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UTTALELSE TIL H0RINGSNOTAT OM ENDRING I 
JORDLOVA M.V. 

Det vises ti1 Landbruks- og matdepartementets kerringsbrev av 30.06.2005. 

Det vises ti1 brev fra Byridsavdelingen miljra og sarnferdsel25.07.2005. I henhold ti1 fullmakt 
gitt i bystyrets vedtak av 30.05.2001 i sak 218, byriidets vedtak av 03.07.2001 sak 1360, og 
byriden for milja og samferdsels vedtak av 01.08.2001, avgir Regionkontor Landbruk 
falgende haringsuttalelse for Oslo kommune: 

Innledning 
I falge 5 1 er jordlovens forrn&l i legge forholdene ti1 rette slik at arealressursene kan bli brukt 
p i  den miten som er mest gagnlig for samfunnet, og de som har yrket sitt i landbruket. 

Delesaknader skal behandles etter jordlovens 5 12. Her heter det at samtykke ti1 fiadeling kan 
gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller at deling er forsvarlig ut fra 
hensynet ti1 den avkastningen eiendornmen kan gi. Drifts- eller miljamessige hensyn, 
virkninger i kulturlandskapet og forholdet ti1 godkjente planer for arealbruken i omridet, skal 
ogsi vurderes (jordlovens 5 12). 

B y n ~ r t  landbruk og frade1ingsprak;sis 
Omriidet rundt Oslo i motsetning ti1 landet ellers, baerer preg av en tilstedevaerelse av alle 
eiere. Likevel er eiernes oppfatning av sin eierrolle trolig avvikende i forhold ti1 landet for 
avrig av falgende grunner: 

5 Verdien av jorda er framtidig tomteverdi 
4 Storparten av jordbruksarealene er egnet ti1 matkornproduksjon 
5 Jord- og skogbruksarealene er sterkt knyttet ti1 fiiluftsinteresser og allmenn ferdsel 
5 Eiere forvalter sine omrider med ulik profesjonalitet (stordrift i jord og skog, leiejord, 

passive eiere i jord og skog) og ulik eierfalelse (anske om gjerdehold, fri 
tilgj engelighet) 

Plan- og bygningsloven virker restriktivt i forhold ti1 delingssaker som har ti1 hensikt i bygge 
i spredt bygd strak. Jordlovens delingsforbud virker p i  samrne tid ti1 at kirbolig (bide fjernt 
og nart tunet) ikke blir fradelt, samtidig med at det tillates nye kirboliger slik at 
kulturlandskapet raskt blir pleid av nye generasjoner. Arealer i tilknytning tilleggsnaringer i 
tidligere landbruksbygg (for eksempel i reiseliv) er i et godt samspill der landbrukets framtid 
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blir avveid mot nye satsingsomrider. Byggene beholder sin arkitektoniske tilharighet ti1 
landbruket og kulturlandskapet. 

Det er viktig at arealutnyttingen er god innenfor boligregulerte omrider, samtidig med at 
landskapet for avrig i kommunen har redusert utbyggingspress. I smi  skogbevokste omrtider 
(i raviner), p i  smi  eiendommer sorn i dag kun tjener ti1 bosted, og i relativt store og gamle 
beiter sorn er i ferd med i gjengros, er det stort utbyggingspress. Dette forsterkes i perioden 
rundt generasjonsskifte for bruket. 

Det er vedtatt forbud mot hyttebygging i Marka gjennom kommuneplanbestemmelser etter 
plan- og bygningsloven. Det forhindrer likevel ikke ansket en grunneier kan ha om i fradele 
tomter rundt en generasjonsskifteprosess. 

Rasjonalisering i landbruket skjer i dag sorn falge av girdstun (inntil 5 daa) blir tilridd 
fradelt. I dette ligger konsesjonslovens press om lavere verdier i landbruket. N k  tunet senere 
kan bli solgt uten priskontroll, vil alle parter (nabobruk, eiere av girdsbruk og samfunnet) 
komme positivt ut. 

Planverktay om LNF-omrbde og spredt boligbygging 
Det er viktig at kommuneplanen blir fulgt og at naringsplan sorn landbruksplan blir 
fundament for lokal landbrukspolitikk. Nasjonal landbrukspolitikk legges ti1 grunn og gir de 
okonomiske rammevilktir for nseringen. Jordlova favner om arealer sorn ogsi ikke er utnyttet i 
dag, men kan bli det for framtidige generasjoner. 

