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H@ringsuttalelseti1 ECON-rapport 20041089: Regelverk og innovasjon i
landbruket.
1. Innledning:
ECON Analyse har p i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet gjort en vurdering av
departementets lovgivning. Dette er ett av flere tiltak i forbindelse med at departementet
flnsker i forenkle sitt regelverk, og gjflre tilpasninger for i flke innovasjon og
nieringsutvikling i bygdene generelt og i landbruket spesielt. Hflringsfristen er satt ti1
15.02.2005. Det vises ti1 rapporten som er utsendt sarnrnen med de ~ v r i g esaksdokumentene.

I rapporten argumenteres det for at landbrukslovgivningen i hovedsak virker hemmende p i
nyskapning basert p&landbrukets ressurser. Det vises samtidig ti1 at en del av reglene ivaretar
sentrale landbrukspolitiske m a , og at en fullstendig awikling av regelverket vil vaere i strid
med disse milene. Det konkluderes med at det bflr vvaere rom for regelendringer som kan
stimulere nyskapning uten at andre sentrale mil blir skadelidende.
Fylkesmannen vil nedenfor ta for seg de enkelte regelomridene som er sentrale for
fylkeslandbruksstyrets arbeidsomride:
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2. Jordlovens omdisponeringsforbud jordvern:
I rapporten konkluderes det rned at det ville vaert mest effektivt i avvikle
omdisponeringsforbudet i jordloven 5 9 ut fra en isolert milsetting om innovasjon og
naeringsutvikling. Sarntidig pekes det p i at en p i dette omridet stir ovenfor en konflikt
mellom jordvern og nyskapning, og at eventuelle endringer i politikken rng baseres p i en
analyse av hvilke jordomrgder sorn det er saerlig viktig i Verne.

2.1 Fylkesmannens vurdering:
Jordvernet har etter fylkesmannens vurdering behov for den saerskilte beskyttelsen
sorn en forankring i en sektorlov kan gi. Oppdaterte retningslinjer og
arealklassifiseringer av de ulike jordkvalitetene b ~ligge
r ti1 grunn for praktiseringen
av denne besternmelsen. Slik fylkesmannen ser det er det innenfor ramrnen av
bestemmelsen rom for en differensiert praktisering. Dette kan illustreres ved at man i
pressomrider m i ha en mer restriktiv jordvernpolitikk sammenlignet rned omrider
sorn for eksempel trues av fraflytting.

-

3. Jordlovens delingsforbud bruksvern:
Delingsforbudet i jordloven 5 12 er et virkemiddel for i sikre og samle ressursene p i
gkdsbrukene for framtidige eiere. Koblingen av ressursene kan fare ti1 at de ulike
kapitalelementene p i et ghdsbruk ikke alltid kan brukes slik at de kaster mest av seg, verken
for eieren eller samfunnet. Det konkluderes rned at delingsforbudet bar avvikles.

3.1 Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen har merket seg det sorn st&r i rapporten om at delingsforbudet kan
bremse strukturrasjonaliseringi landbruket. I rapporten konkluderes det rned at milet
om at ghdsbruk skal drives og bebos bedre kan ivaretas ved at en ipner for deling og
salg av boliger og annen kapital hver for seg. Det er b1.a. ut fra dette konkludert rned at
delingsforbudet bar oppheves.
Denne konklusjonen er etter fylkesmannens vurdering noe svakt begrunnet, og det kan
se ut sorn om en ikke har fitt rned seg at det sorn hovedregel gis delingssamtykke nir
delingssoknaden forer ti1 strukturrasjonalisering. Hvis en fjerner delingsforbudet vil
dette sannsynligvis fare ti1 sterk oppdeling av landbrukseiendornmene, og en vil f i en
enda mindre tidsmessig eiendomsstruktur enn den vi allerede sliter med.

