
Prosjektet skal gå over 2014 og 
2015.

- Det er viktig at vi får så høy 
svarprosent som mulig, sier han. 

sessene i landbruket bedre. 
Hvem leier ut jord, og hvem lei-
er jord. Hvilken betydning har 
det for landbrukspolitikken. Hva 
betyr det for familieforhold, in-
teresser og lønnsnivået i sam-
funnet. 
Svarfristen på spørreskjemaet 

er 1. august og Stein Holden vil 
ringe opp de som ikke har svart.

leid jord, enn eid jord i Rissa 
kommune. 
- Vi håper å få svar på blant 

annet om leiekontraktene er in-
sentiv til forsvarlig forvaltning 
av leiejorda. Om flere etter hvert 
er ute etter å selge leiejord, og 
om innleierne er interessert i å 
kjøpe mer jord.
Målet er å forstå endringspro-

SIGRUN H. OVERLAND
sigrun.overland@fosna-folket.no

140 brukere i Rissa har nå fått ti-
lsendt et spørreskjema der de 
blir bedt om å svare på mange 
spørsmål. Rissa kommune er 
nemlig med i et pilotprosjekt, 
sammen med to andre kommu-
ner i Norge, der jordleie og 
strukturendringer i norsk land-
bruk skal kartlegges.
Prosjektet ledes av professor 

Stein Holden, opprinnelig fra 
Rissa. Han er professor i sam-
funnsøkonomi ved Norges 
Miljø- og Biovitenskapelige 
Universitet (NMBN).

Interessant kommune
- Rissa er en interessant jord-
brukskommune. Her har vi flat-
bygder på Stadsbygd, kystbyg-
der i Fevåg/Hasselvika og dalby-
gder som i Skaugdalen. Kom-
munen er derfor representativ 
for resten av Midt-Norge, sier 
Stein Holden. I tillegg til Rissa 
er Norddal kommune i Møre og 
Romsdal, og Ås kommune i 
Akershus med i prosjektet.
- Dette er veldig spennende 

for oss. En framsnakking av 
landbruket, mener leder i Rissa 
Utvikling, Olbert Aasan.

- Viktig
Spørreskjemaet som er sendt ut 
er på hele ti sider og Holden hå-
per brukerne tar seg tid til å 
svare.
- De som har fått skjemaet er 

delt inn i tre kategorier. Det er 
samdriftsmedlemmer, aktive 
brukere, og brukere som har 
trappet ned. Informasjonen vi 
får er viktig for å få større forstå-
else for endringene. Vi får kunn-
skap som er nyttig for å få bedre 
landbrukspolitikk. Informasjon-
en blir behandlet konfidensielt, 
men vi må ha navnet tilgjeng-
elig for å koble svarene opp mot 
andre data, deretter blir det slet-
tet, opplyser Stein Holden. 

Leiejord
Kartet (bildet) viser at det er mer 

Landbruket er i end-
ring. Nesten halvpar-
ten av jordbruksjorda i 
Norge er nå leid.

RISSA KOMMUNE: Oransje områder på kartet er leid jord (inklusive samdrifter). Grønne arealer er den eide jorda til de som leier inn. Kartet er 
foreløpig, og basert på data fra Statens Landbruksforvaltning.

HÅPER bøndene tar seg tid til å svare på utsendt spørreskjema. Stein Holden og Olbert Aasan.

Halvparten av jorda er leid
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Dreiås er hovedtillitsvalgt
Dreiås ikke er tillitsvalgt for de 
ansatte på Åset skole. Dreiås er 
i stedet hovedtillitsvalgt for ut-
danningsforbundet i kommu-
nen.

Tirsdag skrev Fosna-Folket om 
at de eldste kommunalt an-
satte i Åfjord mister en ekstra 
tildelt ferieuke. Fosna-Folket 
presiserer at intervjuede Knut 