P i  s a m e  tid er det n~dvendig at LNF-omride i noen grad m i  oppfattes sorn reserveareal for 
utbygging. For at utbygging ikke skal g i  utover anna dyrka jord, er det viktig at det 
opprettholdes en hay utnyttingsgrad av areal avsatt ti1 boligformil i kommuneplanen. En 
vilkklig fradeling i spredt bygde omrider i dag vil kunne gjare at hensynet om b y  
utnyttingsgrad kan blir vanskelig i senere kommuneplanlegging. 

Den foreslitte endringen i jordlovens paragraf 12 vil ikke f i  direkte falger for dispensasjoner 
fattet etter plan- og bygningsloven. Den vil imidlertid skape forventninger om at nir delingen 
er klar etter jordlovsbehandlingen, s i  burde veien vsere kort ti1 et boligprosjekt. 

Spredt boligbygging vil kunne gi konflikter pga stay og lukt fra landbruket. Inklusive i 
girdens totale ressurs m i  kunne oppfattes de arealer sorn ikke er verdsatt i dag, for eksempel 
beite, sorn for en ny generasjon kan bety utnyttelse av beitet p i  nytt. 

Lokal forskrift 
Forslaget ti1 endring av jordloven inneb~rer at kommunen er bevisst hvilke ornrider sorn skal 
ha et langsiktig vern sorn LNF-omride. Gjennom egen forvaltningspraksis i form av lokal 
forskrift om samme restriktive praksis sorn etter dagens jordlov, kan kulturlandskap sorn 
raviner, og skogomrider bli skhe t  for tomtedeling. Det synes imidlertid naturlig at 
forskriften, p i  samme mite sorn de fleste andre lokale forskrifter, kan vedtas av kommunen 
selv. For i lette kommunenes muligheter ti1 i utarbeide lokale forskrifter, er det behov for at 
Landbruksdepartementet utarbeider et forslag ti1 slike. 

Sikring av bpent landskap nhr dyr ikkejnnes pb gbrden - fradelingsgrunn eller vanhevd? 
Kommunens ipne landskap er i ferd med i gro igjen. I endringsforslaget skal fortsatt det 
offentlige ha mulighet for i gripe inn, selv om det ikke skal nyttes ekspropriasjon lenger. Det 
er imidlertid uklart med lovforslaget om igjengrodde arealer nti skal kunne vzre 
fradelingsgrunn. 
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Kiirbolig utenfor tun 
Endringsforslaget foreslir i liberalisere fradeling av hus, ogsi kkboliger. Dette er vanskelig i 
og rned at kirbolig er tiltenkt i hjelpe generasjonsskifte p i  gkden. Nyere kkboliger utenfor 
tun er i dag saerlig tiltenkt i skulle lsse mellommenneskelig forhold, samboerskap mellom 
generasjoner p i  en bedre mite enn fm i tiden. Mange generasjoner har slitt rned at de bor for 
tett p i  hverandre. Kirboliger b0r derfor ikke under noen omstendighet f i  fradelingsmulighet i 
en ny lov. 

Skog som fradelingselement - rasjonalisering baklengs 
Muligheten for i f i  seg en skogteig, er rned forslaget stsrre enn fm. Det kan gi flere 
eiendommer p i  salg. Men i et naeringsperspektiv er dette i unngi en rasjonalisering sorn er 
etterspurt av naeringen. Teigregimet sorn Jordskifteverket enni rydder i her ti1 lands, vil kunne 
gi driftsmessige dirlige lrasninger. Det blir flere grunneiere i avklare nye veier, skogsdrift og 
annet med. 

Generasjonsskifte og okonomisk oppgkr 
Endringen av jordloven vil kunne bety flere fradelinger i sammenheng rned generasjonsskifte 
sarnmenlignet rned i dag. Dette er uheldig ut fra hensynet om at en skal bevare 
ressursgrunnlaget for framtidige generasjoner. 

Vanhevdsparagrafen ti1 vurdering? 
Vanhevdsparagrafen har en normativ virkning, og b0r ikke utgi rned den okte fokus sorn n i  er 
p i  i hindre gjengroing av kulturlandskapet. Snarere b0r en ta opp ti1 vurdering hvordan denne 
paragrafen kan bli hindtert slik at saker av denne type blir belyst p i  en riktig mite. 

Endringene i jordlova - et element for ii fii starre giirdsbruk? 
Forslaget vil kunne muliggjerre rasjonalisering av jordbruket uten at skogbruket blir en del av 
delingsprosessen. Dette kan skje i de tilfeller der jordbruksinteressene hos eier ikke er sterke. 
I slike tilfeller kan flere delinger rned rasjonaliseringsformil kunne skje etter 
jordlovsendringen. Det m i  likevel splarres om ikke rasjonaliseringen i landbruket ogsi burde 
omfatte skogen sorn landbruksfagomride. 

