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Fdgende vedtak ble fattet:
Meldal kommune går inn for å beholde odelsloven.
Meldal kommune vedtar hlgende uttalelse i forbindelse med hmhg av ny odelslov:
Odelsloven er en gammel lov historisk sett. Da landskapslovene ble nedtegnet, antagelig på
slutten av 1000-tallet, var odelsretten et veletablert institutt.Mulig stammer den helt tilbake til
da Harald Hårfagre samlet Norge p&800-tallet. Odelsjord er også omtalt i Gaulatingsloven som
krever for eksempel at eiendommen måtte gått fia far til smm en rekke ganger, k s t sjette mann
iikk odelsrett og dermed status som odelsbonde. Magnus Lagabartes landslov fira 1274, som har
hentet meget fira landskapslovene, især Gaulatings- og Frostatingslov, gjorde det lettere å få
odelsrett.
Det vil med jevne mklomrom være behov for gjennomgang og modernisere loven, slik at den
samsvarer de behov og utfordringer som landbruket har og kommer til å fa. Det er også behov
for å tilpasse loven de landbrukspolitiskemålsetninger. Odelsloven er med på å sikre
kontinuiteti landbruket ved at det er forholdsvis forutsigbart hvem som skavvil overta
landbrukseiendommen til en pris som gjm det forsvarlig å drive jordbruk. Samtidig er det
behov for å modernisere loven slik at det kan bli enklere for de som står utenfor landbruket å
komme inn og at det blir enklere for de med "dårligst" odel å overta et bruk. Flere av de
konkrete endringsforslagene er med pa dette.
Det er viktig at de i odelsrekken som virkelig har lyst til å drive gården fårbedret sine viikår i
forhold til den som ikke har lyst og som kanskje &ler det som et stort press å måtte ta over
gården.

Arealgrense for odlingsjord $2
Meldal kommune er av den oppfattning at arealgrensene for odling blir likestilt arealgrensene
for konsesjon i konsesjonsloven av 28.1 1.2003 og stdter Utvalgets mindretalls forslag.
Definisjonen av odlingsjord blir da:
En eiendom blir rekna for odlingsjord når enten jordbruksarealet er minst 30 dekar, eller det
produktive arealet er minst 500 dekar. En eieidom med mist 20 dekar jordbruksareal blir
likevel rekna som odlingsjord når annet areal er minst 100 dekar.
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Odelskretsen. $8
Meldal kommune sWer flertallets forslag når det gjelder omfanget av odelskretsen.
Odelskretsen ble begrenset ved siste lovendring. Ytterligere begrensninger anses ikke å være
d v e n d i g.

Samodlingfor samboere. $13-1 5
De foreslåtte endringer i 13 og 15 stattes når det gjelder samodling for samboere når de blir
eiere av eiendom. Dette forslaget gir som hovedregel samboere og gifte samme vilkår i forhold
til samodling. Hensynet til felles og særkullsbarn er godt belyst og ivaretatt.

Overdragelse til annen enn den best berettigede. $20
Meldal kommune er enig i Utvalgets forslag om i4 redusere fristen, som odelsrettshaver har på å
svare på foresprmel om bruk av sin odelsrett i forbindelse med salg av eiendommen til en som
har dårligere oden, fra 6 til 2 mheder. Det bm også si& at tilbudet også kan rettes til personer
uten odelsrett. Dette vil kunne medfarre at det blir lettere selge til personer uten odelsrett.

Utvidet mulighet til å nekte odelslmning. $21
Den foreslåtte utvidelsen av muligheten til ii nekte odelslnrsning til også å gjelde personer uten
odel, kan gjme det lettere for landbruksiiteressert ungdom A komme inn i næringen.

Bo og driveplikt. $2 7-29
Med bakgrunn i at de aller fleste eiendomsoverdragelser skjer etter odelsloven og den
forklaring loven har i Grunnloven, mener Meldal kommune at bo og drivepliktreglene fortsatt
b m hjemles i odelsloven. Det er viktig at de skjerpede regler for bo og driveplikt i forbindelse
med eiendommer som er ervervet gjennom bsningssak opprettholdes.

Fristfor odelslmting. $40
Utvalget foreslår å redusere fristen for å hase en eiendom på odel reduseres fia 1 år til 6
måneder. Dette er et viktig valg som trengs mye gjennomtenkning og planlegging for de det
gjelder. En reduksjon i tiden vil være av stor betydning for den som k j q r eiendommen.
Meldal kommune vurderer reduksjonen av tiden som tilstrekkelig for å ta avgjmelsen om man
skal lme eiendommen på odel eller ikke.

Endring overgangsbestemmelsene. $78
Det er snakk om å endre $78 1. ledd slik at kjmene blir likestilt også h 1965. Dette har vært
en diskriminerende urett i loven. Men denne uretten har etablert seg og stort sett er den blitt
allmenn akseptert og at man har tilpasset sett situasjonen. Endring av loven kan være med på å
oppciske gamle og skape nye konflikter. Meldal kommune er skeptisk til endring.
Med hilsen
Meldal kommune
Svein Erik Morseth
Saksbehandler landbruk

Side 2

