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Liste over bringsinstansene
1) Bakgrunn for rapporten
Som en del av regjeringens arbeid med en helhetlig innovasjonspolitikk og 0kt
verdiskaping over hele landet, onsker Landbruks- og matdepartementet (LMD) i
legge bedre ti1 rette for etablering og drift av tradisjonelle og alternative nmingsveier
med utgangspunkt i landbruksressursene generelt, og landbrukseiendom spesielt.
Dette inngh i departementets arbeid med Landbruk Pluss, der b1.a. giennomgang av
juridiske virkemidler st& sentralt.

ECON Analyse har pB oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet giort en
vurdering av LMDs lovgivning som et av flere tiltak i forbindelse med at
departementet onsker B forenkle sitt regelverk og @aretilpasinger for B ake
innovasjon og nseringsutvikling i bygdene generelt og landbruket spesielt.
LMD har ikke tatt stilling ti1 rapportens analyser og forslag. De vil sarnrnen med
annet materiale og ovrige vurderinger inngi som en del av grunnlaget for det videre
arbeid med Landbruk Pluss. Departernentet snsker B f"a0ringsinstansenes
vurderinger av de forslag som fremmes i rapporten.
Rapporten i sin helhet er lagt ut p i departementets hjemrneside, www.lmd.dep.no
Det vises ellers ti1 vedlagte sarnmendrag og konklusjoner.
2) Rapportens innhold
Rapporten best& av folgende kapitler:
Sammendrag og konklusjoner (Se vedlegg)
1)
Innledning

1.1 Om ny landbrukspolitikk
1.2 Landbruket produserer mer e m mat
1.3 Ny orientering i landbrukspolitikken- fra St.prp.nr. 8 ti1
landbruksmelding og Landbruk Pluss
Metode
2.1 Innovasjon og utvikling av alternativ naeringsvirksomhet
2.2 Hvordan virker landbrukslovene?
2.3 Hvilke restriksjoner har vi sett etter?
2.4 Intervjuer
Regler for utmark
Bygdeallmenninger
Statsallmenninger
Utmark i privat eie
Skogbruksloven
Beiteloven, grannegjerdeloven, hanndyrloven
Reindrift
Forvaltning av statens grunn i Finnmark
Virkninger av regelverket for forvaltning av utmark
Regler om landbrukseiendommer
4.1 Innledning
4.2 Oversikt over det viktigste regelverket for dyrket mark
4.3 Virkningen av regelverket for landbrukseiendommer
4.4 Ulik praktisering gir ulik virkning av regelverket
4.5 Alternativ arallovgivning - fzrre koblinger
Reguleringer knyttet ti1 produksjon og omsetning
- .
5.1 Innledning
5.2 Produksjonsregulerende tiltak
5.3 Begrensninger hyttet ti1 produksjonsmetoder og -kvalitet
5.4 Omsetningsreguleringer
Andre lover og hindringer, og nyskaping
6.1 Lowerk under andre departementer
6.2 Andre hindringer for nyskaping
6.2.1 Strukturen i varehandelen
6.2.2 Strukturen i rnottaksleddet
6.2.3 Reiselivets plass i nmingspolitikken
6.2.4 Manglende samarbeid
Konklusjoner
Mandatet for rapporten er falgende:
Uiredningen sku1 vurdere ph hvilken mete sektor- og areallovgivningenpBvirker
forhold sorn er av betydningfor etablering, nyskaping og nczlringsutviklingpcE
giirdsbruk og annen landbruhinitieri smdskalavirlrsomhei.
Utredningen skal ta utgangspunkt i ressursene innenfor landbruket og vurdere
hvordan regelverket phvirker ulike former for omstilling.
Med sektor- og areallovgivning menes alle lover som LMD forvalter samt forskrifter,
rundskriv og andre presiseringer av lovene.
Primsert inneholder rapporten en vurdering av hvordan regelverket pfivirker nyskaping
p8 basis av landbruksressursene. Det pekes pii en del muligheter for alternative regler.

