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Hmingsuttalelse pH ECON-rapport 2004-089 - Regelverk og innovasjon 
i landbruket 
Norges Bondelag viser ti1 ovennevnte rapport, og vil gi vfure synspunkter pfu rapporten. Vi 
har valgt fu ikke kommentere alle elementer i rapporten, men lagt vekt pfu de vi mener er 
mest vesentlig for innovasjon i landbruket. 

Generelt 
Landbruks- og matdepartementet har i forbindelse med prosjekt Landbruk Pluss, sett et 
behov for fu utrede om regelverk og lovgiving i landbruket er ti1 hinder for innovasjon i 
landbruket. Generelt ststter vi intensjonen i arbeidet, og mener at det er nerdvendig B gj0re 
en del endringer i lover og regelverk for & redusere flaskehalsene for de som ansker & 
utvikle ny n~ringsvirksomhet med utgangspunkt i landbrukets ressurser. 

Utredningsoppdraget ble gitt ti1 ECON Analyse AS etter en anbudsrunde. Norges 
Bondelag stiller spmsmfulstegn ved om ECON Analyse er rette miljeret ti1 fu foreta en slik 
utredning. Hovedgrunnen ti1 dette er at ECON synes fu ta lettvint pfu de kompliserte 
sammenhengene mellom distriktspolitikk, landbrukspolitikk og bosetting i distriktene. 

Analysene virker forutsigbare og basert pfu et spinkelt grunnlag, blant annet fordi de 
kvalitative intervjuene har blitt foretatt i et begrenset antall og av et %tall av akterrene 
innenfor landbruket. Vi synes at en del av konklusjonene som trekkes er for absolutte i 
forhold ti1 datagrunnlaget, blant annet i forbindelse med areallovgivingen. 

ECON trekker ogsfu fkam en del problemstillinger som er meget aktuelle, og som av 
Norges Bondelag oppfattes som viktige flaskehalser for innovasjon. 
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Areallovgiving: 
Jordlov, konsesjonslov, og odelslov 

ECON konkluderer rned at lowerket konserverer eiendomsstrukturen, eierskapet og 
anvendelsen av jord, og at dette igjen er ti1 hinder for nyskaping. ECON foreslfir derfor fi 
f j  erne odelsloven, at landbrukseiendommer skal kunne deles opp og j ord og boliger selges 
hver for seg, og at boplikten skal gjares strengere, men upersonlig. 

Argumenter sorn at lemping pk disse reglene skal kunne fare ti1 at de sorn er best skikket 
(har starst kapitalressurser) skal f% kj ape landbrukseiendommer i framtida, brukes for fi 
underbygge at fjerning av disse reglene skal fare ti1 akt innovasjon i landbruket. 

Norges Bondelag har tidligere i haringsuttalelser gitt ti1 kjenne sine synspunkter pfi 
odelsloven. Vi mener at odelsloven mfi beholdes for fi sikre stabilt eierskap ti1 
landbrukseiendommene, og kan ikke se at ECON dokurnenterer at fi fjerne odelsloven vil 
fare ti1 akt innovasjon pfi landsbygda. Norges Bondelag vil understreke at eier og bruker 
bar vzre s a m e  person, og at dette vil vme det beste fundamentet for fi skape utvikling og 
innovasjon pfi bygdene. A innfere en upersonlig boplikt vil etter vkr mening fare ti1 at 
landbrukseiendommene blir bebodd av personer sorn ikke har mulighet ti1 ii utvikle 
eiendomrnene, fordi de ikke har disposisjonsrett over ressursene pfi bruket. 

ECON skriver i sin rapport falgende: "forsterket strukturrasjonalisering vil, i hvert fall pfi 
kort sikt, kunne svekke bosettingsmfilet, men regjeringen anser nfi strukturrasjonalisering 
sorn en nadvendig del av landbrukspolitikken". Norges Bondelag viser ti1 St. meld. nr. 19 
(1 999 -2000) "Om norsk landbruk og matproduksjon" og Stortingets behandling av denne. 
Gjennom stortingsbehandlingen er det trukket opp mfil og virkemidler for den langsiktige 
utviklingen av norsk landbruk. Skal mklene nfis, mfi den lapende utforrningen av 
landbrukspolitikken vzre i samsvar rned dette. Det er derfor nadvendig rned bfide 
mfilrettede og selektive virkemidler. En deregulering og generalisering av lowerket og 
virkemidlene slik ECON anbefaler, vil pfi sentrale ornrfider vzre uforenlig rned de mfil og 
retningslinjer for utviklingen av landbruket sorn Stortinget har trukket opp. 

