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"Fylkeslandbruksstyret viser ti1 landbruksdirektarrens vurderinger og slutter seg i hovedsak ti1 
disse. Fylkeslandbruksstyret tilrir siiledes at jordlovens 8 12 fortsatt skal gjelde ved fradeling 
av eiendornmens utmarksarealer. Unntak gjelder for den situasjon at utmarka selges som 
tilleggsareal i rasjonaliseringsaryemed, eller det gjelder fradeling avenkelttomter ikke storre 
enn 2 da alt. 5 da. 

Fylkeslandbruksstyret tilrir ogsi at fiadeling av bygninger i eller i tilknytning ti1 
eiendommens driftssenter skal betinge delingssamtykke etter jordloven, jfr. departementets 
forslag ti1 nytt femte ledd i t j  12. 
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Fradeling av bygninger som ligger p i  areal som er ervervet som tilleggsjord barr kunne 
fradeles uten samtykke etter jordlovens § 12. 
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Saksbeh: Alf E Fornes 

Trykte vedlegg: 

I .Shiv dat. 30.06.05 fra KLM ti1 bringsinstansene. 

Utrykte vedlegg: 

Hmingsnotat Endringar i jordlova m.v. 

SAKSFRAMLEGG: 

Fra Landbruks- og Matdepartementet har fylkeslandbruksstyret mottatt Hsringsnotat vedr. 
endringer i jordloven m.v. Bakgrunnen for hmingsnotatet er mellom annet et snske om 
forenkling sarnt at det er lagt vekt p& at det er nndvendig & konsentrere offentlig innsats om 
virkemiddel som har potensiale for & sikre besetting, n~ringsvirksomhet, innovasjon og 
livskvalitet i distriktene. 

Forslaget ti1 endringer i jordloven g5r blant annet ut p i  fdgende: 
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I .- at det generelle delingsforbudet mot 5 dele en landbrukseiendom blir opphevet, samtidig 
som det blir fastsatt regler om ii sske delingssamtykke der det er behov 
for offentlig kontroll rned delingen, for eksempel ved fradeling av dyrka jord. 

2.- at eieren mii splke samtykke ti1 deling eller fradeling av dyrka jord rned mindre det er gitt 
samtykke ti1 omdisponering etter jordl. tj 9 , eller der fradelingen gjelder 
jord sorn skal selges som tilleggsjord ti1 et annet bruk i drift. 

3.- at tinglysingskontrollen ved fradeling blir opphevet, og at kontroll av om delingen er 
omfattet av plikt ti1 ii sske samtykke etter jordloven skal gjennomfsres i 6.- forbindelse 
rned kommunen sin saksbehandling av sak om deling og oppmiling etter bestemmelsene i 
pbl. og ny lov om eiendomsregistrering. 

4.- B awikle ordningen rned frivillig statlig kjrap for ii sikre tilleggsjord ('jordl. 5 6) 
5.- ii oppheve oreigningsadgangen (ekspropriasjonsadgangen etter dagens 5 13) for B sikre 

tilleggsjord eller retter i forbindelse rned vannhevd av jord. 

Departementet vurderer ogsii: 

6.- om det bsr gjores unntak fra delingsfriheten dersom fradelingen gjelder bygninger som 
ligger i eller nz r  tunet pB eiendommen. 

7.-om kommunene bsr fii mulighet ti1 ii fastsette lokal forskrift rned utvidet plikt ti1 B sske 
samtykke ti1 deling ut fra lokale forhold og prioriteringer eller om det bsr innarbeides 
endringer i bestemrnelsene i plb. slik at kornmunene kan fastsette bestemmelser i arealplan. 

8.- B oppheve oreigningsadgangen i forbindelse rned husmanns- og bygselbruk, jfi. lovens 
$14. 

Det foreligger ogsB forslag om B synliggjsre i jordlovens 5 18 hvilke reaksjoner forvaltningen 
har adgang ti1 ii nytte ovenfor tilskuddsmottaker sorn bryter tilskuddsreglene, og at 
omsetningsleddene har en rolle i tilskuddsforvaltningen. Forslaget er ikke ment B endre 
realitetene i gjeldende rett. 

