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ECON-RAPPORT 2004-089 - HORING 

Fylkesmannen i Aust-Agder har i oversendelse datert 16.12.04 fra Landbruks- og 
matdepartementet mottatt ECON-rapport 2004-089 ti1 hsring. Landbruks- og matdepartementet 
onsker A fa hsringsinstansenes syn pa de forslag sorn fremmes i rapporten for a utvikle 
nytenkning, innovasjon og nseringsutvikling i bygdene og landbruket spesielt. 

Synspunkter og forslag pa tiltak innenfor lov- og forskriftsverk sorn Fylkemannen i Aust-Agder ikke 
ser sorn relevante for sitt vedkommende er ikke kommentert. Det nevnes i den forbindelse b1.a. 
regler for utmark sorn er relatert ti1 bygde- og statsallmenninger, reindrift og forvaltning av statens 
grunn i Finnmark. 

Vi har lagt opp var uttalelse sorn nedenforstaende matrise viser, med en kolonne for behandlet 
tema, en med ECON's vurdering/konklusjon og en tredje kolonne med Fylkesmannens 
kommentarer. 

TIL KAP. 3 

Plan og bygnings- 
lovens definisjon 
av stedbunden 
naering 

REGLER FOR UTMARK: 

Legger sterke 
begrensninger p8 den 
naringsmessige utnyttelsen 
av utmark ved 8 ikke gi 
mulighet for ti oppfmre 
hytter for utleieform81 i LNF- 
omrddene. 

Dette er velkjent problemstilling i 
spenningsfeltet mellom naerings- og 
miljerinteresser. Definisjonen av 
stedbunden nzering i PBL trenger en 
gjennomgang tilpasset 
landbruksneringens nye rammevilkar. 
Denne utfordringen ma tas av de to 
bersrte fagdepartementene der de ulike 
interessefeltene avveies med bakgrunn i 
Stortingets styringssignaler. 

Hovedproblemet slik miljsvernavdelingen 
ser det, er A lage et regelverk sorn slipper 
igjennom berekraftige neringsprosjekter, 
men sorn skiller ut userisse sskere sorn 
bruker slike ipninger i lovverket ti1 i 
bygge mer eller mindre apenlyse 
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Matlovens 
bestemmelser om 
kontrollsted og 
behandlingsanlegg 
for vilt 

Rigid 
skjprnnsutprvelse av 
miljprvern- 
myndig hetene 

Skogbruksloven 

Samlede virkninger 
av regelverket for 
forvaltningen av 
utmark 

TIL KAP. 4 

Jordlovens 
delingsforbud 

1 forhold ti1 jakt oppleves 
regelverket rigid og svert 
kostnadsdrivende. 

Miljplvernmyndighetene 
bruker i liten grad sin 
adgang ti1 skjmnnsutmvelse. 
Oppfattes som en betydelig 
hindring for lokal 
naringsutm velse. 

Skogbruksloven er ikke 
noen vesentlig hindring for 
nyskaping i landbruket 

Det faktum at lovverket i 
hovedsak ikke anerkjenner 
reiseliv og turisme som 
naringsvei i landbruket 
oppleves av utmverne som 
en betydelig hindring for d 
utnytte utmarksressursene. 
En klarere holdning ti1 
turisme basert p i  gdrdens 
samlede ressurser er viktig 
for naringsutviklingen i 
landbruket. 

VIRKNINGEN A V 
REGELVERKET FOR 
LANDBRUKSEIEN- 

DOMMER: 
Det er behov for fortsatt 
strukturrasjonalisering i 
dagens landbruk. 
Delingsforbudet kan 
bremse en slik utvikling ved 

friluftslivsinstallasjoner. Denne grasonen 
er stor, og spenner fra reelle 
nzeringsprosjekter ti1 potensielle 
fritidshytter ti1 eget privat bruk. Sierlig ser 
vi dette i pressomradene (1 00- 
metersbelte ved sjer) og i de mest sirbare 
omradene, heryfjellsareal rned 
villreininteresser. Presset aker merkbart, 
og hvor et restriktivt lovverk i LNF-sonen 
og en stadig mer kjerpekraftig befolkning, 
skaper ti1 dels stort missforhold mellom 
tilbud og ettersperrsel, og hvor mange er 
villig ti1 a betale betydelige summer for 5 
fa bygge i mer eller mindre urerrte 
omrader. 
Vi er kjent rned at det nye lovverket i 
enkelte tilfeller oppfattes rigid praktisert 
og derfor er rned a gjerre det unerdig 
kostnadsdrivende a etablerere nye 
virksomheter i distriktene. 