I tillegg ti1 5 hindre at en landbrukseiendoms inntektspotensial reduseres, har
delingsforbudet ogsi betydning i forhold ti1 bosetting i distriktene og lokalt eierskap.
Jo mer en landbrukseiendom tappes for ressurser gjennom fradeling, desto
vanskeligere kan en se for seg at det vil bli i opprettholde helhsbosetting p i
eiendomrnen, herunder kreve at boplikten oppfylles, og dermed vil ogsi grunnlaget for
lokalt eierskap ti1 naturressursene svekkes.
Selv om det er mulig at delingsforbudet i en del tilfeller er ti1 hinder for en mer
effektiv utnyttelse av ressursene, finner fylkesmannen at de ovrige landbrukspolitiske
hensynene sorn regelen skal ivareta m i veie tyngre. Det bor imidlertid kunne ipnes for
i endre regelen slik at ordlyd blir mer i samsvar rned faktisk praktisering.
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4. Konsesjonsloven, saerlig om regulering av pris og eierform:
Det er anbefalt at priskontrollen oppheves slik at flere eiendommer kommer p i salg. Dette er
begrunnet rned at hgystbydende ofte vil vaere den sorn er best skikket ti1 ii utnytte
eiendommen.

4.1 Fylkesmannens vurdering:
Det er grunn ti1 ii peke p i at landbrukseiendommer har funksjon bAde sorn bosted og
naeringsut#velse. Med den relativt dhlige lgnnsomheten vi har hatt i landbruket siste
20 &a, vil de sorn vil kjgpe landbrukseiendommer for A drive landbruk ofte tape i
forhold ti1 de sorn onsker A kjgpe slike eiendommer forst og fremst rned tanke pA A
bruke den sorn bosted. Ungdom sorn gnsker A komme inn i landbruksnaeringa vil ofte
ha problemer rned ii fA kjgpe ghdsbruk. Det er hensynet ti1 kjgperne sorn ligger bak
innfgring av priskontrollen. Det er et mA1 i landbrukspolitikken A styrke rekrutteringa
ti1 naxinga. Det blir derfor for overflatisk A konkludere rned at priskontrollen ikke
bidrar ti1 A oppfylle dagens landbrukspolitiske m&l.
Det er i rapporten anbefalt at en for ii bedre tilgangen ti1 kapital kan Apne for nye
eierformer, og for at andre enn eieren kan oppfylle bo- og driveplikten. Det er i
konsesjonsloven 3 9 i klartekst $net for at det kan gis konsesjon ti1 selskap rned
begrenset ansvar. Det er ogsii Apnet for at andre enn eieren kan oppfylle driveplikten.
Videre er det gitt en viss mulighet for upersonlig boplikt, jf. rundskriv M-92003
kapittel7.3.

5. Odelsretten:
I rapporten vises det ti1 at muligheten for at en odelseiendom innloses, skaper usikkerhet for
en kjoper sorn ikke har odelsrett og at dette vil kunne hindre omsetting av eiendom. Det
konkluderes rned at avvikling av odelsretten vil bidra positivt ut fra et rent m a om innovasjon
og naeringsutvikling.

5.1 Fylkesmannens vurdering:
Odelsretten sikrer at en relativt snever personkrets har fortrinnsrett ti1 et stort flertall av
landbrukseiendommene, og bidrar ti1 at landbruksnaeringen framstk sorn en "lukket
naering". Dagens landbruk er i en marginalsituasjon, og fylkesmannen ser det sorn
viktig av hensyn ti1 framtidens landbruk og bygdeutvikling at nmingen Apnes for de
sorn virkelig er motiverte i forhold ti1 de muligheter og utfordringer sorn landbruket
byr PA.

