknader innvilget med formål tilleggsjord til annen landbrukseindom

Søknader innvilget med formål selvstendig enhet

Søknader innvilget av hensyn til bosettingen i området etter § 12 fjerde ledd

Antall tillatelser som fører til at det oppstår en ubebygd ren skogeiendom ved fradelingen

Antall tillatelser som fører til at det oppstår en bebygd eiendom som fortsatt kan nyttes til landbruksdrift
hvor fradelingen har medført at fulldyrka/overflatedyrka jord er redusert til 35 dekar eller mindre

Søknader avslått

Søknader i alt

6 Driveplikt. Avgjørelser etter resultat (vedtak)
Eier av jordbruksareal har driveplikt i tråd med jordloven § 8.

Kun vedtak etter nytt regelverk skal rapporteres her.

6.1 Har kommunen behandlet søknader om varig fritak fra driveplikt etter jordloven § 8 a i 2022?

Ja Nei

6.2 Oppgi antall søknader behandlet etter jordloven § 8 a i 2022, etter resultat (vedtak):
Antall

Søknader innvilget med varig fritak fra driveplikten 

Søknader avslått 

Søknader i alt 

6.3 Har kommunen gitt pålegg etter jordloven § 8 tredje ledd i 2022, som følge av brudd på
driveplikten?

Ja Nei

6.4 Oppgi antall vedtak om å gi pålegg etter jordloven § 8 tredje ledd i 2022, som følge av brudd på
driveplikten:
Mislighold av driveplikten etter tidligere bestemmelser i konsesjonsloven § 5 annet ledd og odelsloven § 27 følges
opp etter nye regler i jordloven.

Antall vedtak

6.5 Oppgi antall pålegg gitt i vedtak i spørsmål 6.4 etter type:
Antall

Pålegg om bortleie

Pålegg om skogplanting

Pålegg om tiltak av hensyn til kulturlandskapet

7 Konsesjonsloven. Rapportering for avgjørelser i 2022

7.1 Har kommunen behandlet søknader om konsesjon i medhold av konsesjonsloven i 2022? Gjelder
alle konsesjonssøknader unntatt saker der søker ikke skal oppfylle boplikta ("slektskapskonsesjon" -
rapporteres under spørsmål 7.5 og 7.6), og unntatt saker om nedsatt konsesjonsgrense
("nullgrensesaker" - rapporteres under spørsmål 8)

Ja Nei



7.2 Oppgi antall søknader etter konsesjonsloven behandlet i 2022, etter resultat(vedtak):
Gjelder alle konsesjonssøknader, unntatt saker der søker ikke skal oppfylle boplikten og unntatt
"nullgrensesaker".

Antall Antall

Søknader innvilget uten vilkår i alt 

Søknader innvilget med vilkår gitt i medhold av
konsesjonsloven § 11 
Av disse: 

- Med vilkår om personlig boplikt 

- Med vilkår om upersonlig boplikt 

Søknader avslått 

Søknader i alt 

7.3 Konsesjon til aksjeselskap (AS/ASA) i 2022. Har noen av konsesjonssakene i spørsmål 7.2
omhandlet eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, og/eller mer enn 500
dekar produktiv skog, der aksjeselskap står som søker?

Ja Nei

7.4 Oppgi antall søknader om konsesjon fra aksjeselskap behandlet i 2022, etter resultat (vedtak).
Gjelder søknader der konsesjonseiendommen har mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord,
og/eller mer enn 500 dekar produktiv skog.

Antall

Søknader innvilget (med eller uten vilkår) 

Søknader avslått 

Søknader i alt 

7.5 Har kommunen behandlet søknader om konsesjon i medhold av konsesjonsloven § 9 siste ledd
("slektskapskonsesjon") i 2022?
Fra 1.7.2009 er adgangen til å søke om fritak fra lovbestemt boplikt bortfalt. Nye regler er innført slik at den som
ikke skal bosette seg på eiendommen må søke konsesjon. Slike saker rapporteres her i spørsmål 7.5 og 7.6.

Ja Nei

7.6 Oppgi antall søknader etter konsesjonsloven § 9 siste ledd ("slektskapskonsesjon") behandlet i
2022, etter resultat(vedtak):
Dette er saker der søker kunne overtatt konsesjonsfritt ved å bosette seg på eiendommen, men dersom søker
ikke skal bosette seg på eiendommen må vedkommende søke om konsesjon.

Antall Antall

Søknader innvilget uten vilkår i alt 

Søknader innvilget med vilkår gitt i vedtak
i medhold av konsesjonsloven § 11 
Av disse: 

- Med vilkår om upersonlig boplikt 

- Med vilkår om tilflytting på et senere tidspunkt 

Søknader avslått 

Søknader i alt 

8 Søknader etter konsesjonsloven i forbindelse med med nedsatt konsesjonsgrense "nullgrensesaker"

8.1 Har kommunen innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense ("nullgrense") etter
konsesjonsloven § 7?

Ja Nei

8.2 Har kommunen behandlet søknader etter konsesjonsloven § 7 ("nullgrensesaker") i 2022?
Saker egenerklært som konsesjonsfrie etter skjema LDIR-356 skal ikke rapporteres.

Ja Nei

8.3 Oppgi antall søknader avgjort i 2022 etter konsesjonsloven § 7 etter resultat (vedtak):
Gjelder alle kommuner med forskrift etter konsesjonsloven § 7.

Antall

Søknader innvilget

Søknader avslått

Søknader i alt

8.4 Har kommunen innført forskrift etter konsesjonsloven § 7 som setter slektskapsunntaket i
konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft?

Ja Nei

8.5 Har kommunen i 2022 behandlet søknader under spørsmål 8.3 som gjelder nær slekt?

Ja Nei

8.6 Oppgi hvor mange søknader under spørsmål 8.3 som gjelder nær slekt
Gjelder bare kommuner som har satt konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 (slektskapsunntaket) ut av kraft ved
forskrift.

Antall

Søknader innvilget

Søknader avslått

Søknader i alt

9 Merknader
Dette er et åpent felt til eventuelle kommentarer om ting som er uklare, hvilke opplysninger som hentes inn, omfang eller utforming av skjemaet o.l., som kan bidra til å gjøre
skjemaet og spørsmålene bedre


