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Jordleiepriser 2020
Landbruksdirektoratet gjennomfører nå den årlige jordleieundersøkelsen.
Bestilling
Vi ber om at dere rapporterer inn de gjennomsnittlige leieprisene per dekar/dyr (per år) i
deres kommune innen utgangen av tirsdag 24. mars 2020.
Om innrapportering av jordleiepriser
Skjemaet for innrapportering er vedlagt denne utsendelsen, og finnes på vår hjemmeside
www.landbruksdirektoratet.no eller ved å klikke på følgende lenke: Jordleiepriser 2020
Vi ber om at skjemaet fylles ut elektronisk. For veiledning om utfylling – se skjema.
Vi gjør oppmerksom på at det også skal innrapporteres jordleiepriser for
spesialproduksjoner, der prisene ofte er høye. I enkelte områder betaltes over kr 2000,per dekar for spesialproduksjoner. Det er viktig at også slike priser reflekteres i de prisene
som oppgis. Dersom det leies vederlagsfritt oppgis det kr 0,-. Er det spesielle forhold
knyttet til leieprisene i kommunen, ønsker vi at dere skriver en kort kommentar til dette.
Om jordleieundersøkelsen
Landbruksdirektoratet innhenter årlig informasjon fra kommunene om jordleiepriser.
Resultatene fra undersøkelsen blir brukt til ulike formål nasjonalt, men prisene blir også
innrapportert til internasjonale statistikkorganer. For at kvaliteten på disse tallene skal bli
god, er det viktig at dere rapporterer inn så riktige opplysninger som mulig.
De senere årene har det vært en økning i tallet på kommuner som har svart, og den gode
oppslutningen om fjorårets undersøkelse var gledelig. Vi håper denne trender fortsetter,
og at vi får minst like god oppslutning om jordleieundersøkelsen som i fjor.
Resultatene fra undersøkelsen vil bli lagt ut på vår hjemmeside så snart de foreligger. Her
finnes også resultatene fra tidligere undersøkelser.
På forhånd takk for hjelpen.
Med hilsen
Landbruksdirektoratet
Org.nr: NO 981 544 315 MVA
www.landbruksdirektoratet.no
postmottak@landbruksdirektoratet.no

Postadresse
Postboks 1450 Vika
0116 Oslo, Norway
Telefon: +47 78 60 60 00

Besøksadresse
Stortingsgt. 28, 0161 Oslo
Løkkeveien 111-0301, 9510 Alta
Skolegata 22, 7713 Steinkjer

Landbruksdirektoratet

for Landbruksdirektoratet

Harald Moksnes Weie
seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur.

Mottakere:
Berørte parter

Side: 2 av 2