Denne problemstillingen er reist i ulike 
sammenhenger i forbindelse rned 
praktiseringen av plan og bygningslovens 
bestemmelser. Et lovverk som gir sterrre 
mulighet for differensiering av 
arealforvaltningen mellom press- 
Ivekstomrader og nzeringsfattige- 
/fraflyttingstruede omrader synes 
nerdvendig. Planlovutvalget har draftet en 
slik differensiering i sine omfattende 
utredninger. 

Vurderingen tiltres bade i forhold ti1 
eksisterende lovverk og forslag ti1 ny lov 
fremmet i Ot. prp. nr 28 (2004-2005) 

Rapporten konkluderer rned 
nerdvendigheten av en tidsriktig tilpasning 
av definisjoner og regelverk bade under 
LMD og MD, samt at en klarere intensjon 
i lovverket om naringsutvikling vil vaere 
viktig for 3 skape incentiver ti1 nyskaping. 
Vi viser ti1 vire kommentarer over i 
forbindelse rned Plan og bygningslovens 
definisjon av stedbunden naering. 

Praktiseringen av delingsforbudet har i de 
fleste omrider av landet utviklet seg i 
svaert liberal retning. En 
bruksrasjonaliserende deling der hele 
eiendommen bortsett fra hus rned tun og 
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Jordlovens 
omdisponerings- 
forbud 

at det kan forhindre at bruk 
vokser gjennom kjerp av 
deler av andre bruk. Det er 
vanskelig 8 se at en eier vil 
ha interesse av 8 dele opp 
eiendommen hvis de ikke 
kan drives Iernnsomt og 
omdisponering ikke tillates. 
Vi mener derfor at 
delingsforbudet kan 
a vvikles. 

Ut fra en isolert milsetning 
om innovasjon og 
neringsutvikljng, ville mest 
sannsynlig en avvikling av 
forbudet vare mest 
e ffektivt. En avvikling ville 
trolig Tart fil at mye dyrket 
jord vjlle blitt brukt ti1 
alternative irreversible 
formifinngrep. Jordvern og 
nyskaping st8r i en konflikt 
ti1 hverandre. Det er det 
ikke mulig 8 komme 
utenom. Eventuelle 
endringer i politikken m i  
derfor baseres p8 en 
analyse av hvilke 
jordomrdder det er sarlig 
viktig i Verne og hvilke 
tilfeller av omdisponeringer 
sorn er sa?rlig 
sam funnsganglig. 

Virkemiddel for girsdagens 
mi l?  Oppheving av 
priskontrollen ved 
omsetning av 
landbrukseiendommer kan 
gjlare at flere ernsker d 
selge. Dessuten kan salg ti1 
herystbydende ofte lede ti1 
at den sorn er best skikket 
ti1 5 utnytte kapitalen p i  
eiendommen fdr kjlzlpe den. 
Dette bygges pd at nettopp 
vedkommendes vurdering 

litt tilleggsareal gar sorn tilleggsjord er i 
stor grad akseptert rned gjeldende 
lovverk. En bar i sterrre grad ipne for 
deling ogsi om serkeren blir sittende igjen 
rned en sterrre del av eiendommen hvis 
salget gir et godt resultat for kjerperen ut 
fra arrondering, driftsmate og interesse. 
Det forekommer imidlertid situasjoner der 
temporzr kapitalnerd i en eller deler av en 
eiergenerasjon har medferrt nerdlignende 
disposisjoner og stykket opp eiendommer 
p5 svert uheldig vis. Dagens 
eiendomsstruktur er i stor grad et produkt 
av tidligere tiders manglende 
delingsforbud. Vi finner mange eksempler 
p5 svert uheldige disponeringer sorn en 
ferlge av dette. Vi ser behov for 
oppmykning av delingsforbudet, men det 
m5 ligge igjen en sperre mot klare 
nraddisposisjoner sorn medfrarer 
ytterligere fragmentering av 
eiendomsstrukturen. 