Oftest vil en fjeming av regler vme den enkleste veien ti1 ii ake nyskapingen. I mange
tilfeller ivaretar reglene sentrale miil i landbrukspolitikken. Det er derfor vurdert
hvordan reglene kan endres slik at disse miilene ogsii kan ivaretas.
Rapporten gir en relativt fyldig drafting av regelverket knyttet ti1 utmark og
landbrukseiendommer, men er relativt kortfattet i draftingen av
produksjonsreguleringer.
Rapporten gir en kort oversikt over landbrukspolitikkens utvikling fra stor veld pii
bondens inntektsmasetting via St.meld. nr. 19 (1999-2000) ti1 Landbruk Pluss.
Sistnevnte legger opp ti1 en toleddet strategi med effektiv drift p&den ene siden og
alternative sysselsettings- og inntektsmuligheter pii de andre.
Miilene med Landbruk Pluss kan sammenfattes med: Levende bygder - markedsrettet
produksjon - 0kt demokratisering ved overfaring av myndighet ti1 regionalt og lokalt
nivA.
Det aktuelle prosjektet er tenkt ii inngA som en del av Landbruk Pluss.
Metoden som er nyttet er gjennomgang av aktuelt regelverk og intervjuer med
aktuelle aktorer, herunder Fylkesmannens landbruksavdeling.
3) Rapportens vurderinger/konklusioner
Lowerket konserverer eiendomsstrukturen
Delingsforbudet hindrer en mer effektiv anvendelse av brukets samlede
ressurser
Omdisponeringsforbudet hindrer alternativ anvendelse av j ordressurser
Konsesjonsplikt hindrer fri omsetning av landbrukseiendomrner
Prisregulering hindrer ny kapital ti1 landbruket
Odelsloven skaper usikkerhet for kjopere
Begrensninger i forhold ti1 sarneie hindrer bestemte juridiske enheter fia 6
kjape ghdsbruk
Saknadene om konsesjon, fritak for bo- og driveplikt og fritak fra
omdisponerings- og delingsforbudet gis p&skjannsmessig grunnlag.
Usikkerhet om utfallet innebzrer en risiko.
Nye aktorer bar fflettere adgang ti1 A kjlape gkdsbruk
Praktiseringen av lowerket er blitt mindre restriktiv
Umdig streng h&dhevelse av Matloven overfor smiiprodusenter?
Produksjons- og omsetningsregulering kan fare ti1 at innovasjon og
nseringsutvikling fra nye aktarer kan gii tapt
Plan- og bygningsloven kan vme et hinder for nseringsutvikling
Ofte vanskelig ii finne egnede distribusjonsveier for nye produkter
Behov for bedre samarbeid mellom ulike aktarer

4) Rapportens hovedforslag;
Det er tatt utgangspunkt i at miilsettingen om bosetting og iordvern skal stii fast.
Med bakgrunn i dette og den draftingen som er foretatt foresliis f~lgende:

Delingsforbudet i jordloven fjernes eller mykes opp

*

Det gis sarntykke ti1 omdisponering av dyrket mark dersom eiendommen ikke
blir drevet, eller arealet blir liggende brakk
Prisreguleringen i konsesjonsloven fjernes
Det bar bli lettere for nye aktlarer 5 f&anledning ti1 5 kjlape gardsbruk
Odelsloven fjernes