Det foreslBs oppheving av lover sorn har vmt  uaktuelle pii grunn av samhnnsutviklingen eller 
som har mistet sin reelle funksjon av andre &maker, se vedlegg. 

Som ytterligere begrunnelse for foreliggende bringsnotat og forslag ti1 endring av jordloven 
anfarres likes&: 

" I St.prp. nr. 1 (2004-2005) er det lagt vekt p% at eigedomspolitikken m% Vera fleksibel, og at 
politikken skal ststta opp om ei utvikling mot stsrre eigedomar som grunnlag for auka og 
meir effektiv landbruks- og tjenesteproduksjon. Politikken skal mellom anna leggja ti1 rette 
for dei som mskjer B bu pii eit gardsbruk, men sorn ikkje hentar inntekta si frii tradisjonelt 
landbruk. Innbyggjarane mii givast stsrre fridom ti1 B velje korleis dei vil bu i distrikta. 
Samtidig skal politikken ta vare pii dyrka og dyrkbar jord, ta vare p% kulturlandskapet og 
unngi driftsmessig uheldige lsysingar." 

Videre anfsres: 

"Delingsforbodet byggjer pii ei haldning der det ikkje er eigaren, men samfunnet sorn er 
nzrast ti1 ii ta stilling ti1 kva sorn vil Vera den samfunnsmessig mest tenlege fiamtidige bruken 
av eigedomen. I dag er det nok stsrre semje om at dette spsrsmiilet ofie er sii komplekst at det 
med mindre samfunnet har lagt konkrete planar for bruken og eigaren sin bruk er i strid rned 
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dei (ti1 dsmes i strid rned vedtekne arealplanar), bsr det Vera eigaren sjslv sorn har fridom ti1 i 
fatte slike avgjerder. 

Delingsfsresegna kan leggja w d i g e  band p i  eigaren sine moglegheiter for i utvide eller 
etablere alternativ n~ringsutvikling p i  landbrukseigedomen. Eit mbl for endring av fsresegna 
er difor i ta bort det sorn vert oppfatta sorn utlpldvendige band. 

Nir fsresegna om deling skal endrast, er det dessuten viktig i leggje ti1 rette for ei forenkling 
av reglane slik at bide eigarar og offentlige styresmakter kan f i  frigjort ressursar. 

Departementet legg ti1 grunn at ei oppheving av delingsforbodet kan leggje ti1 rette for 
endringar i eigar- og bruksforhold sorn i stsrre grad e m  i dag vil Vera i samsvar rned 
gjeldande landbrukspolitikk. Ei oppheving kan frare ti1 at fleire fiir tilgang ti1 i kjspe 
tilleggsjord, noko sorn styrer utviklinga i retning av starrre landbrukseiningar. For brander sorn 
vil satse p i  annan verksemd gir oppheving av delingsforbodet ein moglegheit ti1 i realisera 
kapitalverdiar, noko sorn igjen kan gi grunnlag for auka satsing p i  nzringsutvikling, For dei 
sorn snskjer i busette seg i distrikta, kan oppheving leggja ti1 rette for stsrre tilgang p i  
eigedom ti1 slik bruk. Ei slik endring vil dessutan binde opp fzrre ressursar i offentleg 
behandling p i  kommunenivi av sraknader om dispensasjon." 

Oppheving av det generelle delingsforbudet i jordl. $12 vil innebare falgende: 

1 .- Det vil ikke vEre nradvendig rned delingssamtykke etter jordloven ved deling 
og frasalg av utmark. 

2.- Det vil ikke vare mdvendig rned delingssamtykke etter jordloven ved 
fradeling av girdstunet, dersom eiendornmens jordbruksarealer selges sorn 
tilleggsjord. 

3.- Det vil ikke vme  mdvendig rned delingssamtykke etter jordloven for retter 
sorn ligg ti1 fast eiendom eller parter sorn ligg i sarneie. 

4.- Det vil ikke vsere mdvendig rned delingssamtykke etter jordloven dersom det 
er gitt omdisponeringsamtykke etter lovens § 9. 

