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Saksopplysninger 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har sendt høringsnotat med forslag om endringer i 

lov 28.6.1974 nr 58 om odels- og åsetesretten (odelsloven). Forslaget er en oppfølging av 

Meld. St. 9 (2011-2012) om Landbruks- og matpolitikken (landbruksmeldingen). 

 

Høringsfrist er satt til 6. mars 2013. 

 

Trykte vedlegg Høringsbrev fra LMD 

Utrykte vedlegg Lov 28.6.1974 nr 58 om odels- og åsetesretten (Odelsloven) 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK: 

Birkenes kommune har ingen merknad til realitetsinnholdet i forslaget om å begrense odels-

kretsen. Det anbefales imidlertid at endringen gjøres gjeldende for personer født etter 1998.  

 

Vi har ingen merknad til forslaget om å fjerne bestemmelsene i § 31 om odelsfrigjøring ved 

erverv av tilleggsareal til landbrukseiendom. 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19740628-058.html


Bakgrunn 
LMD foreslår å endre odelsloven på to punkt 

 Odelskretsen reduseres til å bare omfatte barn og barnebarn av en som har eid 

eiendommen med odel. 

 § 31 Erverv av tilleggsareal til landbrukseiendom foreslås tatt ut. 

 

Vurdering 
Den foreslåtte lovendringen medfører imidlertid at et betydelig antall mennesker fratas en rett 

de har i dag. Endringen bryter dermed prinsippet om at rettsbestemmelser ikke skal ha tilbake-

virkende kraft.  

Odelsrett oppstår automatisk ved fødsel, og enhver endring av loven må derfor innebære en 

viss grad av tilbakevirkende kraft. Endring av innhold i retten ansees å være av mindre grunn-

leggende betydning enn endring av hvem retten skal gjelde for. Det anbefales derfor at den 

foreslåtte endringen av odelskretsens omfang gjøres gjeldende for personer som er så unge at 

de ikke har påbegynt videregående utdannelse/karrierevalg – dvs personer født etter 1998. 

 

§ 31 gir nå anledning til odelsfrigjøring av areal som er godkjent fradelt som tilleggsareal til 

annen landbrukseiendom. Forslaget begrunnes med at regelen sjelden brukes (ca 8 saker pr år) 

og at den foreslåtte reduksjonen av odelskretsen trolig vil redusere bruk av bestemmelsen 

ytterligere. Bestemmelsen har ikke vært brukt i Birkenes kommune siste 25 år. 