3% av landets totalareal er dyrka mark. I 
underkant av 1 % har matjordkvalitet. I 
lerpet av de siste 50 5r er halvparten av 
de beste jordbruksarealene i landet borte. 
lnnovasjon og nyskaping ma skje 
innenfor ramrnen av en bzrekraftig 
ressursforvaltning. En arealklassifisering 
rned prioritering av spesielt viktige jord- 
og kulturlandskapsomr~der vil gi grunnlag 
for sortering av arealer og en mer 
enhetlig praktisering av dette 
virkemiddelet framover. Arealmangel er 
etter v i r  vurdering ikke noen 
knapphetsressurs for innovasjon og 
nytenkning. Det er i dag stort overskudd 
av uproduktive arealer ut fra krav ti1 
erkonomisk avkastning rned tradisjonell 
land bruksdrift. Jordlovens 
omdisponeringsforbud m8 st8 fast, men 
rned en langt sterkere prioriterering 
mellom verdifulle og mindre verdifulle 
arealer. 

Liberaliseringen av priskontrollen de siste 
Brene rned en stadig synkende 
kapitaliseringsrentefot, har medferrt at det 
i store regioner av landet er liten forskjell 
mellom konsesjonspris og markedspris. 
Dette kjennetegner spesielt de omrider 
sorn har mangel pa press og et svakt 
naeringsliv. Det er boplikten sorn pivirker 
markedsprisen sterkest og 
konsesjonslovens prisregulering sl8r lite 
inn. Vi har mange eksempler p i  at nye 
eiere rned ideer og kapital kommer sorn 
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Odelsrett og 
odelslnrsning 

av mulighetene for 
avkastning p i  kapitalen oi7e 
vil vmre et viktig grunnlag 
for pristilbudet. Vi kan ikke 
se at priskontrollen bidrar ti1 
opp fyllelse av dagens 
landbrukspolitiske mil. 

Loven hindrer at potensielt 
mer effektive 
aweberettigede ovettar 
g4rdsdriften. 1 tillegg kan 
loven gi en form for 
konservering av eierskapet. 
Uf fra et formil om 
innovasjon og 
nzeringsutvikling vil 
sannsynligvis en avvikling 
av reglene om odelsrett og 
odelslmsning bidra positivt. 
Odelsloven er ikke tilpasset 
dagens landbrukspolitiske 
mil. 

et friskt pust inn i bygdesamfunnene. Vi 
er heller ikke fremmede for at 
priskontrollen har en psykologisk sperre 
for salg og slik hindrer en vitalisering av 
eiendomsmarkedet. Etter en samlet 
avveining mener vi at tiden tilsier en 
naermere vurdering av om ikke 
priskontrollen kan oppheves. 

Odelsloven er for tiden under revisjon. 
Odelslovsutvalgets innstilling ( NOU 
2003:26) har vsert ute ti1 haring og saken 
er na under behandling i Landbruks- og 
matdepartementet. 

Odelslovsutvalget gjorde en grundig 
drafting av sperrsmalet om odelsretten. Av 
momenter sorn taler for peker utvalget pA 
den forutsigbarheten sorn odelsretten gir 
og sorn kan hindre konflikter mellom 
sasken om hvem sorn skal overta garden. 
Videre har odelsretten hatt betydning for 
likestillingen mellom kjernnene siden alder 
er avgjarende uavhengig av kjann. 

Den sterkeste innvendingen er i ferlge 
utvalget at en person gjennom fadsel 
tillegges rettigheter ti1 samfunnsviktige 
formuesgoder. Odelsloven kan saledes 
vaere ti1 hinder for at interessert ungdom 
sorn ikke har best odelsrett, eller uten 
odelsrett, kan bli bander, mens det i 
mange tilfeller er personer uten saerlig 
interesse eller kompetanse sorn overtar 
garden ut fra den odelsrettslige stillingen. 