Norges Bondelag vil peke pfi at en ensidig fokusering pfi areallovgivningens betydning for 
nzringsutvikling, uten B se dette i en bredere sammenheng, er en betydelig svakhet rned 
utredningen. Vi tror at fi iverksette ECONs forslag rundt areallovgivingen, vil fare ti1 
svekket bosetting og sysselsetting i norske bygder. 

Praktisering av regelverk overfor smiiprodusenter pii matomriidet 
Matloven setter krav ti1 produksjonsprosessene i forbindelse rned smfiskala matproduksjon. 
ECON peker pk at Mattilsynet i sin hhdheving av regelverket i starre grad bar overlate 
utformingen av produksjonsprosessene ti1 produsentene, og heller fokusere sin kontroll 
mot sluttproduktet. Mattilsynets krav fordyrer ogsfi etablering av ny virksomhet, gjennom 
at det ma ti1 meget store investeringer for fi oppfylle de kravene sorn stilles. ECON 
henviser ti1 EUs regelverk sorn vi forholder oss ti1 via E0S-avtalen, og pfipeker at det i EU 
er en betydelig grad av skjann i hfindhevelsen av regelverket overfor smfiskalaprodusenter. 

Norges Bondelag statter ECONs vurderinger p& dette omrkdet. Det bar vzre mulig k foreta 
endringer i matloven uten at det gfir pfi bekostning av mattryggheten. Vi er kjent rned at 
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Mattilsynet er i ferd med B gjennomgB sin virksomhet rettet mot smBskala matproduksjon, 
og forventer at denne giennomgangen farer ti1 at det blir enklere B starte smhskala 
matproduksjon i Norge. I denne sammenhengen mB ogsB Mattilsynets gebyrpolitikk 
overfor smBskala matprodusenter gjennomgBs. Gebyrene overfor smiiskalaprodusenter i 
etableringsfasen er i dag for haye, og dette blir en flaskehals for innovasjon. 

Lov om bygdeallmenninger 
Generelt oppfatter ikke Norges Bondelag lov for bygdeallmenninger som noe stort hinder 
for naeringsutvikling. I mange kommuner driver bygdeallmenningene nseringsvirksomhet 
knyttet ti1 tradisjonell t a m e r -  og trebearbeiding, og mange driver ogsB med hytteutvikling 
og annen type utmarksbasert virksomhet. Om formiilet for bygdeallmenningene endres ti1 
at formilet skal vaere naeringsutvikling (vi statter ikke et forrniil som skal vaere overskudd 
for allmenningenes eiere), vil dette neppe vEre avgjarende for B ffi ti1 akt nieringsutvikling. 
Bygdeallmenninger st& fit t  ti1 41 etablere driftsselskaper som kan drives pB ordinaere 
forretningsmessige vilkgr. 

ECON foreslBr at styrene for allmenningene bar tilfares amen kompetanse enn den 
kompetansen de bruksberettigede innehar. Vi synes at dette er en nedvurdering av den 
realkompetansen som finnes i bygdeallmenningene, samtidig som man ikke bar Bpne for at 
andre uten bruksretter skal ffi styre beslutningene i allmenningene. ECON foreslBr 
imidlertid at det bar settes fokus pB bevisstgj aring og opplming av allmenningsstyrene, og 
dette synes vi virker som et godt tiltak. 

S tats allmenninger og Fj elloven 
Hovedutfordringen innen dette feltet synes B vaere mange1 pB samordning mellom Statskog 
og Fjellstyrene. Vi tror ikke at lovendring er et nadvendig tiltak for B ffi ti1 endringer pB 
dette omriidet, men en avklaring fka LMD om hva som i dag kan regnes som "tidsmessige 
brukerrettigheter" ser ut ti1 B vaere pBkrevet. 