I dag omsettes anslagsvis 20 prosent av landbrukseiendommene utenfor familien, men
andelen er okende. Selv om det kanskje er slik at "slektstanken" og den
f~lelsesmessigetilknytning ti1 eiendommen trolig er et sterkere incitament for A
beholde eiendommen i familien enn selve odelsretten, er fylkesmannen allikevel av
den oppfatning at odelsretten kan slA uheldig ut i forhold ti1 rekruttering ti1
landbruksnaeringen utenfor kretsen av de odelsberettigede. Dette gjelder sierlig i
forhold ti1 de mindre landbrukseiendommene hvor det er vanligere A fk fritak fra
boplikten enn det sorn gjelder for de s t m e eiendommene.
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Fylkesmannen har erfaring for at de odelsberettigedes rett ti1 ii overta en eiendom
innen ett iir etter at eiendommen er overdratt ti1 ny eier, oppleves sorn en betydelig
heftelse for den sorn skal kjgpe landbrukseiendom. Dersom odelsretten opprettholdes
vil dette problemet kunne avhjelpes ved ii korte ned dagens lflsningsfristpii ett iir,
ogleller en innsnevring av kretsen av odelsberettigede.
Stadig flere giirdbruk giir ut av selvstendig drift, og det er derfor rimelig i anta - selv
om arealgrensene for odelseiendommer skulle bli hevet - at stadig flere
odelsberettigede vokser opp p i bruk uten drift hvor jorda er bortleid. En kan derfor
ikke si at odelsrett bare er knyttet ti1 driften av en landbrukseiendom. Odelsrett vil i
stadig storre grad dreie seg om rene eierinteresser, og en fiir dhlig sammenheng
mellom eier- og brukerforhold. Etter fylkesmannens vurdering er landbruket ikke tjent
med en lovfestet, privat forkj~psrettsorn bidrar ti1 stadig storre avstand mellom den
sorn eier jorda og den sorn gjennom sin drift i praksis forvalter denne ressursen. Selv
om odelsretten virker sammen med flere andre faktorer, ser fylkesmannen det slik at
odelsretten bidrar ti1 ii konservere eierforholdene ti1 skade for de sorn har landbruk
sorn sitt yrke. Fylkesmannen mener derfor at en diskusjon om hvorvidt odelsretten
skal opprettholdes eller ikke, m&vurdere hva sorn er viktigst & regulere eiersitua$joneneller forvaltningen av ressursene.
Oppsummert vil fylkesmannen konkludere med at odelsretten bar avvikles.
6. Bo- og driveplikt:

I rapporten er det b1.a. sagt f~lgendeom bo- og driveplikten sorn hinder for innovasjon:
"Boplikten vil kunne vaxe et sentralt moment i en beslutningsprosess for en a k t ~sorn
r Qnsker
i etablere naeringsvirksomhet pii eller i tilknytning ti1 en jordbrukseiendom. Dette hindrer
sannsynligvis en del transaksjoner av eiendommer, saerlig i omriider sorn er preget av
fraflytting og hvor giirdsbruk stiir tomme siden bopliktskostnaden i slike omriider er h ~ y . "
"Bo- og driveplikten innebaerer at enkelte kjQpereholdes utenfor fordi de ikke Qnsker i bo pii
eller drive giirdsbruket. Dette kan hindre innovasjon. Pii den andre siden kan streng
hhdheving afire at flere giirdsbruk, herunder bruk sorn brukes ti1 fritidsformiil, legges ut for
salg."
Videre pekes det pii at det fgres en liberal fritakspolitikk i en del kommuner, og at dette kan
hindre omsetning av eiendommen og denned ogsii innovasjon utenfra. En mer restriktiv
politikk hvor boplikten ble hiindhevet strengt ville i mange tilfeller f ~ rti1
t tvangssalg. Mye
tyder pii at det finnes tilstrekkelig antall kjepere av smiibruk ti1 at bosettingen kan 0ke mange
steder gjennom @ktomsetning av eiendomrner.

