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Hrrringssvar - ECON-rapporten 2004-089
Norges Bygdekvinnelag (NBK) er en landsdekkende frivillig organisasjon for kvinner som
foler tilknytning ti1 primaernaeringene og bygdene. Organisasjonen har ca. 16.000 medlemmer
fordelt p&600 lokale lag. Medlemmene arbeider for A skape levende bygder. Derfor onsker vi
p&vegne av v&remedlemmer & komme med innspill ti1 Landbruks- og matdepartementet p i
ECON-rapporten.
NBK er positiv ti1 at departementet evaluerer og oppdaterer de lowerk de forvalter. NBK
htiper at en videre prosess med utgangspunkt i ECON-rapporten blant annet skal bringe
lowerket mer i samsvar btide med de landbrukspolitiske m&log vanlige folks rettsoppfatning.
NBK tror at eksiterende og framtidige aktsrer innen norsk landbruk kan fremme nyskaping og
nseringsutvikling selv om:
- Odelsloven best& med de forenklinger NBK tidligere har foreslBtt.
- Bo- og driveplikt forblir persodig, og i ornriider komhinees med mulighet for
nullkonsesjon (alle m&sake konsesjon ved kjap av eiendom uansett storrelse)
- det tilrettelegges for geografisk differensiert regelverk
Landbruks og matdepartementet m&legge ti1 rette for at regelverket er tilpasset dagens
allsidige naeringsutvikling i landbruket. Hvis regelverket gir flaskehalser for nyskaping bar
disse endres innen rarnrnene for Stortingsmeldingnr. 19 (1999-2000).

NBK begrunner disse konklusjonene kapitel for kapitel i horingsbrevet.

Kapitel4. Regler om Landbrukseiendommer:
4.4.6 Odelsrett og odelslssning hindrer eiendomsomsetning
I rapporten sier ECON Analyse: " I mange tilfeller vil ikke den odelsberettigede vaere den
som kan drive jordbrukseiendommen mest effektivt med hayest betalingsvilje som skape mest
verdi p&basis av bruket." Mens i falge NOU 2003:26 er det hoyere inntjening p&
eiendommer av odelsberettigede enn blant andre eiere av tilsvarende eiendommer.

En tungtveiende hsak ti1 & opprettholde odelsloven er likestillings- og kvinneperspektiv, som
var fravaerende for odelsloven ble endret ti1 B gjelde farstefadte uansett kjonn. NBK jobber
aktivt for B f"aere kvinner inn i landbruket og matproduksjon.
NBK er opptatt av at det skal drives landbruk over hele landet. NBK vet at Odelsloven hindrer
det E e markedet i ti spekulere i landbrukseiendommer. NBK vet ogs&at mange mennesker
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drammer om A kjape landbruks eigendom, noe sorn er vankelig A realisere pga. fA
landbrukseiendommer ti1 salgs.
Odelsloven har ogsA viert og er viktig i forhold ti1 det A sikre en langsiktighet og stabilitet i
nseringen, sorn igjen virker styrkende for norsk landbruk sA vel faglig sorn skonomisk.
NBK ansker ogsA en forenkling av odelsloven ved A begrense kretsen av de odelsberettigede,
og dette uttrykte vi under departementets h ~ r i n gav NOU 2003:26 odels- og Asetesretten.
NBK er uenig med ECON-Analyses utsagn: "Ut fra et rent mA1 om innovasjon og
nseringsutvikling vil sannsynligvis en awikling av reglene om odelsrett og odelslasning bidra
positivt". Departementet mil gi bonden handlingsrom, samt legge ti1 rette for en stabil og
langsiktig nasjonal landbrukspolitikk.
4.4.8 Bo og Driveplikten
ECON-Analyses utsagn: " Bo- og driveplikten medfarer en forpliktelse for kjaperen ti1 A
fysisk bo pii eiendommen samt drive den i minst 5 Ar etter kjapet. Dette hindrer trolig mange
transaksjoner av jord- og skogbrukseiendommer."
NBK mener at retten ti1 A overta og eie jord, mA falges av plikt ti1 B drive jorda. En svekkelse
av bo- og driveplikten kan pA lengre sikt fA svmt uheldige fslger. Bo- og driveplikten
samrnen med Odelsloven opprettholder en eier- og bruksstruktur sorn virker stabiliserende pA
bosettingsmsnsteret. Et livskraftig og aktivt landbruk over hele landet er viktig skal Norge
vaere et interessant turistmA1.
NBK understreker igjen at landbruksarealer ikke skal vaere en ordinier handelsvare og
spekulasjonsobjekt, og mener blant annet at Odelsloven og den personlige boplikten bidrar ti1
A motvirke nettopp dette. Personlig boplikt er ogsA viktig for ii sikre at fremtidige bander
forblir selveiende. NBK ansker ikke de historiske begrepene "leilendinger og godseier"
gjeninnfart i norsk landbruk.