Landbruksdirekterens vurdering av rapportens sentrale forslag
Fjerning av delinnsforbudet i Jordloven
Jordlovens 5 12 setter i utgangspunktet forbud mot deling av eiendom sorn er nyttet er
kan nyttes ti1 jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet er et viktig virkemiddel som
bidrar ti1 en hensiktsmessig bruksstruktur. Formfilet med delingsforbudet er fi sikre og
samle ressursene pA bruket for nilvaxendeog framtidige eiere. Paragrafen inneholder
de momenter sorn skal tas med i de konkrete aweiningene sorn skal foretas i hver
enkelt sak. Vi registrerer at komrnunene stort sett foretar en relativt romslig aweining
i forholdet mellom lovfortolkning og konlcret vurdering av den enkelte saken. Dette
betyr at det i flere tilfeller er gitt samtykke ti1 deling slik at bebyggelse med passende
tornt fradeles, og produktive landbruksarealer tillegges nabobruk. Vi vil gil inn for at
en slik praksis kan viderefares.
Vi vil ogsh gB inn for at det kan vurderes B gi sarntykke ti1 fiadeling av tomt ved
etablering av samdrifter.
Ut fra ovennevnte dette kan vi ikke se at det er behov for endring av denne
paragrafen.
Det vises i denne forbindelsen ti1 Rundskriv M-412003.
Samtykke ti1 omdisponering av dyrket mark
Dette reguleres av jordlovens $j9. Denne er s5 vidt utfyllende at det etter v k
vurdering ikke er noe grunnlag for endring. Jordvern er et prioritert miil i Landbruk
Pluss. I 0stfold er det stor etterspsrsel etter 5 leie jord, og vanhevd av dyrket mark er
et minimalt problem. Vi kan ikke se at et strengt jordvem legger hindringer i veien for
nyskapingsprosjekter.
Fjerning av prisreguleringen i konsesi onsloven
Konsesjonslovens 5 9 sier at det ved avgjarelsen av ssknad om konsesjon skal legges
sierlig vekt pa b1.a. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig
prisutvikling.Med dette forstBs en pris sorn bidrar ti1 B realisere miilene i
landbrukspolitikken.
Dette er naxrnere utdypet i Rundskriv M-312002.
Det gjelder b1.a. m5l sorn 5 sikre rekruttering av aktive yrkesutsvere ti1 naeringen og
legge ti1 rette for eierskap ti1 landbrukseiendommer sorn gir grunnlag for langsiktig
god ressursforvaltning. Videre er det et mhl 5 legge ti1 rette for inntektsmuligheter og
sosiale forhold sorn skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket.
Skal landbrukspolitiske mill nfis, er det nerdvendig at b1.a. prisnivAet p&
landbrukseiendommer ikke er b y e r e enn det som reflekterer verdien av
eiendommens driftsgrunnlag og den verdi eiendornmen har sorn bosted, samtidig som
det ikke stilles krav om urimelig b y egenkapital.

