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HORING - ODELSLOVSUTVALGETS INNSTILLING 

Odelslovsutvalget har nå lagt fram sitt forslag til modernisering av odelsloven. Innstillingen framgår 
av NOU 2003:26 Om odels- og åsetesretten. Fylkeslandbruksstyret er en av haringsinstansene. 
Det er foreslått endringer i de fleste av paragrafene. Noen av disse endringene er av mindre betydning, 
og noen har mer redaksjonell karakter. I det falgende vil en konsentrere seg om enkelte av de 
foreslåtte endringene. 

Opphevelse av odelsretten - innstillingens del 111. 

Utvalget har drdtet om odelsretten bar opprettholdes. Utvalget er her delt i et flertall som vil 
opprettholde odelsretten, og et mindretall (2 representanter) som vil oppheve den. 

Det er pekt på den forutsigbarheten som odelsretten gir, og som kan hindre konflikt mellom smken 
om hvem av dem som skal overta gården. På den annen side vil den som har ervervet gården uten å ha 
best prioritet, ha en usikkerhetsperiode til det blir avklart om lasningssak blir reist. Videre har 
odelsretten hatt betydning for likestillingen mellom kjmnene siden alder er avgjarende uavhengig 
av kjann. Dersom odels- og åsetesretten oppheves, vil praksis kunne falle noe tilbake ti1 "gammelt 

Det må legges til grunn at bo- og driveplikten i odelsloven har hatt beiydning for bosettingen i 
distriktene, men denne plikten kan også reguleres i konsesjonsloven. Utvalget peker på at den viktigste 
innvendingen mot odelsretten er at en person gjennom fbdsel tillegges rettigheter til samfunnsviktige 
fonnuesgoder. Flertallet i utvalget er kommet til at de fordeler som odelsretten gir er tilstrekkelig til å 
oppveie ulempene. 

Fylkesmannen viser til utvalgets vurdering og finner å kunne slutte seg til flertallets forslag. Spesielt 
antar en at hensynet til en viderefgring av likestillingstanken tilsier en opprettholdelse av odelsretten. 

Klargjoring; av grensen for hvilke eiendommer som er odlingsjord - pkt. 6.1.2.1 og 6.6.2.2 

I tillegg til arealkravet i odelsloven 5 2 er det i dag et vilkår for odelshevd at eiendommen "kan nyttast til 
landbruksdrift". Utvalget peker på at dette gir rom for et vidt s k j m ,  og at det har vzrt vanskelig på 
forhånd å si hvilke resultat domstolen kommer til når det gjelder spmsmålet om hvorvidt en eiendom er 
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odlingsjord etter $ 1 eller ikke. Utvalget mener at grensen for odlingsjord h settes ut h objektive kriterier, 
og at en oppnår den beste bsningen ved å sette en minimumsgrense for eiendommens produktive areal. 
Hvilken eiendom som er odlingsjord vil da etter forslaget b g å  av odelsloven $ 2. 

Det ligger imidlertid en "dventil" i $ 1 i ordet "landbrukseiendom", slik at i helt spesielle tilfeller kan 
domstolen komme til det resultat at eiendommen ikke er odlingsjord til tross for at arealkravet er oppQlt. 

I dag kan en kombinere jordbruksareal med annet areal slik at en kan kompensere det eiendommen 
mangler på 20 dekar jord. Utvalget foreslår et annet system, der en legga stor vekt på eksakte arealgrenser 
og dermed slipper denne omregningen. En viss kombinasjon er det likevel åpnet for i forslaget siden 
eiendom med minst 40 dekar jordbruksareal blir regnet som odlingsjord når annet areal er minst 500 
dekar. Det er likegyldig hva de 500 dekar består av. En eiendom på 45 dekar dyrkajord og et 
utmarksareal på 500 dekar vil således være odlingsjord. Ellers er den foreslåtte hovedregel at en eiendom 
blir regnet som odlingsjord når enten jordbruksarealet er minst 50 dekar eller det produktive skogaredet 
er minst 1 .O00 dekar. 

