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Fylkesmannen har mottatt ECON-rapport 2004-89 "Regelverk og innovasjon i landbruket" 
ti1 br ing fra Landbruks- og mat departementet. Mandatet for utredningsarbeidet er gjengitt 
slik i rapporten: 

Utredn ingen skal vurdere pd hvilken md te sektor- og areallovgivn ingen pbvirker forhold 
som er av betydning for etablering, nyskapning og nreringsutviklingpb gdrdsbruk og 
annen landbruksinitiert smdskala-virksomhet. 

Vi vil farst knytte noen kommentarer ti1 denne innfallsvinkelen. Videre har vi valgt ii gii 
naermere inn pii noen av endringsforslagene i rapporten. 

GenerePle kommentarer 
Vi deler forfatternes syn om at metoden ikke er egnet ti1 k kvantifisere virkningen av ulike 
regler og eventuelle konsekvenser av en endring. Ti1 det er rapporten basert pii et for 
spinkelt grunnlag. Dagens lovverk og virkemiddelsystem i landbruket er, som det sliis fast i 
rapporten, utformet for ii fylle en rekke samfmsmessige miil. En analyse av regelverket 
kun relatert ti1 et atall av disse miilene lar seg, etter fylkesmannen oppfatning, vanskelig 
gjennomfare pii en tilfredsstillende miite. Niir helhetsperspektivet er fravaerende fir en 
diskusjon rundt disse forholdene mindre betydning fordi de er tatt ut av en starre 
sarnmenheng . 

Temaet "naeringsutvikling pii giirdsbruk og landbruksinitiert smLkalavirksomhet" kan 
inneholde motstridende elementer. Rapporten peker pii at en del av regelverket bremser 
utviklingen mot starre enheter arealmessig og/ eller i form av besetningstarrelse i 
husdyrproduksj onene. 

Fylkesmannen ser det som viktig ii ha et tradisjonelt landbruk i bunnen for k kunne 
videreutvikle "nye nseringer" samt bidra med nyskaping hvor landbrukets ressurser, biide 
menneskelige og kapitalmessige, er utgangspunkt. Vkr erfaring er en variert struktur bidrar 
ti1 ii fi-emrne utvikling og kreativitet i n~ringen. Det er ikke sikkert en at en endring av 
regelverket som foreslktt totalt sett vil ake nyskapning og nseringsutvikling i landbruket. 

De forslgtte endringene vil fare ti1 raske og vesentlige endringer for landbruket i et fylke 
som Hedmark, med starst konsekvens for distriktskommunene. Samtidig ser vi at det ogsii 
innenfor dagens regelverk skjer en kontinuerlig utvikling i den retning som omtales i 
rapporten, men med en hastighet som ogsii tar innover seg omstillingskostnadene for 
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samfunnet . Eksempelvis medfarer en strukturrasj onalisering at det frigj ares arbeidskraft 
sorn i store deler av fylket ikke har altemativer ti1 landbruket. Pii sikt farer dette ti1 en 
sentralisering av bosettingsmmsteret. 

Oppsurnmert dreier dette seg egentlig om hvilket landbruk vi vil ha. Dagens regelverk er 
tilpasset samfunnets flersidige miilsettinger med landbruket. Vi onsker en spredt bosetting 
og variert bruksstruktur. Vi onsker ogsii, pii linje med de fleste andre land, ii beholde en 
innenlandsk matproduksjon av beredskapsmessige og miljamessige iirsaker. Samtidig har 
landbruket en vesentlig oppgave i ii skjatte kulturlandskapet b1.a. for ii ivareta det 
biologiske mangfoldet. Vi mener derfor at en analyse av regelverk ikke bar baseres pii en 
sii smal vinkling sorn i dette tilfellet. 

