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Høring – forslag om innskrenkingar i odelskretsen og endringar i reglene om odelsfrigjøring 

 

Det vises til høringsbrev av 23. januar 2013 fra Landbruks- og matdepartementet vedrørende forslag til 

endringer i odelsloven. 

Departementets forslag innebærer endringer i hvem som har odel iht loven slik at odelskretsen 

begrenses til å omfatte barn og barnebarn av siste eier med odelsrett. Begrunnelsen for forslaget er at 

personer langt ut i odelsrekken som regel har liten tilknytning til gården og selve driften. 

Odelsretten bygger på slektstankegangen. Dette prinsippet er det viktig å verne om også i fremtiden. 

Imidlertid har familiestrukturen i samfunnet endret seg over tid, og i dag er kjernefamilien den 

viktigste familieformen. Overdragelse av gårdsbruk skjer derfor i de fleste tilfeller innenfor nær 

familie, og for disse er det viktig at odelsretten opprettholdes slik at kommende generasjoner har en 

reell mulighet til å overta eiendommen og fortsette driften. 

I praksis vil andre odelsberettigede ha liten eller mindre tilknytning til eiendommen. Deres odelsrett 

får som departementet peker på først og fremst betydning der man ønsker å selge eiendommen til en 

kjøper utenfor familien. Det blir hevdet at det er lite rimelig at en eiendom skal kunne overtas av en 

person langt ut i odelsrekken dersom familien ønsker å selge eiendommen. Norges bygdekvinnelag 

støtter dette. 

En begrensing i odelskretsen som foreslått innebærer at man fortsatt ivareta hensynet til overtagelse og 

videre drift innenfor nær familie. Samtidig åpner dette for nyetableringer i næringen og større 

muligheter for personer og familier som ønsker å etablere seg i distriktene og drive 

jordbruksproduksjon. 

Norges bygdekvinnelag mener at det er viktig å sikre rekruttering til landbruksnæringen, samtidig som 

det er viktig å sikre forutsigbarhet for personer med sterk tilknytning til en landbrukseiendom. 

Departementets forslag innebærer ingen begrensinger i forhold til dette, og forslaget fra departementet 

støttes. 

Forslaget til endringer i reglene om odelsfrigjøring, er begrunnet ut fra regelforenkling og 

ressursutnyttelse. Norges bygdekvinnelag har ingen innsigelser til de foreslåtte endringer. 
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For øvrig har Norges bygdekvinnelag ingen merknader til forslaget. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Cesilie Aurbakken 

Generalsekretær      Tone Holthe Svensen 

        Organisasjonskonsulent 

 

 

 

 

 

 

 