Mindretallet i utvalget går inn for å sette arealgrensen til minst 30 dekar jordbruksareal eller 500 dekar 
prod. skogareal. Mindretallet mener at en med en slik grense styrer unna det som kan oppfattes som rene 
ferie- og fritidseiendornrner, samtidig som odelsretten da vil omfatte et statne antall 
landbrukseiendommer. 

Fylkesmannen vil bemerke at spsrsmålet om hvilke arealgrenser som skal gjelde for odlingsjord kan 
diskuteres. En mener ihvertfal at det er riktig å heve arealgrensene for odelshevd. Bruk som i dag mrmer 
seg nåværende arealgrense, er mer bolig- og fiitidseiendommer enn landbrukseiendommer, og det kan - 
ikke være riktig å opprettholde en ordning som legger til rette for at odelrett kan brukes for å Isse denne 
typen eiendommer som har liten betydning som næringsgrunnlag og arbeidsplass. 

For Hedmark vil endringen av arealkravene få fslgende innvirkning: 

Det er 1 1.394 eiendommer som har 20 dekar jordbruksareal eller mer. 
Det er 9.252 eiendommer som har 30 dekar jordbruksareal eller mer. 
Det er 7.620 eiendommer som har 40 dekar jordbruksareal eller mer. 
Det er 6.402 eiendommer som har 50 dekar jordbruksareal eller mer. 

Det er 7.493 eiendommer som har 100 dekar produktiv skog eller mer. 
Det er 3.179 eiendommer som har 500 dekar produktiv skog eller mer. 
Det er 1.8 16 eiendommer som har 1 .O00 dekar produktiv skog eller mer. 

Ved endring som foreslått av flertallet i utvalget vil antall eiendommer i Hedmark som fyller 
kravene til odlingsjord med grunnlag i jordbruksareal halveres. For eiendommer som filler kravene 
til odlingsjord med grunnlag i produktiv skogareal vil endringen være ennå mer markant med et 
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frafall av 5.677 eiendommer. Dette innebærer at flertallets forslag kan virke omfattende. Ut fra 
vurderingen om at odelsloven bar gjelde eiendommer med et visst nmingsgrunnlag slutter 
filkesmannen seg til flertallets forslag. 

Forkortelse av den alminnelige lesningsfristen til 6 måneder - pkt. 6.10.1 

Regelen i dag er at den odelsberettigede må gj0re sin rett gjeldende innen 1 år etter at eiendommen er 
solgt ut av familien eller til en med dårligere odelsrett. Hvor lang preskripsjonsfristen skal være vil bli 
en aweining mellom hensynet til at den odelsberettigede skal få tilstrekkelig tid til overveielse, og på 
den annen side hensynet til at eieren skal få en rask avklaring av om han får beholde eiendommen. 
Utvalget er kommet til at fisten b0r reduseres, og har foreslått 6 måneder. 

Fylkesmannen ser det som en fordel ut fra hensynet til investeringer og drift av eiendommen å få 
forkortet usikkerhetsperioden, og slutter seg til forslaget. 

Avklaring av foreldelse ved overdragelse til en ektefelle uten odelsrett - pkt. 6.10.7 

Etter odelsloven tj 47 lsper det ingen preskripsjonsfrist når en ektefelle har hjemmel til en eiendom 
som den andre ektefellen har odelsrett til. Det er nå foreslått avklart at dette også skal gjelde for andre 
odelsberettigedes odelsrett i forhold til vedkommende ektefelle. 

Fylkesmannen synes det ville være rimelig at selv om ikke odelsretten foreldes i slike tilfelle, må 
lssningsretten gjsres gjeldende innen 1 år (eventuelt 6 måneder), på samme måte som ved 
overdragelse innen familien, jf 5 41,2. ledd, jf tj 43. 

Fylkesmannen vil foreslå en slik begrensning av lssningsretten overfor en ikke odelsberettiget 
ektefelle. 