Det vil fortsatt vzre mdvendig rned delingssamtykke, etter jordlovens 5 12, vedr. 
deling/fradeling av dyrka jord. Det samrne gjelder avtale om jordleie, forpakting eller amen 
bruksrett (for eksempel feste av tomtegrunn) for lengre tid enn 10 ir.  Likesi dersom eier 
msker i beholde noe dyrka jord rund bygningsmassen ved salg av eiendommens mrige areal 
sorn tilleggsjord. Likes& vil det vxre mdvendig rned delingssamtykke for bygninger sorn 
ligger i eller nzrt inntil girdens driftssenter. Det sarnrne vil gjelde for bygninger sorn ligger 
p i  areal sorn er ervervet sorn tilleggsjord og bygningen(e) er piregnelig i ville bli brukt i 
forbindelse rned drift av eiendornmen. 

Fylkeslandbruksstyret vil vzre klageinstans p i  kornmunale vedtak. 

Nermere om de ovrige endringsforslag: 

I utkast ti1 ny § 13 foreslis at kornmunen, etter ssknad, og rned godkjenning av departementet 
kan innfsre "lokale regler om deling" for hele eller deler av komrnunen. Ved komrnunens 
behandling av ssknad om deling etter lokal forskrift kan kornrnunen bare legge vekt p i  de 
hensyn sorn ble lagt ti1 grunn for innfsring av de lokale forskriftene. 
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Ny 8 14 omhandler regler sorn gjelder eiendom sorn best%- av flere gnr. og bnr. 
(registernemninger). Begrepet "registernemningar" skal forstis p i  sarnme mite sorn dagens 
12. Det er etter forslaget nok at de forskjellige gnr. og bnr. er p i  sarnrne eierhiind. Foreslis at 
det ikke lenger skal vare noe krav om at de skal regnes sorn en driftsenhet. 

Dagens 8 6 foreslgs endret slik at det ikke lenger skal vaere noen naturlig oppgave for staten i 
ha noen rolle i kjsp og formidling av eiendornmer for ii bidra ti1 bedre bruksstrukturen i 
landbruket. Slike transaksjoner anfsres i alle fall bare i ha marginal betydning pii landsbasis. 
Tilsvarende gjelder for ekspropriasjon av tilleggsjord. 
Bruksrasjonalisering bsr, etter hva sorn anfares i hsringsnotatet, skje gjennom forhandlinger 
mellom eier og interessent uten staten sin direkte medvirkning. 

Oreigningshjemmelen (ekspropriasjonshjernmelen) i dagens $ 13 foreslis opphevet. Som 
begrunnelse vises ti1 at det ikke er gode nok gmnner ti1 ii opprettholde dagens 
ekspropriasjonsordning sorn innebaerer at departementet (fylkeslandbruksstyret) kan oreigne 
areal for i selge det videre ti1 den sorn har sakt om oreigning sorn tilleggsjord. Det sorn er 
oppnfidd i form av endret bruksstruktur ved bruk av oreigningsretten er svzrt lite, samtidig 
sorn oreigning av mange blir sett p i  sorn et unsdig inngripende og ti1 dels urimelig 
virkemiddel. Det vises ogsi ti1 at sakene krever mye arbeid og at tilleggsjorda blir relativt 
kostbar. 

Likesi foreslis at oreigningsadgangen sorn fslger av jordl. 8 8,5. ledd for jord sorn blir 
vannhevda, og hvor eier ikke fslger pilegg fra jordlovmyndighet, blir opphevet. Som 
begrunnelse vises blant annet ti1 at en har gmnn ti1 ii tro at det blir gitt riid og veiledning med 
sikte p i  ii f i  ti1 frivillige ordninger og at denne gir tilfredsstillende resultat i de omrider der 
det er viktig i holde den fulldyrka jorda i hevd. 