Regler for utmark: 
Fylkesmannen stiller sparsmiil ved de innvendingene rapporten har tilknyttet 
bygdeallmenningene. Pii Hedmarken er bygdeallmenningene en drivkraft i utviklingen av 
andre former for naeringsutvikling. Det foregiir b1.a. en omfattende utbygging av hytter i 
-omr&det, og alternative tilbud knyttet ti1 b1.a. jakt er etablert. Allmenningenes profesjonelle 
drift av biide skog og utmark, tilsier ikke at det er grunnlag for ii fiata de 
allmenningsberettigede retten ti1 selv ii styre forvaltningen av de omriidene de har en 
bruksrett til. Dette ville vel for ovrig gii litt pii tvers av den politiske grunnholdning sorn 
ellers styrer utviklingen i dag der beslutninger skal treffes nsermest mulig den de angiir (jfr. 
kommunaliseringen). I den grad det enkelte styre har behov for tilfmsel av spesiell 
kompetanse kan dette uansett skaffes tilveie pii ulike vis. 

Vi ser at det kan vsere lettere ii piivise potensielle konflikter knyttet ti1 forvaltningen av 
statsallmenningene. Statskog sorn grunneier kan ha andre miilsettinger for sitt eierskap enn 
lokalbefolkningen / bruksberettigede i statsallmenningen. Men en sterrre og mer 
profesjonell eiere, det vsere seg offentlig eller privat, har starre muligheter for % utvikle 
alternative naeringer, jf. utfordringene med & fii ti1 grunneiersamarbeid ved utvikling av 
fiitidsbebyggelse. 

Niir det gjelder potensielle konflikter mellom tradisjonelle nseringer sorn f.eks beiting og 
andre former for naeringsutvikling, er problemet i dag at vi har en gjengroing av 
kulturlandskapet pii grunn av redusert beitetrykk. 

For 0vrig vil vi pApeke at allmenningslovgivningen fmst og fremst omhandler forhold av 
privatrettslig karakter og hjemler rettigheter og plikter for de bruksberettigede. Slik sett 
stiller vi spmsmiilstegn ved ii innlemrne dette temaet i denne. 

Regler om landbrukseiendommer 
Det legges i rapporten b1.a. vekt pii at jordloven, konsesjonsloven og odelsloven virker 
konserverende pii dagens eiendomsstruktur og hemmende pii nyskaping. Videre at 
jordloven gjm det vanskelig ii kjape tilleggsjord, og at det bar iipnes for en fkiere 
omsetning av eiendommens kapital. 

Det er verdt ii merke seg at bruksstrukturen i landbruket styres av flere forhold en 
rasj onalisering gj ennom j ordloven. Tilskuddsforvaltningen er vel sii viktig. Dagens 
regelverk har stimulert ti1 en hensiktsmessig strukturrasjonalisering i Hedmark, samt 
bidratt ti1 at det i liten grad er opprettet nye, ikke-driwerdige smiibruk. Samtidig mii det 
piipekes at leiejordsandel har 0kt betraktelig de siste Plrene. I skogbruket hvor man ikke har 
samme mulighet for leie av areal pii sorn i jordbruket, viser det seg at en del mindre 
skogeiendommer blir liggende mer eller mindre "brakk". 
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Rapporten tar utgangspunkt i at betalingsvilligheten for bruket gjenspeiler 
inntektsstrammen interesserte kjapere vil klare PI oppna pa drift av garden. En konsekvens 
er at de som er villig ti1 ii betale mest ogsii er de med de beste ideene, noe fylkesmannen 
betviler. For 5 overta en landbrukseiendom i dag er mange avhengig av betydelig 
egenkapital, dette gjelder sierlig i mer sentrale strak, noe som kan utelukke potensielle 
nyskap ere. 

Det er i rapporten forsakt eksemplifisert hvordan ECON's forslag ti1 regelendringene vil 
kunne sl& ut. En svakhet ved casene er at de i liten grad tar utgangspunkt i hvordan 
lovverket praktiseres med bakgrunn i gjeldende rundskriv og etablert praksis. 