Adgang til å kreve at de odelsberettigede innen 2 måneder tar standpunkt til om de snsker å 
overta eiendommen, og i motsatt fall, adgang for eieren til å avhende eiendommen uten at den 
senere kan leses på odel - pkt. 6.6.2 

Etter nåvmende 9 20 kan en eier som snsker å selge eiendommen til et av de yngre barna gjennom en 
forespsrsel til de eldre få brakt på det rene om de er interessert i å nytte odelsretten. Dersom de eldre 
svarer nei eller ikke svarer i det hele tatt, kan eiendommen selges til den yngre uten at de eldre kan 
lase eiendommen. Denne regelen har etter innstillingen virket godt. Utvalget foreslår at ordningen 
utvides til å gjelde også overfor andre odelsberettigede enn badbarnebarn selv om eieren har slike 
livsarvinger, og i tillegg at forespmsel kan rettes til de odelsberettigede jamvel der det er aktuelt å 
selge til en som ikke har odelsrett, og uten at det er inngått avtale med en bestemt person. Fristen 
for å ta standpunkt til et tilbud etter 9 20 er i dag 6 måneder. Siden den alminnelige 
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foreldelsesfristen er foreslått redusert fra 1 år til 6 måneder, er fristen etter 5 20 foreslått satt til 2 
måneder. Virkningen av å si nei eller at det ikke gis svar er at det ikke kan lases ovenfor kjaperen. 
Det er anledning til i svaret å ta forbehold om at vederlaget skal fastsettes etter reglene i odelsloven 
$ 49. Dette kan den som mottar tilbudet ha grunn til hvis han mener at han vil kunne fi 
eiendommen rimeligere eller at han vil være sikker på at han ikke gjm en dårlig handel. Hadde salget 
skjedd uten forespmsel etter $ 20, ville vederlaget blitt fastsatt etter odelstakst (549), og det synes da rimelig 
at den odelsberettigede kan ta et slikt forbehold også i 5 20-tilfellene uten at dette blir regnet som avslag 
på tilbudet. 

Dette er etter fylkesmannens mening regler som vil være av stor betydning for den som vil avhende en 
eiendom med odel, og vil gi en rask avklaring både for eieren og den potensielle kjaperen av odelsjorda. 
Dette vil nok være en innskrenkning i odelsretten, men vil uten tvil kunne forhindrelforebygge senere 
tvist mellom de odelsberettigede og den som har kjapt eiendommen, enten uten- eller med dårligere 
odelsprioritet. 

Fylkesmannen slutter seg til forslaget. 

Utvidet adgang til å nekte odelslesning hvor dette vil virke urimeli~ - pkt. 6.6.3 

Etter odelsloven 9 21 kan prioritetsrekkefblgen awikes. Fante ledd omhandler forholdet mellom sasken, 
og kan nyttes dersom det ville være "kl& urimelig" om den eldre fikk drive den yngre bort. Også ved 
odelslasning i andre tilfelle kan lasning bli nektet ut fra en slik rimelighetsvurdering. Det som er nytt er 
at det kan foretas en rimelighetskontroll også i en skiftesituasjon, men særlig viktig er forslaget om at 
bsningssak mot en som ikke har odelsrett kan nektes hvis resultatet vil være "klart urimelig". Det er som 
eksempel pekt på nabo som i flere år har drevet eiendommen, eller naboens barn som nærmest har vært et 
fosterbarn for en barnias eier. Ordningen kan minne noe om odelsfcigjming som vi ellers har regler for i 
loven. Ved praktiseringen må odelsbseren stå klart sterkere i forhold til en uten odelsrett enn en med 
odelsrett på dkligere prioritet. I det farste tilfellet må det bare vzre rent unntaksvis at bsning nektes. 

Under en slik forutsetning kan Qlkesmannen slutte seg til forslaget. 

Innfsring av full likestilling mellom kiennene samt som hovedregel mellom adoptivbarn og 
egnefsdte barn - pkt. 6.15.1 

Etter nåværende odelslov 8 78, 1. ledd får regelen om odelsrett for adoptivbarn etter 9 9 og likestilling 
mellom kj0nnene etter 5 12 bare virkning for de som er fadd eller adoptert far 1.1.1965. Etter 5 78,2. 
ledd får adopsjonsbarn adoptert fm dette tidspunkt likevel odelsrett der odelsrettshaveren bare har 
adoptivbarn, men mann går da foran kvinne. 2. ledd i 8 78 er nå foreslått opphevet. Nytt 1. ledd slår fast 
at hovedregelen om at eldre smken går forran yngre og at adoptivbarn har odelsrett etter adoptivforeldre 
som barn etter sine foreldre, får virkning også for de som er fadd eller adoptert far 1.1-1965. Etter 
forslaget blir det likestilling mellom kjannene. 
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Fylkesmannen slutter seg til forslaget. 

