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Det vises til høringsbrev av 25. november 2008.

Norges Bondelag er enig med utvalget i at det er behov for opprydning og modernisering av
skiftelovgivningen. Vi støtter forslaget om deling av lovgivningen gjennom en egen lov om
dødsboskifte, og en implementering av lovgivningen rundt skifte av det ekteskapelige felleseiet
ekteskapsloven. Vi støtter også at regelverket rundt opphør av samboerskap styrkes.

Norges Bondelag støtter videre utvalgets forslag om å begrense arvingenes ansvar for avdødes
forpliktelser innenfor rammen av boets midler.

Uklare og uoversiktlige eierforhold som har oppstått gjennom dødsbo gjør det vanskelig for
landbruksmyndighetene å sikre bosetting og drift på landbrukseiendommer
Landbruksmyndighetene har til nå ikke hatt noen sanksjonsmuligheter i forhold til bo- og
driveplikt, vedlikehold med mer, noe som har medført at mange landbrukseiendommer eiet av
dødsbo ikke har vært holdt i hevd. Ressursene har ofte på grunn av uklare eierforhold blitt
liggende ubenyttet også der andre aktive jordbrukere kunne ha hatt behov eller interesse for disse,
og derigjennom samtidig holdt arealene i hevd. I enkelte regioner har dette problemet blitt så stort
at det har medført brakklegging av store arealer.

Når det gjelder spørsmålet om å gi adgang til å sette en frist for skifte av landbrukseiendommer
som eies av dødsbo støtter vi på ovennevnte bakgrunn utvalgets forslag om å gi
landbruksmyndighetene kompetanse til å sette en frist for å bringe forholdene i orden. Denne
fristen bør kombineres med en meldeplikt til kommunen der dødsboet inneholder en
landbrukseiendom. Meldeplikten bør fremgå av dødsboskifteloven. Kommunen gis på denne
måten på et tidlig tidspunkt, en mulighet til å vurdere forholdene og ta nødvendige grep for å
ivareta j ordloven og konsesj onslovens intensj oner.
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Vi er enig i at endringen på dette punktet mest hensiktsmessig bør håndheves gjennom
landbrukslovgivningen. Dette kan gjøres ved en henvisning fra dødsboskifteloven til jordloven og
konsesjonsloven som har virkemidler for dette. Landbruksmyndighetene bør ikke kunne iverksette
sanksjoner før tidligst 1 år etter dødsfallet, slik at arvingene gis en passende frist til selv å ordne
opp i forholdene.

Norges Bondelag fremmer forslag om at endringen foretas på følgende måte. Lovens § 3-13
formuleres slik:
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Hvis det i et dødsbo inngår en eiendom som er omfattet av konsesjonslovens §,§ 4, 5 eller 7, eller
odelslovens § 2, skal det gis melding til landbruksmyndighetene i den kommune eiendommen
ligger. Dersom ikke landbrukseiendommen er skiftet innen 1 år fra dato for dødsfallet kan
landbruksmyndighetene sette en rimelig frist for skifte av eiendommen i henhold til bestemmelsene
i jord- og konsesjonslovgivningen.

Norges Bondelag har ingen ytterligere merknader til forslaget.

Med hilsen

JaiïH. Ba