Miljeverndepartementets regelverk som flaskehals 
ECON kartlegger gjennom sine intervjuer at Miljaverndepartementets regelverk og 
hhndheving av dette oppfattes som en flaskehals av intervjuobjektene. Dette er en 
oppfatning ogsB Norges Bondelag deler. MD har ikke n~ringsutvikling og innovasjon som 
mklsetting for sitt arbeid, og dette gjar at deler av MDs regelverk er ti1 hinder for 
nyskaping i distriktene. 

Vi er enige i at begrepet "stedbunden naering" er for snevert definert i Plan - og 
bygningsloven, og at dette begrepet mB utvides ti1 ogsB B omfatte amen landbruksbasert 
virksomhet pB gkden. ECON trekker fkam utrnarksbasert reiseliv som et eksempel, men 
begrepet mB ogsB utvides ti1 B omfatte all type landbruksbaser virksomhet, som Inn pB 
tunet, hestevirksomhet og gardsutsalg. 

Norges Bondelag har tidligere foreslhtt overfor Planlovutvalget at begrepet "stedbunden 
naering" erstattes av "gtkdstilknyttet naeringsvirksomhet". GBrdstilknyttet 
naeringsvirksornhet defineres som naeringsvirksornhet p i  den enkelte gird basert pB 
gBrdens ordinme ressursgrunnlag. En slik definisjon vil forenkle innovasjonen pB den 
enkelte gBrd, og fare ti1 at man slipper B sake om bruksendring for etablering av sm8 
tilleggsnaeringer pB gBrden. 
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Norges Bondelag er kjent rned at LMD og MD nh samarbeider for h ffi laget en ny veileder 
ti1 eksisterende Plan- og bygningslov, og mener at dette arbeidet mh intensiveres og 
ferdigstilles snarlig. Det er ikke tilstrekkelig at en endring av definisjonen kommer pii plass 
niir den nye Plan- og bygningsloven vedtas om noen iir. 

Annet regelverk p i  utmarksomridet 
ECON tar ogsii for seg annet regelverk og lover innen Miljeverndepartementets 
arbeidsomriide, sorn de peker pii sorn betydelige flaskehalser. Dette er blant annet lov om 
forbud om fi-amleie av laksefiske, matlovens bestemmelser om kontrollsted og 
behandlingsanlegg for vilt, motorferdselsloven og allemannsrettens adgang ti1 h drive 
komrnersiell virksomhet pii amen manns grunn. 

Dette er omriider sorn de enkelte intervjuobjektene har pekt ph sorn flaskehalser. Dette er 
omriider sorn ligger utenfor ECONs opprinnelige mandat, og ECON har valgt ii ikke 
komme rned forslag ti1 endringer. Vi mener at intervjuobjektene peker pii et omriide sorn 
oppfattes sorn flaskehalser av grunneiere, men at sammenhengene er mer kompliserte enn 
at regelverket kan endres i en hhndvending. Dette krever derfor naermere utredning. 

Loven om motorferdsel i utmark kan hindre innovasjon i landbruket, og mange grunneiere 
oppfatter denne loven sorn en betydelig flaskehals. Norges Bondelag mener at ingen, 
verken lokalbefolkningen sorn skal utvikle turisme i utmarka, turister eller storsamfunnet, 
er tjent rned et fi-islipp av motorferdselen i utmark. 

Produksjons- og omsetningsregulering 
ECON har vurdert markedsordningene i landbruket sett i sammenheng rned muligheter for 
innovasjon, og konkluderer rned at markedsordningene hindrer den enkelte produsents 
muligheter ti1 h etablere seg innenfor produksjonene. 

Norges Bondelag konstaterer at ECON p6 dette omriidet mangler kunnskap om 
sammenhengen mellom markedsbalanse og enkeltprodusenters ekonomi, og forutsetter at 
LMD ikke legger ECONs vurderinger ti1 grunn for sitt videre arbeid rned dette temaet. 

Manglende samarbeid om nyskaping lokalt 
ECON peker pii at manglende samarbeid lokalt kan hemme nyskaping. Dette gjelder blant 
annet innen reisem&lsutvikling, innen miljeforvaltningen, og innen varehandelen. Norges 
Bondelag er enig i at det finnes mange interessante problemstillinger sorn d ikke er lover 
eller regelverk sorn styrer. Et godt samarbeid kan ikke vedtas i lovs form. A 