6.1 Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen har merket seg at det i rapporten konkluderes med at en strengere
praktisering av bopliktsreglene kan fare ti1 @ktinnovasjon ved at eiendommene gjflres
tilgjengelige sorn bosteder for kjgpere pii det iipne markedet. Fylkesmannens erfaring
er at reglene sorn gir grunnlag for ii dispensere fra den lovbestemte boplikten
praktiseres relativt liberalt rundt om i kommunene. I en del tilfeller opplever
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fylkesmannen at boplikten praktiseres strengere enn det loven gir grunnlag for. I en del
fraflyttingsomriider er eiendommene siipass ressurssvake og avstanden fra nzrmeste
arbeidsmarked sii stor, at det er tvilsomt om det er grunnlag for annet enn ii gi fritak fra
boplikten.
Det er imidlertid mulig at det for storre eiendommer med god beliggenhet i forhold ti1
sysselsettingsmuligheter og infrastruktur, burde vzrt strarnmet inn pii praksisen slik at
flere av disse eiendomrnene ble omsatt pii det Apne markedet.
For ovrig er fylkesmannen av den oppfatning at det burde vlErt mulig ii forenkle
regelverket ornkring boplikt. Det vises ti1 at bare n k det gjelder boplikt pii
landbrukseiendommer finnes flere ulike rettslige grunnlag i odels- og konsesjonsloven.
Dette fgrer ti1 at det for enkeltpersoner er vanskelig 5 fii oversikt over hva en har ii
forholde seg til, i tillegg ti1 at det er stor uforutsigbarhet knyttet ti1 behandlingen av
soknader om fritak fra boplikten.

7. Oppsummering og konklusjon:
Pii de fleste omriider vil det vaxe slik at lovregulering av virksomhet kan virke dempende pii
de rene forretningsinteressenei forrn av innovasjon og nyskapning.

I rapporten vises det ti1 at dagens relativt liberale praktisering av regelverket i hovedsak er
positivt for nyskapning, og at praktiseringen ikke er ti1 hinder for oppniielse av sentrale
landbrukspolitiske miil.
Med unntak av odelsretten kan fylkesmannen ikke se at det er grunnlag for ii fjerne reglene
sorn er omtalt ovenfor.
Felles for en del av reglene sorn er omtalt ovenfor er at de er utformet slik at de oppstiller
generelle forbud sorn det kan dispenseres fra - og dette gores da ogsii i stor grad.
Fylkesmannen slutter seg ti1 rapportens konklusjon om at det ville v& positivt om
lovtekstene hadde gitt bedre uttrykk for den liberale praksis sorn faktisk fores.
Etter fylkesmannens vurdering vil det vzre enklere biide for etablerere og andre ii forholde
seg ti1 en lovtekst sorn gir bedre uttrykk for virkeligheten, samtidig sorn dette sikrer storre
forutberegnelighet. Fylkesmannen vil derfor stotte arbeidet med en forenkling og klargigring
av det regelverket sorn er omtalt ovenfor.

Innstilling:
Fylkeslandbruksstyret i Sgr-Trondelag slutter seg ti1 fylkesmannens vurderinger av ECONrapport 2004-089.

Forslag fra Storvoll Stein:
Fylkeslandbruksstyret kan ikke se at det er grunnlag for ii fjerne
odelsloven. Kretsen av odelsberettigede b@rimidlertid begrenses, og
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l@sningsfristenb@rforkortes. For @vrigslutter fylkeslandbruksstyret seg
ti1 fylkesmannens vurderinger ovenfor.
Forslag fra Risvik:
Fylkeslandbruksstyret tar ECON-rapporten ti1 etterretning og bifaller
dens konklusjoner.
Votering:
Storvoll Steins forslag ble enstemmig vedtatt.
Risviks forslag fikk en stemme og falt. (Risvik)
Innstillingen med Storvoll Steins tilleggsforslag ble enstemrnig vedtatt.

Fylkeslandbruksstyrets vedtak fir dermed ffllgende ordlyd:
Fylkeslandbruksstyret kan ikke se at det er grunnlag for 6 fjerne
odelsloven. Kretsen av odelsberettigede bflr imidlertid begrenses,
og lflsningsfristenbflr forkortes. For flvrig slutter
fylkeslandbruksstyretseg ti1 fylkesmannens vurderinger ovenfor.
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