Et annet moment er at utviklingen i 
landbruket med skende krav ti1 
rasjonalisering og effektivisering, setter 
stadig sterrre krav ti1 profesjonalisering av 
naeringsutaverne. De sorn skal utvikle 
lannsomme bedrifter i landbruket, og fa et 
tilfredsstillende arbeidsvederlag i 
gsrdsdrifta, ma ha hay kompetanse og 
stor interesse for de saerlige utfordringene 
land bru ket star overfor. 

Flertallet i utvalget kom likevel ti1 at de 
fordeler sorn odelsretten gir er 
tilstrekkelige ti1 A oppveie ulempene. 

I innstilling ti1 fylkeslandbruksstyret i sak 
2112004 sluttet landbruksdirekterren seg ti1 
utvalgets flertall, lnnstillingen ble 
enstemmig vedtatt av 
fylkeslandbruksstyret i mate 01.04.04. 

I foreliaaende ratmort fra Econ er 
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Begrensninger 
knyttet ti1 sameie 

Bo og driveplikten. 
Streng 
hendhevning kan 
framtvinge salg 

TIL KAP. 5 

Produksjons og 
omsetnings- 
regulering 

Begrensningene knyttet ti1 
sameie betyr at ewew sorn 
foretas av andre juridiske 
enheter enn selvstendig 
neringsdrivende normalt 
ikke f&r konsesjon. Disse 
begrensningene bidrar ti1 d 
begrense tilgangen ti1 
kapital ti1 landbruket og kan 
dessuten bidra ti1 at de som 
kan utnytte ressursene p4 
gdrdsbruket mest mulig 
effektivt blir utestengt. 

Ut fra en ren mdlsetning om 
innovasjon og 
neringsutvikling, vil en 
avvikling av bo- og 
driveplikten kunne gi bdde 
fordeler og ulemper. 
Hdndhevelsen framst5r 
som mindre restriktiv enn 
det lovens bokstav tilsier. 
Hovedtrekkene i 
praktiseringen av 
bopliktreglene samsvarer 
dermed godt med vdre 
anbe falinger. 

REGULERINGER 
KNYTTET TIL 

PRODUKSJON OG 
OMSETNING 

Disse reguleringene kan ha 
relevans for innovasjon og 
neringsutvikling i 
landbrukssektoren. Det er 
imidlertid problemer sorn i 

konklusjonen at odelsloven ikke er 
tilpasset dagens landbrukspolitiske ma1 
og derfor kan fjernes. Fylkesmannen ser 
at de innvendinger sorn framfares i 
rapporten kan vaere reelle hinder for a 
0ke innovasjon og naeringsutvikling i 
bygdene generelt og landbruket spesielt, 
men mener at saken har v ~ r t  omfattende 
og tilstrekkelig belyst gjennom 
behandlingen Odelslovutvalgets 
innstilling . Fylkesmannen minner 
dessuten om at det er mindre enn et 5r 
siden herringsfristen til Odelslovsutvalgets 
innstilling gikk ut, og viser for sin del ti1 
innstillingen ti1 fylkeslandbruksstyret i sak 
2112004. 

Tradisjonelt har familiesameier blitt regnet 
sorn en lite effektiv eierform sorn ofte gir 
grunnlag for konflikter, tvister og lite 
malrettet virksomhet. Vi ser imidlertid ikke 
bort fra nye tider krever nye 
konstellasjoner ogsa i eierforholdene. 
Kapitaltilfarsel og risikospredning kan 
sikres bedre gjennom organisering i 
selskapsordninger. Dersom sameie skal 
tillates etter konsesjonsloven ma det 
vaere under forutsetning av at eierformen 
er organisert pa en mate sorn sikrer seg 
mot passivitet og handlingslammelse ved 
uenighet mellom eierne. 