Avl0sning av bruksretten etter lovens $16 foreslis opphevet. Etter gjeldende bestemmelse i 
§ 16 avgjsr fylkeslandbruksstyret ssknader om avlasning av bruksretter og ekspropriasjon. 
Det har ikke vaert behandlet saker av fylkeslandbruksstyret etter denne besternmelse siden ny 
jordlov ble vedtatt. Det vises ti1 at det finnes en privatrettslig lov sorn mellom annet regulerer 
avlssning av bruksretter; "Lov um saerlege riderettar over framand eigedom " av 29.1 1.68 
(servituttloven). Videre anfsres at det ikke vurderes sorn en naturlig oppgave for staten i gi 
avlssing, etablering eller endring av bruksretter, servitutter og andre retter til, i eller over fast 
eiendom. Det vurderes ikke 5 vaxe behov for ytterligere ordninger enn de sorn fslger av 
servituttloven. 

Oreigning av husmanns-, bygsel - og leilendingsbruk - jordl. 8 14 foreslis ogsi opphevet. 
Etter dagens regel kan en uten hensynet ti1 lovens formil oreigne husmanns- bygsel- og 
leilendingsbruk for fordel for leigaren, barna eller barnebarna ham m.v. Et vilk%- for 
oreigning er at sakeren vil drive bruket sorn landbruk og vil bo der og at inngrepet "utan tvil 
er meir ti1 gagn enn skade." Det er fylkeslandbruksstyret som avgjsr slaknader om 
ekspropriasjon etter tj 14. 

Av haringsnotatet framg%- at husmannsbestemmelsen bygger p i  sosiale hensyn. Den skulle 
vare med p i  i rette opp det sorn mange oppfatter sorn en sosial urett. Etter departementets 
vurdering er de sosiale hensyn ikke like sterke i dag sorn tidligere slik at det er grunnlag for i 
opprettholde bestemmelsen. Tallet p i  husmanns- bygsel eller leiledningsbruk anfsres i vzre 
uklart, men antas ikke i vare stort. Det foreslfis at det er rimelig i gi rettshaverne etter 
gjeldende jordl. 14 en frist for ii slake om oreigning (ekspropriasjon), men at denne fristen ut 
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fra hensynet ti1 grunneierne ikke barr vaere for lang. Departementet foreslk en ssknadsfi-ist p i  
ett &. 

Tilskuddsbestemmelsen i lovens 8 18 foreslis endret slik at rettene ti1 bide produsentene og 
omsetningsleddene og plikter knyttet ti1 utbetaling blir forankret p i  en tydeligere mite i 
lovteksten enn i dag, selv om lovhjemmel formelt sett ikke er pikrevet. 

Oppheving av ulike lover: 

Avslutningsvis foreslgr departementet opphevning av seks lover: 

Lov 22. juni 1934 nr.5 om midlertidig innf~rselforbud m. v. 
Lov 31. mai 1935 nr.5 om adgangen ti1 a utferdige f o r b  mot omsetning av ustemplet 
60tt  og skinn av tamrein. 
Lov 16. juni 1939 nr. 10 om regulering av tilvirkning og omsetning av potetmjd m. m. 
Lov 13. desember 1946 nr.23 om omsetning av pelsdyrskinn. 
Lov 31.mai 1974 nr.20 om importavgift og rHvareprisutjevning ved 
eksport(eksportrestitusjon) for produkter@amstilt ved bearbeidelse av 
jordbruksrhvarer. 
Lov 22. desember 1999 nr. 103 om opphevelse av lov 5. februar 1965 nr.2 om Statens 
Landbruksbank m.m. (Overf~ring av Landbruksbankens oppgaver ti1 Statens nmings- 
og distriktsutviklingsfond). 

Begrunnelsen for opphevning av nevnte lover er et generelt forvaltningsmessig arnske om 
opprydding i gjeldende lowerk. Forslaget inneberer opphevning av lover som har vaert 
uaktuelle p i  grunn av samfunnsutviklingen eller fordi de har mistet sin reelle funksjon av 
andre irsaker. 

