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Hsring av ECON-rapport 2004-089 - hsring

Viser ti1 s h i v dat. 16.12.04 og anrnodning om Fylkesmannens uttalelse ti1 ECON-rapport
2004-089 vedrmende vurdering av LMD's lovgivning i forbindelse rned departementets
onske om forenkling av regelverk og gj0re tilpasninger for i oke innovasjon og
n~ringsutviklingi bygdene generelt og landbruket spesielt.
Konklusjonen i rapporten er at smlovgivningen for landbruket, i hovedsak, virker hemmende
for nyskapning og innovasjon basert p i landbrukets ressurser. Det vurderes ii vaere plass for
endringer som kan stimulere ti1 nyskaping, uten at andre sentrale mil blir skadelidende.
Samtidig anfarres at reglene ivaretar sentrale landbrukspolitiske miil, og at avvikling av
bestemmelsene dermed vil vaere i strid rned milsettingene. ECON har tatt spesielt hensyn ti1
miilsettingene om bosetting og jordvern i sin utredning. Likes&er det konstatert at rapporten
foreslh endringlevt. oppheving av j ordlovens bestemmelser om omdisponering og deling,
konsesjonslov, odelslov og husdyrkonsesjonslovenm.fl.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen i Nord-Trmdelag vil vise ti1 at den nasjonale landbrukspolitikkener utviklet
for i n i en rekke samfunnspolitiske miilsettinger, blant annet i forbindelse rned
distriktshensyn, bosetting og sysselsetting, kulti~rlandskapog matvaresikkerhet. Det er
utviklet et omfattende virkemiddelsystem bestiiende av okonomiske og juridiske virkemidler,
for i styre innovasjonsprosessenei landbruket i trid rned de politiske milsettingene. Det vil
derfor ved oppfelgning av ECON's forenklingsforslagvzre viktig i vurdere konsekvensene i
et helhetlig landbrukspolitisk perspektiv.
Fylkesmannens erfaring for Nord-Trmdelag sin del er at nevnte lowerk i beskjeden grad er
ti1 hinder for innovasjon og utvikling. Dette synes ogsii ii gjenspeiles i oversikten som viser
praktisering av jordlovens bestemmelser, konsesjonslov og bestemmelsene om bo- og
i Nord-Trmdelag har, etter
driveplikt. Kommunene/fylkesmannen/~lkeslandbr~ss~ret
fjdkesmannens vurdering, praktisert bestemmelsene i ovennevnte lowerk i lys av
samfimnsutviklingen ti1 enhver tid. Nevnte bestemmelser vurderes ikke i ha v ~ rvesentlig
t
ti1
hinder for ii frigi arealer ti1 samfunnsgagnlige formiil, enten ved omdisponering eller deling.
Det kan likevel vaere grunnlag for i frafalle kravet om delingssamtykke, etter jordloven, i
forbindelse rned bruksrasjonalisering. For eksempel i forbindelse rned fradeling av
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eiendommens bebyggelse, n& eiendommens svrige arealer selges som tilleggsjord i
rasjonaliseringssyemed.
Det kan, etter fylkesmannens wrdering, ogsii vaere grunnlag for ii speilvende konsesjonsloven
slik at dersom erverver vil forplikte seg ti1 ii tilflytte eiendommen for ii bebo og drive den er
det nok rned en melding. Dvs. at konsesjonsplikt fsrst oppstiir hvor erverver ikke vil forplikte
seg ti1 ii tilflytte eiendommen for ii bebo og drive den
Vedr. pralstisering av konsesjonslovens bestemmelser h e r en ii ville anfare at ny
konsesjonslov iipner for at ogsii konsesjon kan gis ti1 selskaper rned begrenset ansvar (AIS).
Sameieformen i landbruket er fortsatt, etter fylkesmannens vurdering, en uheldig eller ikke
snsket eierform i landbruket.
