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Haring Odelslovutvalgets innstilling NOU 2003:26 om odelsog åsetesretten
Med henvisning til haringsbrev av 13.11.2003 ansker Norges Skogeierforbund å gi
uttalelse til Odelslovutvalgets innstilling.
Odelsretten og åsetesretten har en lang og viktig historisk tradisjon i vårt land og har
bidratt til stabile eierforhold i landbruket og skapt forutsigbarhet ved eierskifier. Norges
Skogeierforbund mener, som utvalgets flertall, at odelsloven utvilsomt gir flere og tyngre
samfunnsmessige gunstige effekter, enn ulemper, og bar derfor bestå.
Utvalget forslår at arealgrensene for odlingsjord heves og at areal alene skal vzre
avgjarende og ikke arealets beskaffenhet eller andre forhold. Det er store forskjeller i
eiendomsstruktur i de ulike deler av landet. En markert akning av arealgrenser for
odelseiendommer vil fare til at en relativt stor andel av landbrukseiendommer i enkelte
deler av landet ikke blir odelseiendommer. Norges Skogeierforbund statter mindretallets
forslag til arealgrenser, nemlig at kravet til en eiendom for å bli regnet som odelsjord er
minst 30 daa jord, eller at det produktive skogarealet er minst 500 daa.
Norges Skogeierforbund gir sin tilslutning til utvalgets forslag om å redusere tidsfristen for
å gjare odelsrett gjeldende fra ett år til 6 måneder. Vi statter også forslaget om adgang til å
kreve at de odelsberettigede innen to måneder tar standpunkt til om de ansker å overta
eiendommen, og i motsatt fall, adgang for eieren til å avhende eiendommen uten at den
senere kan lases av de odelsberettigede.
Reglene om bo- og driveplikt er viktige elementer i dagens landbrukspolitikk og et
grunnleggende prinsipp i landbrukslovgivningen. Norges Skogeierforbund mener at
reglene om bo- og driveplikt fortatt bar beholdes i odelsloven, og at 10-årsregelen ved
odelslasning beholdes.

I sparsmålet om omfanget av odelskretsen statter vi flertallets syn om at ytterligere
begrensninger i kretsen av dem som skal kunne utave odelsrett, ikke bar foreslås.
Norges Skogeierforbund statter utvalgets forslag til å kunne fravike odelsprioriteringer, og
adgang til å nekte odelslasning overfor ikke-odelsberettinget og i skiftesituasjoner hvor
vedkommende ikke er åsetesarving.
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