Apning for at samboere skal kunne samodle og at også samboere skal være beskyttet ved den 
odelsberettigedes dsd - pkt. 6.4 og pkt. 6.9.2 - 6.9.4 

Etter 15 odler som hovedregel begge ektefeller jord som den ene i felleseie bli eier av under ekteskapet. 
Det som er nytt er at dersom samboere under sarnboertiden blir eier av slik eiendom som ektefeller kunne 
samodle, kan de samodle dersom de blir eier av like parter og i hele odelshevdstiden har samme adresse i 
folkeregistret. Dersom en av sameierne dm far hevdstiden er ute, kan en av de fullfnre odelshevden 
med virkning for barna på samme måte som for ektefeller. Virkningen av fullfmt samodling blir i det 
hele som for ektefeller, d.v.s. at de to får lik odelsrett og fellesbarn~s~rkullsbarn får odelsrett. 

Det er en utvikling i retning av å likestille ekteskap og etablerte samboerforhold i juridisk sammenheng. 
Forslaget må ses i denne sammenhengen. Med de okende antall samboerforhold ser en at det kan være 
behov for en slik regel. For eksempel vil barna dersom en av foreldrene (samboerne) dm h r  hevdstiden er 
ute, fa odelsrett uavhengig av hvem av foreldrene dette er, slik som i ekteskap. Ulempen med regelen er 
den tvilen som kan oppstå om det foreligger et samboerforhold som tilsvarer et ekteskapsforhold, men her 
vil regelen om felles registrering i folkeregistret hjelpe noe. 

Etter odelsloven 34 - 36 har gjenlevende ektefelle som ikke har odelsrett en viss beskyttelse mot å bli 
fordrevet av de odelsberettigede - det kan være ektefellenes fellesbarn og barnebarn, avd~des 
særkullsbarn eller andre odelsberettigede. Det som er nytt er forslaget om at regelen utvides til å beskytte 
gjenlevende samboer der det har vært et ekteskapslignende samboerforhold. Begrunnelsen blir som 
over - en generell tendens til juridisk likestilling mellom de to samlivsformene. 

Fylkesmannen slutter seg til forslagene. 

Spsrsmål om i hvilke lov regiene om bo- og driveplikt skal stå og endring i bopliktreglene m.h.t. 
mislighold - pkt- 6.7 

Utvalget er delt på midten når det gjelder synet på $8 27 og 27a 4 medlemmer mener at disse 
bestemmelsene bar vare uendret, mens de andre vil samle reglene for bo- og driveplikt i 
konsesjonsloven. De vil videre ta bort regelen om 10 års bo- og driveplikt ved odelslssning og oppheve 
$27a. 

Fylkesmannen er enig i at 10-årsregelen ved odelsl0sning bm oppheves. Det er en lovlig disposisjon å ta 
en eiendom på odel og vedkommende bar ikke straffes for det. Ofte vil det bero på en tilfeldighet om 
formell lmning er mdvendig for å kunne ta over eiendommen. Hvis regelen fjernes vil odelslsseren få 
vanlig 5 års bo- og driveplikt. 
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Fylkesmannen mener at reglene om bo- og driveplikt og reglene om dispensasjon fortsatt bor stå i 
odelsloven. Mange av de som erverver en landbrukseiendom innen familien har odelsrett, og en mener at 
disse fortsatt b0r få sin sak behandlet ut fra de kriterier som er nevnt i $ 27% og som skal tale til srakerens 
fordel. I konsesjonsloven $ 5,3. ledd star ikke hvilke momenter en skal tillegge vekt, og 8 27a kan derfor 
ikke uten videre erstattes ved en henvisning til konsesjonsloven $ 5. 