Behovet for opprettholdelse av dagens prisbestemmelsene for landbrukseiendommer kan
synes noe usikkert. For Nord-Trsndelags del er det absolutt unntaksvis at saknad om
konsesjon blir avslktt pii grunn av at avtalt kjspesum er wrdert ii vaere for hag. Om en
fjerning av priskontrollen vil gi en 0kt omsetning av landbrukseiendommer har en likevel ikke
noe grunnlag for ii ha noen oppfatning om. Etter fylkesmannens wrdering vil nok krav om
bo- og driveplikt ha stsrre betydning for om markedet vil vtere motivert ti1 ii erverve
landbrukseiendommer. Stor betydning vil det nok ogsii ha om det hviler ode1 eller ikke pk
eiendommen. Det kan derfor vaere grunnlag for ii vurdere om det er tjenlig ii viderefsre
priskontrollen pii landbrukseiendommer. Om avtalt kjapesum ligger innenfor
konsesjonslovens rarnrner vurderes ogsii ii kunne vaere et vanskelig tema for det lokale skjsnn.
Tilfeldigheter vil av og ti1 kunne avgjsre om avtalt kjapesum skal fare ti1 at ssknaden avsliis
eller ikke.
Med hensyn ti1 hvorvidt en ansker ii viderefare odelsloven vil fylkesmannen vise ti1 tidligere
uttalelse ti1 Odelslovsutvalgets innstilling NOU 2003: 26 Om odels- og iisetesretten.
LMD's regelverk for produksjons- og markedsregulerende tiltak er ogsii vurdert i ECONrapporten. Dette gjelder spesielt Omsetningsloven, Lov om regulering av svine- og
fjarfeproduksjon og kvoteordningen for melk. ECON skriver at regelverket hindrer
innovasjon og utnyttelse av stordriftsfordeler.
Fylkesmannen vil vise ti1 at noe av formiilet rned bestemmelsene nettopp er k opprettholde en
spredt produksjonsstruktur rned et stsrre antall produsenter enn en ren markedstilpasning vil
innebme. Bestemmelsene har dermed stor betydning for ii nii miilsettingen om spredt
produksjon over hele landet.
ECON foresliir blant annet 6 fjerne kvoteordningen for melk og samtidig differensiere
tilskuddene fylkesvis slik at samlet produksjon og den fylkesvise fordelingen forblir som i
dag. Det eksisterer allerede i dag en betydelig differensiering av tilskudd ti1 melkeproduksjon
gjennom distriktstilskuddet. Melkeproduksjon er en viktig produksjon i distriktene. For ii
opprettholde produksjonsfordelingeni melkeproduksjonen etter fjerning av kvotesystemet vil
det, etter fylkesmannens vurdering, vaere nsdvendig rned betydelig akt differensiering i
tilskuddsutbetalingene. Dette vil blant annet vaere problematisk i WTO-samrnenheng. En
fjerning av kvotesystemet vil sannsynligvis ogsk fare ti1 sterk produksjonsvekst rned en
periode rned overproduksjon i det norske markedet. Konsekvensene mii derfor, etter
fylkesmannens vurdering, sees i sammenheng rned markedsordningen for melk i sin helhet,
og i forhold ti1 de landbrukspolitiske miilsettingene.
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Det er for ovrig registrert at Mattilsynet allerede er i gang med ii se pii hva som kan forbedres
for ii gjore praktisering (blant annet skjonnsut~elsen)av matloven mindre restriktiv.
For ovrig har ikke fylkesmannen noen saerskilte merknader ti1 framlagt rapport.

Konklusjon:
Fylkesmannen er av den oppfatning at det, med bakgrunn i foreliggende rapport, kan vaere
grunn ti1 ii se naerrnere pii enkelte bestemmelser i ovennevnte sierlowerk (jordlov,
konsesjonslov evt. ogsii odelslov) Enten ved at den enkelte lovbestemmelse endres, eller at
det ved forskrifter gjores unntak fra enkelte bestemmelser i saerloven. Fylkesmannen mener
for eksempel at det blant annet at det kan vaere grunn ti1 ii vurdere behovet for en fortsatt
prisregulering pii landbrukseiendommen ved et konsesjonspliktig salg.
Det vurderes ogsii som klart positivt at det allerede foregiir en gjennomgang av matlovens
bestemmelser for ii se pii om praktiseringen kan differensieres etter tiltakets storrelse og
kompleksitet.
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