Hensikten rned kontroll av prisen er ikke i fryse den fast, jf eiendommens funksjon
sorn kredittgrunnlag.
Rapporten konkluderer rned at prisreguleringen bar oppheves. Begrunnelsen for dette
er b1.a. at mange eiere ikke ansker i selge fordi prisreguleringen hindrer kjerpere sorn
er villige ti1 h betale en hayere pris. Derved utelukkes potensielle kjerpere rned nye
produksjonsidker i i f i kjape gkdsbruk.
Ved Rundskriv M-4/2004 ble kapitaliseringsrentefoten p&j ordbruksarealer satt ned
fra 7 % ti1 4 %. Dette bidrar ti1 at prisen sorn kan godkjennes okes betraktelig.
Sammen rned boverditillegg ferrer dette ti1 at eiendomsprisene ved konsesjon samlet
sett har blitt betydelig oppjustert de siste kene, og har nrermet seg markedspris. P i
bakgrunn av dette finner vi i kunne g i inn for at prisreguleringen ved konsesjonssaker
oppheves. Forutsetningen m i vme at bo- og driveplikten hindheves strengt.
Fjerning av odelsloven
Haringsforslag ti1 NOU 2003:26 om Odels- og isetesretten ble behandlet av
fylkeslandbruksstyretp i mate den 16.06.2004. Fylkeslandbruksstyret gikk da inn for
i beholde odelsretten rned hovebegrunnelse at odelsloven er et viktig redskap for i
sikre langsiktighet og stabilitet i landbruket.
Sarnlet vurdering
Lowerket sorn regulerer landbruket er omfattende og setter store krav ti1 bhde
nreringsutmere og de sorn skal forvalte dette. Det er viktig at lover, regler og
forskrifter forenkles mest mulig i den grad dette ikke gAr ut over formillet rned
regelverket. I de tilfeller der det kan vaere lovregler sorn vanskeliggjar
neringsutvikling berr dette kunne tilpasses ved en samlet aweining ved behandling av
enkeltserknader. Eventuelt kan det vurderes A justere lovregler slik at de tilpasses
Landbntk Pluss. I den forbindelse nevnes spesielt utviklingsprosjekter sorn ligger
innenfor LNF-omrider i kornmuneplan. Dette bm tas opp ved revidering av Plan- og
bygningsloven.
Utmarka er en viktig ressurs p i mange gtirdsbruk. Forholdene bar legges ti1 rette for
at denne ressursen kan bli utnyttet p i en mite sorn kan tilgodese bide
fiiluftsinteresser og nreringsutvikling.
En del akonomiske virkemidler er utformet rned sikte p i avtrapping av
belrspssterrrelsen ved okende dyrebesetning. Det kan stilles sporsmklstegn ved
hvorvidt dette er forenlig rned mdvendig fiamtidig bruksrasjonalisering.
Vi vil ogsi peke p i at det detaljerte regelverket i matloven i noen tiifelier kan fme ti1
problemer rned h f i etablert smfiskala matproduksjon. Det kan vaire grunn ti1 5
vurdere hvorvidt det kan praktiseres enklere krav for produksjon basert pk lokale
tradisjoner.
Overfaringen av avgjmelsesmyndighetenp i en rekke omriider ti1 lokalt nivA har fsrt
ti1 at landbrukspolitikkenkan tilpasses lokale forhold. Det er viktig at lokalpolitikeme
blir oppdatert p i regelverket, slik at bide nasjonale og lokale hensyn blir ivaretatt i
sterrst mulig grad. Det bar over tid foretas en fortlapende evaluering av lokal praksis,
slik at eventuelle awik fia nasjonal politikk kan justeres.

Vfir vurdering er at kommunene i 0stfold som hovedregel foretar en fomuftig
aweining og en avbalansert fortollming av regelverket ved behandling av konkrete
saker. Den lokale landbruksforvaltningeni fylket farer en relativt liberal praksis ved
behandling av lovsaker, noe som er i sarnsvar med de retningslinjer og faringer som
er gitt i Landbruk Pluss.

LANDBRUKSDIREKTQIRENSFORSLAG TIL VEDTAK:
Fylkeslandbruksstyret slutter seg ti1 landbruksdirekt0rensvurderinger.
Moss, 0 1.O2.O5
Thor Bjannes
Landbruksdirektm
(sign.)

Nils Kaxlstad
Fylkesagronom
(sign.)

Forslag ti1 vedtak fra Ap, Sp, Krf og SV:
Rapporten er noksA ensidig i sin vektlegging av fiiere omsetning av
landbrukseiendomrner, bAde stykkevis og hele. Fylkeslandbruksstyret henviser ti1
prinsippet om "smfunnsmessig forsvarlig prisutvikling", som er nedfelt i gjeldende
lovgivning, og vil be om at dette fortsatt m&tillegges stor vekt. Det mi%tas
samfunnsmessige hensyn bide i forhold ti1 lamsom drift av eiendornmen ti1
landbruksformfil etter at den er kjapt, og ti1 rimelig pris p i grunn ti1 andre
samfunnsnyttige fomfil. En oppmykning av regelverket mfi ikke stimulere ti1 0kt
bruks-endring av dyrkbar mark ti1 andre fomil, og heller ikke gi grunnlag for starre
eiendoms-spekulasjon med slike arealer.
Fylkeslandbruksstyret vil uttrykke klare forbehold i forhold ti1 ytterligere oppmyking
av personlig boplikt. Det er viktig at lowerket og praktiseringen av lowerket ivaretar
hensynet ti1 bosetting i landbruksdistriktene.
Vi viser ellers ti1 landbruksdirektarens merknader.
Forslag ti1 vedtak fra Ap, Sp, Krf og SV:
Moss, 10.02.05.
Rett utskrift bekreftes:

Enstemmig vedtatt.