LANDBRUKSDIREKT0RENS VURDEIUNG: 

Landbruksdirektsren er i utgangspunktet positiv ti1 lovendringer som innebaerer en forenkling 
samt oppheving av bestemmelser som ut fra sarnfunnsutviklingen eller av andre irsaker ikke 
lenger har noen funksjon. Oppheving av lovbestemrnelser som ikke lenger har noen reel1 
betydning eller som gjennom praktisering ikke gir en effekt ut fra de hensyn som 12 ti1 grunn 
ved dens vedtakelse b0r etter landbruksdirektarrens vurdering oppheves. Det sarnrne gjelder 
bestemmelser som i beskjeden grad bidrar ti1 i n i  vedtatte landbrukspolitiske mil sett i 
forhold ti1 det arbeidsomfang/den ressursbruk slike saker norrnalt innebaerer. 

Ti1 de enkelte endringsforslag som foreslis i foreliggende hsringsnota finner 
landbruksdirektsren i ville anfsre fslgende: 

Jordl. $6: 
Landbruksdirektarren har ingen spesielle merknader ti1 foreliggende forslag ti1 endring av 
loven p i  dette punkt. En er enig i at fylkeslandbruksstyrets frivillige kjsp av 
landbrukseiendornmer, med formil B videreselge disse i rasjonaliseringssammenheng barr 
opphsre. Bruksrasjonalisering berr kunne skje gjennom direkte forhandlinger mellom eier og 
interessent. 

Jordl. $ 12. 
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Etter landbruksdirektsrens vurdering er dette den mest sentrale bestemmelse i loven og sorn 
jordlovmyndighetene pii kommunalt og fylkesnivii norrnalt mest er i befatning med. Det er 
denne bestemmelse i jordloven sorn i all hovedsak har vzrt styrende for B ivareta hensynet ti1 
ii etablere rasjonelle robuste driftsenheter. Det er ogsii denne bestemmelse sorn har ivaretatt 
hensynet ti1 ii sikre at ressursgrunnlaget pii landbrukseiendommen ikke har blitt redusert ved 
fradelinger (avslagsprosenten p i  delingsssknader har imidlertid bare vaert p i  ca.8-12% i 
perioden 200 1-2003). Delingsbestemrnelsen i jordloven har vaert og er den sentrale 
bestemmelse for ii sikre et levedyktig landbruk, og mangfoldet av muligheter ti1 alternativ 
naeringsutvikling rned utgangspunktet i brukets ressurser. Dette prinsipp kan en i en viss grad 
B fravikes gjennom foreliggende lovforslag hvor det blant annet ikke vil vaere nadvendig rned 
delingssamtykke etter lovens § 12 ved deling og frasalg av utmark. Dvs. at det vil tilligge eier 
selv B avgjsre hva sorn er det beste for hans del. Forslaget innebzrer at eier (med forbehold 
om plan- og bygningsmyndighetenes samtykke) vil kunne fradele og selge sin utmark og evt. 
rettigheter tilhm-ende denne niir han selv ernsker det, ti1 hvem han vil etc. Det sorn kan 
forhindre en slikt ernske fra eier vil vaere at erverver miitte bli nektet konsesjon, dersom 
ervervet vil vaere konsesjonspliktig. Dersom ervervet er konsesjonsfritt etter dagens 
konsesjonsbestemmelser vil en ikke ha noen slik styring. Det vil si at en vil kunne fii 
eierforhold i utmarken sorn p i  mange miiter mii vurderes sorn uheldig og hvor eierne vil 
kunne vaere bosatt forskjellige plasser i landet m.v. Dette vurderes B ville vanskeligglerre en 
felles utnyttinglforvaltning av utmarksressursene, niir eierne er bosatt forskjellige steder. Skog 
og utmark er p i  mange eiendommer en viktig del av ressursgrunnlaget og berr ikke fraselges 
eller oppsplittes er eget mske fra eier(e) uten jordlovmyndighetenes samtykke. 

Pii den amen side synes det klart at delinglfradeling av utmark vil kunne fiigjerre kapital for 
eier, og sorn kan reinvesteres i eiendommen for ovrig og pii den mate redusere behovet for 
nerdvendig linekapital ved sterrre investeringer. En finner ogsii A ville mime om at giirdeier ti1 
enhver tid foretar disposisjoner sorn har betydning for vedkommende eiendoms 
skonomilavkastning, uten at dette betinger noen forvaltningsmessig godkjenning. Blant annet 
vil eier kunne beslutte salg av giirdens melkekvote, og sorn ofte har svzert stor betydning for 
eiendommens framtidige avkastning og mulige driftsfom. Bruk av utmarken ti1 annet enn 
LNF-form51 vil imidlertid fortsatt styres gjennom plan- og bygningsloven. 