I dag blir flere landbrukseiendommer eiet av familiegrupper, eks sameie mellom sssken.
Familiegrupper der ingen i utgangspunkt snsker A bebo eiendommen, utenom 3 uker hver
sommer. Komrnunene st& ofte makteslsse overfor disse eierne nAr det gjelder boplikten.
NBK mener departementet bar oppfordre kommunene ti1 A innfsre nullkonsesjon i de mest
utsatte omriidene av bygda. Nullkonsesjon tvinger eierne ti1 A ta et valg om eiendommens
fremtid uavhengig av odelsrett eller eiendommens starrelse. Gjennom A bruke denne
nullkonsesjon sorn et aktivt virkemiddel kan kommunen sikre anskene om bosetting og pB
sikt nieringsutvikling.
4.5 Alternativ areallovgivning - faerre koblinger
NBK oppfordrer myndighetene ti1 sikre et regionalt tilpasset regelverk sorn Apner for en
geografisk differensiering innen planlovgivningen, samtidig sorn jordvernet ivaretas.

5.3 Begrensninger knyttet ti1 produksjonsmetoder og - kvalitet
5.3.1 Matloven
ECON-Analyse har gjennom sine intervjuer med produsenter h e t en sterk missnaye med
regelverket og/eller hvordan dette praktiseres. NBK kan bekrefte dette funnet, vi har ogsA fgtt

de sarnme tilbakemeldingene fra v&e medlemmer. De opplever regelverket og hhdhevingen
av dette som betydelig etableringshinder for nyskaping og - omsetning. Derfor deltar NBK
aktivt nAr departementet og Mattilsynet har saker innen dette fagomrkdet pA hsring.
I desember 2004 endret Mattilsynet pk sine gebyrsatser og inndeling av gebyrklasser, som
lettet noe pA smAprodusenter kostnader med tilsyn. Disse lettelsene er ikke nok for k stimulere
ti1 smkskalasatsing.

Videre opplever kundene ti1 Mattilsynet ulik hkndheving av like saker. For NBK er det derfor
viktig at:
- hhdhevingen av Mattilsynets regler og lowerk gi rom for norsk kultur og tradisjon.
- lik praktisering av regelverket over hele landet.
Etter gjennomlesing av rapporten vil NBK peke pA at det i rapporten er en gjennomggende
tone at nye kapitalsterke akterer kan innovere og utvikle nseringer innenfor landbruket bedre
enn eksisterende eiere. Vi vil streke under at norsk landbruk de senere Arene har vist stor vilje
ti1 nyskaping og utvikling av nseringen, i tillegg ti1 A ta vare pk andre landbrukspolitiske
mklsettinger.
NBK hAper at departementet imsteser vk-e innspill og tar disse med i sitt videre arbeid i
prosessen for tilrettelegge for nyskaping og nseringsutvikling innen landbruket.
Med hilsen
Tove 0deskaug Is1
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