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Horing av ECON-rapport - Regelverk og tilpasninger for A oke innovasjon og 
n~ringsutvikling i bygdene 

Vi viser ti1 brev av 16.12.2004 vedlagt ECON-rapport 2004-089 "Regelverk og innovasjon 
i landbruket". 

Som en del av regjeringens arbeid med en helhetlig innovasjonspolitikk og 0kt 
verdiskapning over hele landet, msker Landbruks- og matdepartementet (LMD) 2 
legge bedre ti1 rette for etablering og drift av tradisjonelle og alternative naeringsveier 
med utgangspunkt i landbruksressursene generelt, og landbrukseiendom spesielt. 
Dette inngar i departementets arbeid med Landbruk Pluss, der b1.a gjennomgang av 
juridiske virkemidler stir sentralt. ECON Analyse har i denne forbindelse fatt i oppdrag 
i vurdere LMDs lovgivning. 

ECON har b1.a. vurdert Jordloven, Konsesjonsloven, Odelsloven, Skogloven, 
Beiteloven, Reindriftsloven, Finnmarksloven, Matloven, regelverk for 
markedsregulering og regelverk knyttet ti1 kvoteordningen for melk. 

Fslgende er noen av hovedkonklusjonene i rapporten: 
De fleste av reglene knyttet ti1 utnyttelse av landbruksressursene bidrar ti1 5 
hemme nyskaping. 
Det er rom for endringer av regelverket innenfor rammen av internasjonale 
forpliktelser, uten at endringene kommer i konflikt med ma1 knyttet ti1 bosetting 
og kulturlandskap i landbrukspolitikken. 
I forvaltningen av utmarksressursene synes individuelle rettigheter for 
gardbrukere 5 vaere urimelig sterkt beskyttet. Aweiningen mellom naerings- og 
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miljshensyn virker ikke alltid rimelig. 
Reiseliv bar kunne defineres som "stedbunden nrering" i forhold ti1 plan- og 
bygningsloven slik at det iipnes for utvikling av overnattingstjenester. 
Prisregulering pii omsetningen av bruk hindrer fri omsetning og bidrar ti1 at det 
ikke alltid er de som har de beste ideene for utnyttelse av kapitalen som fiir 
kjspe giirdsbruket. 
Delingsforbudet kan fjernes eller mykes opp slik at de ulike kapitalelementene 
(dyrket mark, bolig, driftsbygg, ow.) i stsrre grad kan inngii i virksomhet med 
hsyere lsnnsomhet. 
Der det ikke er rom for ii drive giirden som en egen driftsenhet eller dyrket 
mark blir liggende brakk, bar det ogsii iipnes for omdisponering. 
Av hensyn ti1 bosetting samt ii bidra ti1 skt omsetning av bruk, bar boplikten 
innskjerpes. Sammen med en fjerning av prisreguleringen, kan dette gjsre det 
lettere ii fii nye aktsrer inn i virksomheten. Boplikten bsr endres slik at den blir 
"upersonlig", dvs. at eier ikke nsdvendigvis selv m i  bo pii giirden. Dette kan 
b1.a. fare ti1 at selskaper kan kjspe giirdsbruk. 
Fjerning av odelsloven kan ogsii gjsre det lettere for nye aktsrer ii komme inn, 
uten at hensynene ti1 bosetting eller jordvern blir skadelidende. 
Mange mener at krav Era Mattilsynet i liten grad er tilpasset innretningen og 
stsrrelsen pii virksomheten og at Mattilsynet i liten grad bruker det 
handlingsrommet de har slik at norske smiiprodusenter fiir like gode vilkiir som 
i andre land. 

Finansdepartementet har merket seg ECONs vurderinger i rapporten og tar ti1 
etterretning at Landbruks- og matdepartementet vil la rapporten inngii i grunnlaget for 
det videre arbeid med Landbruk Pluss. 
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