Erfaringsmessig synes det klart at dagens generelle delingsforbud i liten grad er ti1 hinder for 
alternativ nzeringsutvikling pB eiendommen. Dvs. at nBr eier framlegger gode planer for 
alternativ nmingsutvikling (Landbruk Pluss m.v.) er normalt ikke jordloven noe hinder, dette 
gjelder uavhengig av om arealet er jordbruksareal eller skoglutmark. Det kan siiledes stilles 
sperrsmBl ved om behovet for delingssamtykke, etter jordloven i slike saker . 

Landbruksdirekterren mener imidlertid at fradeling av eiendommens utmark bare b0r kunne 
skje nAr utmarka selges sorn tilleggsareal i rasjonaliseringseryemed. Dvs. at dersom eier 
ernsker ii avhende eiendommens utmarksarealer ti1 eier(e) av nabobruk bar delingssamtykke, 
etter jordloven, for denne situasjonen vzere wdvendig.  Dette gjelder ogsB for den situasjon at 
eier fortsatt miitte ernske B beholde giirdens innmark/jordbruksarealer i forbindelse rned salg 
av utmarka sorn tilleggsareal. 

Fradeling av eiendommens utmark eller oppsplitting i denne, for eksempel i forbindelse rned 
et arveoppgjerr, bsr fortsatt vaere betinget av delingssarntykke etter jordlovens besternmelser. 

Fradeling av enkelttomter i utmark berr etter landbruksdirekterrens vurdering kunne skje uten 
jordlovsmessig behandling. Praksis viser at i hovedsak blir delingsserknader ikke avsliitt rned 
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hjemmel i jordloven i slike saker. Delingsnektelse i slike saker er sorn oftest hjemlet i plan- og 
bygningslovens bestemmelser ved at det ikke blir innrsrnrnet dispensasjon etter lovens 5 7. 
Landbruksdirektsren mener derfor at slik deling kan skje uten jordlovsmessig behandling. 
Alternativt bprr en begrense delingsfriheten ti1 tomter ikke over 2 da, alt. 5 da. Fradeling av 
tomter stsrre 2 da, evt. 5 da gjsres da betinget av delingssamtykke etter jordlovens 8 12. Dette 
for ii sikre at en ikke splitter opp utmarka i "store" enkelttomter/parseller, sorn ikke vil vaere 
forenlig rned den nasjonale landbrukspolitikken. 

Landbruksdirektsren har ingen merknader ti1 at det ikke trenges delingssamtykke, etter 
jordloven, ved fradeling av giirdstunet, dersom eiendommens jordbruksarealer selges sorn 
tilleggsjord. Landbruksdirektsren mener ogsd at det bar kunne vzre unsdvendig rned 
delingssamtykke for bygninger sorn ligger pii areal sorn er ervervet sorn tilleggsjord. Dette 
fordi at nir slike bygninger kan godkjennes fradelt, uten delingssamtykke, fsr salget av 
arealene sorn tilleggsjord, bsr slike bygninger ogsd kunne fiadeles etter at arealene er sol@ 
sorn tilleggsjord. I hvilken rekkefprlge fradeling av slike bygninger skjer, b0r ikke, etter 
landbruksdirektsrens vurdering, vaere avgjsrende for om delingssamtykke skal vzre 
nsdvendig etter jordloven eller ikke. 

En er enig i at delingssamtykke, etter jordloven, bsr vaere wdvendig,  dersom det er 
innrsmmet omdisponeringssamtykke etter samme lovs fj 9. Nir areal er godkjent nyttet ti1 
annet enn jordbruksproduksjon rned hjemmel i lovens 5 9 bsr eierforholdet ti1 dette areal ikke 
nardvendigvis styres gjennom jordlovsbehandling. 
Unntak bsr imidlertid gjelde for bygninger sorn ligger i tilknytning ti1 eiendommens 
driftssenter, ndr dette ogsh i praksis har funksjon sorn driftssenter. 

