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NOU 2003:26 OM ODELS- OG ÅSETESRETTEN - HØRING

Formannskapet den 22.06.2004:
Repr. Arnt Jakobsen satte frem flg. forslag:
”Alstahaug Fremskrittsparti ønsker en landbrukspolitikk der man går fra politisk styring og
over til å anse bonden som en selvstendig næringsdrivende. En landbrukspolitikk hvor dette
skal kunne realiseres krever en radikal endring på flere områder.
Alstahaug Fremskrittsparti mener de viktigste rammevilkårene for å sikre en mer
fremtidsrettet jordbrukspolitikk, er å styrke den private eiendomsretten, samt føre en politikk
som øker konkurransen i stedet for å motvirke den.
Alstahaug Fremskrittsparti ønsker et klart skille mellom landbrukspolitikk og distriktspolitikk.
Dersom en ønsker å stimulere bosetting i spesielle distrikter, kan dette gjøres med støtte
direkte over statsbudsjettet.
Alstahaug Fremskrittsparti ønsker en sterk forenkling av lov- og regelverk som gjelder for
omsetning av landbrukseiendommer. Dette vil bidra til en utvikling mot større enheter og
dermed lavere produksjonskostnader pr. enhet. Noe som igjen betyr lavere priser til forbruker.
Odelsloven, konsesjonslov, lov om bo- og driveplikt, fjernes i sin nåværende form.
Alstahaug Fremskrittsparti mener at odelsretten bygger på prinsipper om at eiendommen
tilhører slekten og ikke de enkelte menneske som til enhver tid eier eiendommen. Alstahaug
Fremskrittsparti ønsker derfor å fjerne odelsretten.
FORSLAG:
Alstahaug kommune ønsker en kraftig liberalisering i odels- og konsesjonsloven, slik at alle
landbrukseiendommer skal kunne selges og kjøpes fritt når selger og kjøper er enige. Dette
medfører bl.a. at prisreguleringen på landbrukseiendommer fjernes, slik at disse kan omsettes
fritt til markedspris.
For å imøtekomme dette, vil Alstahaug kommune:
- Fjerne odelsretten
- Oppheve konsesjons-, bo og driveplikten.

Votering:
Repr. Arnt Jakobsens forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Alstahaug kommune gir følgende høringsuttalelse til NOU 2003: 26 Om Odels- og
åsetesretten:
•
•
•
•
•
•

Odelsretten må bestå.
Åsetesetten må bestå.
Utvalgets konkrete forslag til lovendringer (pkt 2.2.2.) støttes.
Arealkravet til odlingsjord heves til 50 dekar dyrka jord.
Odelskretsen bør bestå som i dag.
Bo- og drivepliktreglene bør fortsatt ha sin hjemmel i odelsloven.
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