0 1.0 1.04 ble det gjennomfort omfattende delegering av myndighet innenfor 
landbrukslovgivningen ti1 kommunene. Bakgrunnen har vrert et onske om ii styrke 
lokaldemokratiet pa dette omriidet. Samtidig er det gjort endringer i regelverk og 
rundskriv. Vi er av den oppfatning at en bar avvente videre endringer inntil man har 
registret eventuelle konsekvensed virkninger av disse endringene. Vi har registrert at 
"Senter for bygdeforskning" har f&tt et evalueringsoppdrag vedrmende kommunaliseringen 
av landbrukspolitikken og konsekvensene av denne. NAr denne evalueringen er 
gjennomfart kan en si noe sikrere om den faktiske praktiseringen av regelverket i 
kommunene og hvorvidt det er behov for ytterligere endringer. 

I forhold ti1 odelsloven vises det ti1 den nylige gjennomfarte haringen, og vi legger ti1 
' 

grunn at resultatene fra denne er utgangspunktet for en evaluering av odelsloven. 

Reguleringen knyttet ti1 produksjon og omsetning 
Produksjons- og omsetningsreguleringen ma vurderes i et helhetlig bilde i forhold ti1 
samfunnets flersidige mhlsetninger med landbndcet. 

Loven om regulering av svine- og fjarfeproduksjonen begrenser muligheten i & utnytte 
stordri fts fordeler fullt ut . I et internasj onalt perspektiv vil disse produksj onen i Norge viere 
smi. uansett strukturrasjonalisering. Det blir heller et sparsmhl om vi skal ha denne type 
produksjon i landet og pa hvilket grunnlag. Beredskapsmessige forhold og en produksjon 
spredt pii flere driftsenheter, for 5 redusere smittepress av husdyrsykdommer, er forhold 
som m& vurderes opp mot det behovet denne nseringa har for akt produktivitet og 
innovasjon. Selv med dagens regelverk pagar det en betydelig strukturutvikling i disse 
produksjonene. En utvikling i retning av starre enheter tror vi uansett vil viere wdvendig 
ut fra konkurransehensyn. Sparsmiilet er derfor hvilken hastighet og retning endringene 
skal ha. 

Formiilet med kvoteordningen for melk mii vurderes ut fka et historisk perspektiv, der 
melkeproduksjonen pa det enkelte bruk ble vurdert som en opparbeidet produksjonsrett niir 
en ut fra markedssituasjonen matte begrense produksjonen. Ordningen har helt klart virket 
etableringshindrende. Endringene med kjap av kvote de senere 5r har endret noe pii dette. 
Produsenter som vil foredle egenprodusert melk, er det iipnet for i dagens regelverk. 
Rapporten pgpeker at det er betydelige etableringskostnader for de som vil utnytte denne 
muligheten. Her vil fylkesmannen fa papeke at i slik produksjodnyskapning er det 
muligheten ti1 akt verdiskaping som utnyttes og som vil kunne dekke akte 
etableringskostnader. 

Rapportens problematisering omkring kravet ti1 spredeareal virker oppkonstruert og tatt ut 
fka en hver sammenheng. De miljamessige hensynene er meget viktig for norsk 
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landbruksproduksjon. Husdyrgjodsel kan ikke vurderes som et produksjonsavfall. 
Husdyrgjodsel er en betydelig resurs som plantegjodsel og jordforbedringsmiddel med en 
ikke ubetydelig okonomisk verdi for gjodselprodusenten, nAr den brukes p& en miljamessig 
forsvarlig mlite. 

Andre lover 
NAr det gjelder hensynet ti1 stedbunden naering og plan- og bygningsloven vises det ti1 det 
piigiiende prosjektet mellom Miljodepartementet og Landbruk- og matdepartementet. 
Prosjektet tar for seg hvordan plbl kan brukes mer effektivt som virkemiddel i 
landbrukspolitikken med tanke p& alternative naeringer. 

Med hilsen 

&* G-J- 
Anne Kathrine Fossum 
Landbruksdirektor 

Erik Haugen 
Seksj onssj ef 
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