Fylkesmannen vil tilrå at $9 27 og 27a blir uendret bortsett fra at regelen om 10 års bo- og driveplikt ved 
odelsl~sning fjernes. 

Odelsfri&win~ pkt. 6.8: 

Odelslovens 6 30 - pkt- 6.8.2 

Utvalget forelår en endring i bestemrnelsens fmste ledd som innebzrer at spmsmåiet om 
odelsfiigjaring ikke, som under gjeldende bestemmelse, vil måtte avgjares f0r det offentlige har fått 
tinglyst sitt erverv. 

Fylkesmannen slutter seg til dette forslaget. 

Odelslovens 6 31 - pkt- 6.8.3 

Utvalgets forslag til endring har beholdt strukturen i nåværende $ 3 l, men slik at det som i dag er 
de praktiske tilfeller av odelsfngjming omhandles i utkastets fmste ledd, mens det 
sakskomplekset som reguleres i i farste ledd i gjeldende lov er flyttet til annet ledd. I tredje ledd 
er det inntatt bestemmelse om når frigjaringsbegjæring senest må fiemsettes. 

Fylkesmannen er enig i at odelsfrigjming er et så markant inngrep i odelsretten at det er naturlig 
at det bare kan skje etter en interesseaweining der det grunnieggende prinsipp i oreigningslovens 
$2, annet ledd, er tilfredstillet. Når dette blir den alminnelige norm er det ikke grunn til å operere 
med ulike krav avhengig av arealets stmrelse. 

Fylkesmannen slutter seg til utvalgets forslag når det gjelder behovet for en avklaring i forhold til 
begrepet "fnviljug handel" og at det legges opp til en formulering som gjm at ervervsmåten 
prinsipielt blir uten betydning. 

Utkastets annet ledd innebærer at eiendom som staten har ervervet kan odelsfiigjmes far et 
videresalg er gjennornhrt. Utvalget forutsetter at odelsfrigj~ring kan skje selv om det ikke er 
endelig avklart hvem som skal ha eiendommen som tilleggsareal. Med en l~sningsfnst på 6 
måneder og en s0knadsfiist på 3 måneder for å sarke odelsfrigjraring, jf?. utvalgets forslag til ny 5 
3 l, tredje ledd, vil en neppe ha fått avklaring på hvem som skal overta hele eller deler av 
eiendommen fra staten. Slik en forstår utvalget vil en da kunne falle tilbake på 5 30 og den 
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bestemmelsen. Fylkesmannen slutter seg til utvalgets forslag på dette punktet. 

Fylkesmannen slutter seg videre til utvalgets forslag til tredje ledd og innf~lring av en frist for å snke 
odelsfigj~lring. 

Forslag til vedtak: 

Fylkeslandbruksstyret slutter seg til administrasjonens innstilling. 

Under msfet satte representanten Asbjsm Sletfan frem fdgende tilleggsforslag: 

Fylkeslandbruksstyret slutter seg til administrasjonens innstilling med falgende endring: 

Klargjering av grensen for hvilke eiendommer som er odlingsjord - pkt. 6.1.2.1 og 6.6.2.2 

Fylkeslandbruksstyret slutter seg til utvalgets mindretall n&- det gjelder sparsmdlet om 
arealgrense for odlingsjord. Odelslovens legitimitet som viktig landbruks- og samfunnsmessig 
instrument sikres best ved at loven omfatter stamt mulig andel landbrukseiendommer i drift. 

Spemrnal om i hvilke lov reglene om bo- og driveplikt skal stå og endring i bopliktreglene mh.t. 
mislighold - pkt- 6.7 

Etter filkeslandbrukssiyrets oppfatning b0r reglene om bo- og driveplikt i odelsloven og 
konsesjonsloven harmoniseres og samles i konsesjonsloven. Dette vil gi et teknisk sett ryddigere 
regelsen og skape mer forutsigbarhet for partene. 

Under avstemningen ble administrasjonens forslag vedtatt med 4 stemmer. Asbjsrn 
Slettans forslag fikk 2 stemmer. 6 medlemmer tilstede. 

HEDMARK FYLKES LAND BRU^^^ 

Går til: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep., 0030 Oslo 
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