
 
 
 

Revisjon av Bruksrett 
 



Forutsetninger 

– Utbetalinger de siste årene er større enn det 
som er bærekraftig på lang sikt med 
forventede økonomiske resultat av driften 

– Målsetting 4 MNOK/år 
• Utbetalt 25 MNOK totalt siste 4 år! 

• Vi tærer på kapitalen 

– Fortsatt behov for forenkling 

– Regelverk må oppdateres ifht «tida og tilhøva» 

– Ønsker å dreie enda mer i retning av det aktive 
jordbruket 

– Skal være forutsigbart 

 

 

 

 

 



Besluttet 

– Nye retningslinjer og revidering av formål og 
satser klart og gjeldende fra 1/1-2017 

– Administrasjon tar over mer av det utførende 
arbeidet. 

– Nytt Bruksrettsutvalg 
• Ola Hougsrud (leder) 

• Jørgen P Nermo 

 

 

 

 



Videre diskusjon 

1. Hvem skal ha bruksrett? 

2. Hva skal det gis bruksrett på? 

3. Hvordan administrerer vi det? 

 

– Dette arbeidet vil styret bruke resten av 2016 
på. 

 

– Styret vil ha innspill i dagens årsmøte  

 

 

 

 



Videre diskusjon- 1. Hvem skal ha bruksrett? 

 
– Det er eiendommen, bruket, som har bruksrett 

 

Hvilke krav skal stilles 

– Areal- 20 mål dyrket for å få ny bruksrett i dag 

– Drift- Skal bære preg av aktiv jordbruksdrift. 
• Hvordan definere «aktiv drift?» – Skal vi stille krav 

til minste sum årlig salg/inntekt fra drift? 

• Hvor stor skal denne summen være? 

 

 

 

 



Videre diskusjon- 2. Hva skal det gis 

bruksrett på? 

– Hvilke formål er det viktigst å gi ytelser 
til? 

• Driftsbygninger 
– Nybygg 

– Vedlikehold 

• Jordvei, grøfting 

• ……….. 

 

 

– Det gis i dag bruksrett til et veldig bredt 
spekter, dette er komplisert å sette seg inn i og 
koster mye å håndtere  

– En del formål utenfor aktiv drift 

 

 

 

 



Videre diskusjon-3. Hvordan administrerer 

vi det? 

– Forenkle! 

• Bruk av Bruksrettsportal 

• Kutte ut en del ytelser 

• Gå vekk fra %-sats på forbrukte materialer? 
Legge om til m2, også på vedlikehold slik 
som ved nybygg 