Vi deler langt pa vei denne 
virkelighetsoppfatningen. 
En differensiert og fleksibel handhevelse 
av bopliktreglene mellom pressomrhder 
og n~ringsfattigelfraflytningstruede 
omrider, der det i tillegg tas individuelle 
menneskelige hensyn er grunnleggende 
for at dette virkemidlet skal virke etter sin 
hensikt. Brukt med ovenfornevnte 
fleksibilitet ma bopliktreglene st6 sorn det 
viktigste gjenvaerende 
markedsregulerende tiltak sorn forhindrer 
landbrukseiendommer fra a bli rene 
spekulasjonsobjekter. 

Dette er markedsreg uleringsmekanismer 
avhengig av nasjonale og internasjonal 
avtaler og politikk. De kan i liten grad 
pavirkes av gjeldende lovverk. Forholdet 
er bare summarisk nevnt i rapporten. Vi 
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Til KAP.6 

Miljshensyn i plan 
og bygningsloven 

Matloven 

hovedsak ligger utenfor 
lovverket og det blir for 
omfattende ii gii inn pii 
disse spmrsmiilene i denne 
utredningen. 

ANDRE LOVER OG 
HINDRINGER FOR 
NYSKAPING. 
Ulike bestemmelser om 
ferdsel og bygging i utmark 
oppfattes sorn en betydelig 
hindring. Likes4 
bestemmelser knyttet ti1 
bygging av driftsbygg p6 
g&d, overnattingsbygg, og 
produksjonslokaler for 
bearbeiding av 
landbruksvarer. 
Restriksjoner knyttet ti1 
skilting langs vei skaper 
betydelige problemer for 
aktmrer sorn vil drive rned 
salg, overnatting og 
servering pii giirdsbruk. 
Rigide restriksjoner pii 
produksjonsmetoder for 
bearbeiding og servering av 
mat likes6 

finner ikke grunn ti1 A kommentere dette 
naermere. 

Rapporten har ikke gatt naermere inn pa 
disse forholdene og konkluderer rned at 
de ligger utenfor mandatet av rapporten. 
Vi vil kommentere disse forholdene rned 
at det er generelle lovverk og regler sorn 
ogsa gjelder for andre sektorer og 
naeringer sorn rzrnsker innovasjon og 
nys kaping. De papekte problemer knytter 
seg like mye ti1 rigid saksbehandling, 
darlig skjrzrnnsut~velse og mangelfull 
service i forvaltningen, sorn ti1 selve 
Iovverket. 
Om plan og bygningslovens regler for 
bygging i utmark. Se kommentarer under 
kap. 3 om PBL. 

Avsluttende merknader. 
Det generelle overordnede inntrykk av rapportens analyser er at de noe ensidig bygger pa 
fagrzrkonomiske betraktningsmodeller. Dette forholdet legges det heller ikke skjul pa i rapporten. 
Mandatet var i seg selv begrenset ti1 slike vurderinger. Den langsiktige areal- og 
ressursdisponeringen sorn har v ~ r t  ledetraden i landbrukslovgivningen og -forvaltningens 
baerekraftige1000-ars perspektiv og i nyere tid ogsa vaert bserende for miljrzrforvaltningen, er et 
ikke-tema for analysene. Det er de mer kortsiktige, temporme markedssvingningene sorn er 
analysert rned tanke pa ny innovasjon i nseringa. Et godt resultat for en framtidsrettet 
forvaltningspraksis vil avhenge av fornuftige aweininger mellom disse ulike malsetningene. Vi ser 
klart behov at nye tider krever nye Irzrsninger. Det gjeldende lovverk er fortsatt rimelig sedimentert 
ut fra en tidsperiode rned helt andre rammevilkar for norsk landbruk. Rapporten peker slik pa en 
rekke forhold ti1 justeringer og nye vurderinger av lov- og forskriftsverk sorn vi deler oppfatningen 
av. Det er imidlertid viktig 5 understreke betydningen av at overgangen fra en gjennomregulert 
naeringsdrift ti1 en akselererende internasjonalisering rned markedsliberalisme, mA tilpasses over 
noe tid, og innafor rammen av at ressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Deler av 
landbruksnseringa herunder skogbruket, matte raskt tilpasse seg slike markedsforhold. 

Med hilsen 

/ fylkesmann 

landbruksdirektrzrr 


