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Forslag til innskrenkning av kretsen av odelsberettigede og endring 
av reglene om odelsfrigjøring - høringsuttalelse 
 

 

 

Viser til oversendt forslag til endring av odelsloven vedr. innskrenkning av kretsen av 

odelsberettigede samt oppheving av regel om odelsfrigjøring. 

 

Fylkesmannen har registrert at foreliggende høringsforslag er en oppfølgning av Meld. St. 9 

(2011- 2012) om Landbruks- og matpolitikken (landbruksmeldingen). I landbruksmeldingen 

var det foreslått av bare barn av eieren skulle ha odelsrett, mens det i foreliggende 

høringsforslag foreslås at også barnebarn av eier med odelsrett kan ha odelsrett. Dette 

innebærer at når barn av odlaren (den som eier eiendommen når odelshevdstida utløper) tar 

over eiendommen får også barnebarn odelsrett. Likeså foreslås oppheving av lovens § 31 om 

odelsfrigjøring, når en odelseiendom er solgt som tilleggsjord. 

 

Fylkesmannens generelle kommentar: 

 

Odelsretten som rettsinstitutt har over tid, som følge av samfunnsutviklingen endret seg. Dette 

har også medført at odelsloven i flere omganger er endret, både m.h.t. arealkrav, frister for å 

gå til odelsløsningssøksmål, og at jenter er likestilt med gutter m.h.t. odelsprioritet m.v. Det 

synes derfor, etter fylkesmannens vurdering, riktig å se på om kretsen av odelsberettigede bør 

innskrenkes. Pr. i dag kan kretsen av odelsberettigede være stor og uoversiktlig, avhengig av 

familiestørrelse og slektskapsmessige forhold. Kretsen omfatter pr. i dag nieser/nevøer (barn 

av tante og onkel) ved siden av egne barn, barn av søsken og barnebarn av dagens eier (som 

eier eiendommen med odel). Når kretsen med odelsrett kan være stor så innebærer dette at det 

ofte vil være vanskelig å ha oversikt, noe som kan legge til rette for utfordringen både ved 

salg intern i slekten, men også ved salg i det ordinære marked til noen som ikke har odel. 

Fylkesmannen er derfor i utgangspunktet positiv til at en ser på om kretsen av 

odelsberettigede bør reduserer.  

 

En reduksjon/innskrenking av kretsen av odelsberettigede, slik som foreslått, vil også 

innebære at en klart begrenset del av befolkningen vil ha en særskilt grunnlovsbeskyttet 

fortrinn til å få overta en landbrukseiendom på odel. Denne innskrenkningen bør imidlertid 

ikke gi grunnlag for oppheving av den grunnlovsfestede fortrinnsrett.  
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Likeså er fylkesmannen positiv til at en vurderer behovet for bestemmelsen om 

odelsfrigjøring etter lovens § 31, når kretsen av odelsberettigede foreslås innskrenket. Dette 

sett i sammenheng med interpellasjonsadgangen som en har etter §§ 20 – 20 c.  

 

Innskrenkning av kretsen av odelsberettigede: 

 

Fylkesmannen er enig i at det ikke vurderes som rimelig at odelsberettigede med fjern 

tilknytning til eiendommen skal kunne kreve eiendommen løst på odel, når eier/familie har 

valgt å selge den utenfor kretsen av odelsberettigede. Dette innebærer med dagens ordning at 

personer utenom kretsen av odelsberettigede kan få odelsrett som følge av eiendomsovergang 

til noen som hører til den fjerneste i kretsen av odelsberettigede. Disse vil normalt ha en fjern 

tilknytning til eiendommen. Tallet på avhendinger som har skjedd til personer med odelsrett 

har også vært dalende siden 1970. Dette innebærer også at odelsretten som begrunnelse for at 

den i første omgang skal sikre videre drift av eiendommen derfor ikke har like stor gyldighet 

lenger. Avhending til personer som har liten tilknytning til gården og landbruksdriften, sikrer 

derfor ikke nødvendigvis dette formål lenger. Utgangspunktet må derfor, slik som anført i 

høringsdokumentet, være at dersom noen skal ha rettslig fortrinn så betinger dette en god 

begrunnelse. Fylkesmannen er også enig i at odelsretten virker ekskluderende på de som ikke 

har odelsrett, eller ikke har god nok prioritet til å bruke den. Når loven er slik, bør derfor ikke 

odelsretten opprettholdes i større utstrekning enn hva en kan legge til grunn er til gagn for 

samfunnet, landbruket og de som har yrket sitt i landbruket. 

 

Fylkesmannen har under henvisning til ovenstående ingen innvendinger mot at de som bygger 

odelsrett på at en onkel eller tante har eid eiendommen med odel utgår av kretsen av 

odelsberettigede. Dette fordi at disse gjennomgående vil ha en mer perifer tilknytning til 

eiendommen.  

 

Det vil også, etter fylkesmannens vurdering, være praktisk at barn av det eldste barnet av 

eieren tar sikte på å overta eiendommen gis odelsrett, i samsvar med dagens regel. Dersom 

barnebarn ikke gis odelsrett vil dette innebære at de må finne seg i at søsken av foreldre løser 

eiendommen ved søksmål dersom eiendommen overføres direkte til barnebarn av dagens eier. 

 

Fylkesmannen har under henvisning til ovenstående ingen merknader til forslaget til 

innskrenkning av kretsen av odelsberettigede slik som foreslått. 

 

Oppheving av odelsl. § 31 om odelsfrigjøring: 

 

Fylkesmannen er enig i at søknader om odelsfrigjøring, etter odelslovens § 31 er 

ressurskrevende saker. Denne sakstype utgjør et relativt beskjedent antall saker, og som i all 

hovedsak avsluttes med en klagesaksbehandling i SLF. Utfallet av slike saker er 

erfaringsmessig også lite forutsigbare for sakens parter. Dette fordi at slike saker er av svært 

skjønnsmessig karakter og hvor avveining av de forskjellige momenter er vanskelig. 

Vektingen av de forskjellige momenter vil derfor være avgjørende for sakens utfall.  

 

En innskrenkning av kretsen av odelsberettigede, slik som foreslått, vil derfor normalt ha som 

konsekvens at lovens § 31 vil ha mindre betydning. Fylkesmannen er også enig i at reglene i 

§§ 20-20c (interpellasjonsadgangen) delvis vil være til hjelp for en eier som ønsker å selge 

eiendommen utenom kretsen av odelsberettigede. Ved å gjøre bruk av de muligheter som 

nevnte paragrafer åpner for, gjør at eier vil kunne få avklart om noen med bedre odelsrett vil 
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bruke odelsretten sin dersom han/hun vil selge til noen med dårligere odelsrett eller til noen 

uten odelsrett. 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag slutter seg derfor til foreliggende forslag til endring av 

odelsloven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Inge Ryan 
fylkesmann 

 
 

 

 

 

 Kirsten Indgjerd Værdal 
 Landbruksdirektør 

 Landbruksavdelingen 
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