Med hensyn ti1 fradeling av bygninger sorn ligger i tilknytning ti1 girdens driftssenter mener 
landbruksdirektsren at det fortsatt vil vzre er et viss behov for kontroll etter jordlovens 
besternmelser. Dette for d hindre klart uheldige lprsninger sorn kan ha betydning for driften pii 
eiendommen. Det tilrds derfor at det gjsres unntak fra dette i "ny" jordlov. Dvs. at en slutter 
seg ti1 departementets skisse ti1 lovtekst i § 12, 5. ledd og at fylkeslandbruksstyret blir 
klageinstans. 

Niir det gjelder evt. fradeling av fiskeretter sorn hsrer ti1 landbrukseiendommer er dette 
regulert i laks- og innlandsfiskeloven av 15.05.92. Det fslger av denne lovs 5 19 at slik 
fiskerett ikke kan skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 2r ad gangen, rned mindre 
fiskeretten fprlger bruksretten ti1 eiendomrnen. 

Fradeling av jaktretter er tilsvarende regulert i viltloven av 29.05.81. Av denne lovs 5 28, 
2.ledd farlger at jaktretten ikke kan skilles fra eiendommen for lengre tid e m  10 Zir ad gangen, 
rned mindre jaktretten fslger bruksretten ti1 eiendommen. 

Nevnte besternmelser i laks- og innlandsfiskeloven, samt viltloven gjar at det vurderes ogsd 
sorn unsdvendig rned delingssamtykke etter jordloven, ved avhending av retter sorn ligger ti1 
fast eiendom eller parter sorn ligger i sameie. Dette fordi at avhending av slike rettigheter pr. i 
dag reguleres tilfredsstillende i laks- og innlandsfiskeloven, samt viltloven. Dvs. at slike 
rettigheter ikke kan skilles fra den eiendom de tilligger for lengre tid enn 10 iir ad gangen. I 
tillegg har en "Lov urn szrlege riiderettar over framand eigedom" sorn regulerer eieren sin rett 
ti1 ii hefte bruksretter pii skog m.v. Denne loven sikrer, etter landbruksdirektsrens vurdering, 
pii tilfredsstillende mhte at det ikke blir inngdtt avtaler sorn pii uheldig mdte er ti1 skade for 
skogenlutmarka sorn en viktig ressurs for eier. 
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Ti1 de endringer sorn foreslAs i 5 13, 14, 16 og 18 har ikke landbruksdirektarren noe A adare  
og ststter den begrunnelse sorn gitt i foreliggende hringsnotat. De forslag ti1 oppheving av 
ulike lover startter en ogsA da nevnte lover ikke synes A ha noen reel1 funksjon i dag. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Fylkeslandbruksstyret viser ti1 landbruksdirektarrens vurderinger og slutter seg i hovedsak ti1 
disse. Fylkeslandbruksstyret tilrk siiledes at jordlovens 5 12 fortsatt skal gjelde ved fradeling 
av eiendommens utmarksarealer. Unntak gjelder for den situasjon at utmarka selges sorn 
tilleggsareal i rasjonaliseringssyemed, eller det gjelder fradeling avenkelttomter ikke starrre 
e m  2 da alt. 5 da. 

Fylkeslandbruksstyret tilrh ogsA at fiadeling av bygninger i eller i tilknytning ti1 
eiendommens driftssenter skal betinge delingssamtykke etter jordloven, jfr. departementets 
forslag ti1 nytt femte ledd i 5 12. 

Fradeling av bygninger sorn ligger p i  areal sorn er ervervet sorn tilleggsjord barr kunne 
fiadeles uten samtykke etter jordlovens 5 12. 

For arvrig har ikke fylkeslandbruksstyret noen merknader ti1 hringsnotatet. 

FORSMG TIL VEDTAK - 

BLE ENSTEMMIG VEDTATT 
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