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ODELSLOVUTVALGETS INNSTILLING NOU 2003:26
H0RINGSUTTALELSE FRA NORGES BONDELAG

Vi viser til Landbruksdepartementets haringsbrev av 13.1 1.2003.
Innledning

Norges Bondelag ser det som positivt at odelsretten blir gjenstand for en revisjon. Det er
viktig at dette lowerket gjennomgås med henblikk på å fa loven ajourfart på områder hvor
den alminnelige utvikling i samfunnet tilsier det. At det samtidig også foretas en generell
vurdering av odelsretten som et mregent rettsinstitutt synes også å vzere naturlig.
Odelslov elier ikke

Norges Bondelag understreker at odelsretten har representert stabilitet og langsiktighet
gjennom vår historie. Odelsretten har bidratt til et hayt utviklet landbruk med lang praksis i
overfgring av kunnskaper fra en generasjon til en annen. Odels- og åsetesretten har også
gitt gunstige gkonomiske forhold hvor overdragelsene ikke har v ~ rpreget
t
av maksimalt
akonomisk uttak ved generasjonsskiftene. I praksis har odelsretten også vzert en betydelig
kulturb~rerfor samfunnet og gitt samhold og kontinuitet for bandene.
Norges Bondelag mener det er like viktig å opprettholde odels-låsetesretten i dag som
tidligere. Dette fordi den trygger det personlige eierskapet til landbruksressursene basert på
prinsippet om bo- og driveplikt, forhindrer at landbrukseiendommer splittes opp ved
generasjonsskifter, ivaretar at generasjoners arbeid og kapital blir forvaltet av eieren til
nytte for slekta, og skaper forutsigbarhet ved generasjonsskifter. Dessuten motvirker
odelsloven at landbruksarealerblir ordinzer handelsvare og spekulasjonsobjekt.
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Odelsloven har i tillegg fra 1975 medvirket til å sikre likestillingen i landbruket.
Odelsloven er en garanti for at denne utvikling fortsetter.
Vi mener disse sidene ved lovverket er til nytte både for slekta som er tilknyttet den
enkelte odelseiendom, og til nytte for samfunnet som stabiliserende faktorer i bygdeNorge.
Vi mener at odels- og åsetesretten fortsatt må ha et grunnlovsmessig vern mot opphevelse
etter Grl. 5 107.
Arealgrenser
Med grunnlag i dagens krav til effektivt landbruk synes det rimelig at odelsloven også far
en oppjustering på dette punkt. Lovutvalgets mindretall går inn for 30 daa jordbruksareal
og 500 daa produktiv skog som nye arealgrenser. Norges Bondelag synes dette må kunne
tilpasses for hele landet uten store negative konsekvenser.

Det synes i denne forbindelse å vzre riktig å utelate begrepet "kan nyttast til
landbruksdrift", ikke minst av prosessakonomiske hensyn. Heretter vil man måtte forholde
seg til arealene ved vurderingen av om eiendommen er odlingsjord.
Lesningsfristen
Norges Bondelag er kommet til at lasningsfristen på 12 mnd. ikke bar nedsettes. Partene i
en lasningsak vil ha forskjellig utgangspunkt når det gjelder å vurdere tidsbehovet for å fa
saken avklart. Vi mener at dersom fnsten blir for kort, vil dette undergrave odelsretten
fordi den vil kunne bli illusorisk for den som tilfeldig er kommet opp i en
lasningssituasjon. Ut fi-a anket om ikke å redusere odelsretten for den enkelte og gi
tilstrekkelig tid for vurderingen om å benytte odelsretten, er Norges Bondelag av den
oppfatning at dagens fnst bar bestå uendret.
Kjepstilbud til bedre odelsberettigede

