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Høringsuttalelse til forslag om innskrenkninger i odelskretsen og 
endringer i reglene om odelsfrigjøring 
 
Vi viser til høringsbrev med høringsnotat av 23. januar 2013 hvor Landbruks- og 
matdepartementet foreslår å innskrenke i odelskretsen og å oppheve bestemmelsen om 
odelsfrigjøring.  
 
NORSKOG er positiv til tiltak som stimulerer til at flere eiendommer kommer for salg og at 
motiverte eiere lettere kan slippe til. Sammen med regjeringens forslag om endringer i 
jordloven, viser departementet at man med dette ønsker å modernisere regelverket og å åpne 
for mer rasjonell eiendomsstruktur, og å gi aktive virksomhetsutøvere muligheten for et bedre 
ressursgrunnlag. NORSKOG støtter dette arbeidet.  
 
 
Til høringsnotates pkt. 5.2 – Forslag om reduksjon av odelskretsen 
 
Regjeringen legger til grunn at det for landbruket er viktig å beholde odelsretten. Retten sikrer 
stabilitet og bidrar til en langsiktig forvaltning av landbrukseiendommer ved at bøndene ser 
investeringer i et perspektiv over flere generasjoner. Loven anses også viktig for å utvikle 
kjønnsmessig likestilling i landbruket.  
 
NORSKOG har over lang tid fremhevet at tiden har løpt fra eiendomsstrukturen, og at det må 
legges til rette for de som ønsker å satse aktivt på landbruksnæring, bl.a. ved at det må bli 
enklere å kjøpe tilleggsjord. I dette bildet oppleves odelsloven som en lov som tiden har løpt 
ifra.  
 
Det er imidlertid ikke avgjørende for NORSKOG om odelsloven som sådan består eller 
oppheves. Det vesentligste, slik NORSKOG ser det, er at lovverket ikke setter unødige 
skranker for omsetning, innovasjon og aktivitet i landbruket. NORSKOG er således positive 
til endringer i odelsloven som vil forenkle omsetning av landbrukseiendommer, og med færre 
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odelsberettigede som kan oppleves som en «trussel» ved kjøp av eiendom, desto større blir 
investeringsviljen. 
 

• NORSKOG støtter forslaget om innskrenket odelskrets. 
 
 
Til høringsnotates pkt. 5.3 – Forslag om å oppheve odelsloven § 31 om odelsfrigjøring 
 
Det fremlagte forslag om å oppheve bestemmelsen om odelsfrigjøring, vil i prinsippet virke 
motsatt av ønsket om friere omsetning av landbrukseiendommer. Opplysningene om at det er 
svært få saker om odelsfrigjøring i året, og at disse er ressurskrevende, tilsier etter 
NORSKOGs oppfatning at bestemmelsen likevel bør oppheves. Saker om odelsfrigjøring 
antas også å bli redusert dersom odelskretsen innskrenkes som foreslått, og dette taler for at 
man fjerner en ressurskrevende ordning som er lite benyttet.  
 
 

• NORSKOG støtter forslaget om å oppheve bestemmelsen om odelsfrigjøring under 
forutsetning av at odelskretsen innskrenkes som foreslått. 

 
 
NORSKOG har ingen særlige merknader til spørsmålet om forholdet til Grunnloven § 107 
eller overgangsreglene.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORSKOG 
 
 
 
Arne Rørå       Mari Gjølstad 
Administrerende direktør     Næringspolitisk sjef 
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