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HØRING: ENDRING AV LOV OM ODELS- OG ÅSETESRETTEN
UTTALELSE FRA JENTER I SKOGBRUKET

Jenter i Skogbruket (JiS) er en frittstående, uavhengig organisasjon som har til formål å motivere og
stimulere jenter i alle aldre til deltakelse og engasjement på alle plan innenfor skogbruket. Det er ut fra
dette vi har sett på forslaget til endringer i odelsloven.

Opphevelse av odelsloven
Odelsloven av 1974 førte til likestilling mellom kjønnene og vi mener at en fjerning av loven vil føre
til et tilbakeskritt for likestillingen. Det tar lang tid å endre holdninger om hvem som skal ta over en
gård, og fortsatt taper mange jenter i forhold til sine brødre med tanke på overtakelse. Vi tror
landbruket tjener på likestilling. Odelsloven må beholdes da den er den eneste loven innenfor
landbruket som sier noe om likestilling ved overtakelse.
Vi mener også at odelsloven bør bestå fordi den gir forutsigbarhet, og med det sikrer en langsiktig
forvaltning av ressursene.

Arealgrensen
JiS ønsker at jenter skal benytte seg av odelsretten sin uansett størrelseskategori.
Andelen kvinner som overtar er størst på små og middels store eiendommer. Odelsloven bør derfor
være med å regulere også disse brukene. Vi ser det derfor som viktig at grensen til en odelseiendom
settes til 30 daa jordbruksareal eller minst 500 daa skog. Videre tilsier den norske gardsstrukturen med
mange mindre enheter at en ikke må gå utover dette, ellers vil odelsloven miste sin mening ved at det
blir så få eiendommer som blir omfattet av loven.

Samodling av samboende
Vi ser positivt på at formaliserte samboende skal kunne samodle og være beskyttet ved
odelsberettigedes død, da dette er i tråd med samfunnsutviklingen.
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Løsningsfrist
Det er også positivt at den alminnelige løsningsfristen forkortes til seks måneder. Dette kan være med
å gjøre det lettere for nye kjøpere å investere og dermed komme i gang med driften av eiendommen.
Derimot er vi ikke enige i at de odelsberettigede innen to måneder skal måtte ta standpunkt til om de
ønsker å overta en landbrukseiendom. Fordi dette er en svært viktig beslutning som en trenger tid til å
planlegge og diskutere med familien.
Vi ser ingen grunn til å kommentere de andre endringene som utvalget har foreslått ut fra et
likestillingsperspektiv.

Med hilsen
Jenter i Skogbruket

Eli Bjorvatten
Leder
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