I dag er det lovens krav at fnsten for å ta stilling til et kjapstilbud ikke kan settes kortere
enn 6 mnd.
Også her gjelder de samme vurderinger som ved den alminnelige lasningsfristen. Et
kjapstilbud kan framsettes når som helst og på ugunstig tidspunkt for de som mottar slikt
tilbud. Jo kortere kjapstilbudet er, jo vanskeligere vil det bli for den som far tilbudet å ta
stilling til dette. Vedkommende som sitter med den beste odelsretten kan ha gjort
disposisjoner som gjm at det blir vanskelig på kort varsel å endre situasjonen. I slike
tilfeller medfarer et kjapstilbud med kort svarfnst redusert odelsrett for den med best
odelsprioritet. Ut fra en tradisjon hvor selve odelsprioriteten er svzrt sentral, synes det å
korte ned kjapstilbudsfnsten ikke å vme en god lasning. Vi statter forslaget om at
bestemmelsen utvides til også å omfatte ikke odelsberettigede. Norges Bondelag er av den
oppfatning at denne utvidelse av kjapstilbudsfristen også påvirker svarfnstens lengde og at
dette samlet sett må ha som resultat at dagens frist opprettholdes.
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Likestilling
Norges Bondelag er for å beholde dagens regler om likestilling mellom kjannene. Vi kan
imidlertid ikke se at forslaget om å gi full likestilling for alle som er fadt far den 1. l . l 965
er rimelig, etter at 1974 loven nå har virket i snart 40 år. På dette punktet må vi vurdere
den faktiske virkning av å innfare en likestilling med tilbakevirkende kraft for alle fadt far
1.1.1965 opp mot de konsekvenser dette vil Pa i praksis. For alle menn som fra 1.1.1975
har levd med en forestilling om at de har best odelsrett, vil en slik endring av loven
oppfattes som s v ~ rurimelig.
t
For alle de familier som har levd med regelen fia 1975, har
forventningene "satt" seg gjennom så mange år at å skulle gjare om på dette nå vil fa store
negative konsekvenser i en langvarig og festnet odelsrett.
Norges Bondelag er derfor av den oppfatning at odelsloven 878.1.ledd bar bli stående
uendret, slik at menn f ~ dft ~ 1.1.1965
r
fortsatt beholder sin odelsprioritet.

Samodling
Odelslovutvalget ansker at ektefeller i felleseie og samboere skal kunne samodle. Etter at
hevdstiden er oppnådd skal dermed begge ektefeller og samboere ha odelsrett for seg og
sine felles- og saxkullsbam. Skulle en av foreldrene da far hevdstiden er nådd, skal likevel
alle felles- og s~rkullsbarnPa odelsrett.
Norges Bondelag synes dette er et rimelig krav i forhold til alminnelige
likestillingsprinsipper og den generelle utviklingen i samfunnet og statter dette forslaget til
lovendring.

Fravikelse av odelsprioriteten
Norges Bondelag har tidligere stilt sparsmålstegn ved om begrepet "klart urimelig" i
odelslovens 8 2 1 burde v ~ rjustert
t
ned til kun "urimelig" i tilfeller hvor en finner det
rimelig å nekte odelslasning fia eldre sasken. Det synes forholdsvis klart at en alminnelig
3medhold i at det er urimelig
rimelighetsvurderingblant folk flest vil medfare at flere vil f
at eldre s ~ s k e nskal kunne fordrive en yngre bror eller saster. Men vi har en tradisjon for
at odelsprioriteten er meget sterk og at det skal mye mer til enn en alminnelig
rimelighetsvurdering for å vinne fram.
Med utgangspunkt i den utvikling som har funnet sted generelt i samfunnet og med
innfaring av likestilling og alminnelige rettferdighetsvurderinger, synes tiden moden for å
foreta en justering av dette gamle prinsipp. Norges Bondelag mener at det i dag er riktig
å legge en mer alminnelig rimelighetsvurdering til grunn for bruken av odelsloven $2 1 og
derfor mener vi at loven på dette punkt må justeres "ned" slik at "klart urimelig" erstattes
med "urimelig".

Odelskretsen
Odelslovutvalgetsmindretall har foreslått innskrenkninger slik at saskenbam ikke
automatisk f"ar odelsrett ved fardsel.
Dette vil representere en "reduksjon" av odelsretten i forhold til det odelsretten en gang
var, en rett for slekta. Dette anses ikke å viere i samsvar med vår begrunnelse for å

t

-

Norges Bondelag

4 av4

Vår dato

Vår referanse

2004-06-25

200 110025 11039

opprettholde odelsretten. En slik innskrenkning av odelskretsen vil kunne undergrave
odelsretten på sikt. Norges Bondelag er av den oppfatning at når vi konkluderer med å
opprettholde odelsretten, så er det mest konsekvent også å beholde retten som en rett for
slekta slik den er i dag.

Bo- og driveplikt
Odelslovutvalget har delt seg i spmsmålet om bo- og drivepliktsreglene bar vme samlet i
konsesjonsloven eller vme som i dag nedfelt i begge lover.
For å sikre dette regelverket bar bo- og drivepliktsreglene fortsatt vme hjemlet i
odelsloven. Odelsloven med basis i Grunnloven gir en tryggere rettslig foranknng enn om
bo- og drivepliktsreglenekun skulle vme nedfelt i en konsesjonslov som stadig er i
forandring. Det er dessuten logisk å ha regelverket hjemlet i den lov som omfatter det
overveiende antall av de totale eiendomsoverdragelser, nemlig odelseiendommer. I tillegg
har bo- og drivepliktsreglene smlige konsekvenser i odelssaker hvor en odelsberettiget
k j ~ p emisligholder
r
bo- og drivepliktsreglene.
Norges Bondelag mener derfor at vi fortsatt er tjent med å beholde reglene om bo- og
driveplikt i odelsloven.
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