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Høringssvar – Endringer i jordloven § 12 

 

Vi viser til høringsbrev av 24. januar 2013 med forslag om endringer i jordloven.  

Departementet foreslår å lempe på delingsbestemmelsene i jordloven. Det skal 

bli lettere å dele fra både til bostedsformål og til tilleggsjord.  

Lovendringen forventes å ha en rekke positive konsekvenser.  Viktigst er det at 

dette vil føre til økt omsetting av tilleggsjord og skog, noe som vil føre til mer 

robuste driftsenheter med bedre samsvar mellom eiendomsstruktur og 

bruksstruktur. Dette vil forhåpentligvis bedre mulighetene for å nå Stortingets 

mål om økt matproduksjon. Videre vil kommunene få et bedre verktøy for å sikre 

bosetting i distriktene og de får et større handlingsrom enn hva som er tilfellet 

med dagens praksis. Naturviterne er opptatt av økt kommunal innflytelse og økt 

matproduksjon.  Vi mener, i likhet med departementet, at lovendringen vil slå 

positivt ut henseende på dette området.   

 

Naturviterne er bekymret for en fragmentering av eiendomsstrukturen som kan 

komme til å gjøre det lettere med omdisponering av dyrka og dyrkbar mark. Vi 

er derfor tilfreds med at loven blir utformet slik at der formålet med delinga 

innebærer at dyrka eller dyrkbar jord skal tas i bruk til andre formål enn 

jordbruksproduksjon, kan delingssamtykke ikke gis før det er gitt tillatelse til 

omdisponering. Det er svært viktig at departementet følger utviklingen tett slik 

at den nye lovteksten ikke vil få uheldige konsekvenser for jordvernet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konklusjon 

Naturviterne er usikre på om den fragmenteringen av landbrukseiendommer 

lovendringen kan føre til vil få uheldige konsekvenser for dyrkbar mark. Vi ber 

derfor departementet om å følge dette nøye. Likevel ser vi at den nye lovteksten 

vil ha mange positive konsekvenser og vi slutter oss til de til de anbefalte 

endringene i jordloven § 12.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Finn Roar Bruun/s/      Trygve Ulset/s/ 
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