Landbruksinvesteringer og tilleggsnminger ti1 landbruket 
Det er ikke registrert at dagens restriktive politikk i forhold ti1 fradeling har f0rt ti1 faerre 
naeringsetablerere. Dette har ikke departementet bevist i sitt h~ringsutkast. Snarere har BU- 
ordningen i Innovasjon Norge gitt mange og spesielt kvinner, en mulighet ti1 i utvikle egen 
naering i tilknytning ti1 girdsbruket. 

Det har ogsi vaert etablert praksis at fradeling av boligparseller har vaert tilridd, dersom 
bruket stod overfor betydelige investeringer i naer framtid. P i  den miten har det vaert mulig 
gjennom dagens regelverk i hente frisk kapital ti1 landbruket. Det er imidlertid viktig at det 
ikke finnes noen automatikk i dette dersom naeringsutaveren har repetert flere mislykkede 
etableringer. Da vil dette bli i oppfatte sorn i slakte landbruket. 

Naringsbygg og deling 
Skal bygninger fritt kunne fradeles? Problemstillingen i forhold ti1 naeringsutvikling er klar; 
det beharves pantegrunnlag. Det er likevel ikke slik at alle bygninger utenfor tunet ikke fiir 
innflytelse for landbruksdriften i framtiden. Ti1 eksempel kan ridehaller va=re slik plassert i 
terrenget at de uten problem for avstanden ti1 tunet kan fradeles, men vil det vaere mskelig for 
kulturlandskapet og framtidig landbruk om hallen ble solgt og amen naering tok ti1 i og i 
tilknytning ti1 bygget? 

Fradelinger av eldre verneverdige bygninger b0r kunne frarides sett ut fra den tilhmighet de 
sorn kulturelement har for giirden. Likevel kan ogsi slike saker tilrides der kapital utenfor 
landbruket kan Verne om slike bygninger bedre enn landbruket selv. 
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Tinglysningskontrollen, driftsenheten og administrasjon 
I sammenheng rned kontroll av om alle registerenheter fdger rned ti1 ny eier i en 
eiendomsoverdragelse, er det ikke etablert noe dataregister sorn ivaretar hvilke register sorn 
driftsenheten har. Ettersom det er kommunen sorn ti1 enhver tid kjenner hva sorn er godkjent 
fradelt, vil det vaxe behov for i lage attest ti1 tinglysinga fra kommunen sorn bekrefter at 
fradelingen ogsi er avgjort etter jordloven. Kommunen er kjent rned at arealer sorn er i uskifta 
bo for enkeltvis mann og kvinne (mor og far), vil kunne ha sarnrne arving. Dette slektskapet 
kan ikke tinglysinga kjenne ti1 og b0r fortsatt kontrolleres gjennom attest fra kommunen. 

Forslaget om delingsfritak vil innebzre store administrative kostnader, fordi endringen krever 
et komplekst regelverk om hvor delingsfritaket ikke skal gjelde. Blant annet gjelder dette 
vurdering av om vanhevd har endra arealsituasjonen. 

Ekspropriasjon som virkemiddel i landbrukspolitikken 
Det synes rimelig at ekspropriasjonsadgangen i lovverket skal sbyfes. "Verktayet" stiir ikke i 
forhold ti1 rettsoppfatning i samfunnet ellers. 

Avsluttende kommentar 
Den storste utfordringen bestiir i at de fleste eiendomssaker vedrarende landbruk ikke er 
relatert ti1 naeringsutvikling, men ti1 i lme privat~konorniske disposisjoner. Arv- og 
generasjonsskifte er vanskelige felt ettersom verdier skal fordeles. Det overordnede for denne 
prosessen er at den skal hindre at ressursgrunnlaget pii giirden ikke blir dirligere for 
framtidige generasjoner. Det mest effektive virkemiddel for rasjonaliseringer i landbruket er 
derimot der hele giirden blir fordelt sorn tilleggsjord mens eierne fiir beholde tun (omsettes 
uten priskontroll). 

Formilet rned loven er ikke endret i det nye lovforslaget. Driftsgrunnlaget for giirden er det 
sentrale - det i bevare slik at ikke ressursgrunnlaget blir mindre. Fradeling av bruksrettigheter 
harer ogsi innunder dette. Det er en grunn ti1 at ressursgrunnlaget mii vaxe variert rned jord, 
skog og vann slik at bruket ti1 enhver tid kan mate framtiden rned flere bein i st i  pi.  Derfor er 
det ikke viktig i f i  fradele ubrukte ressurser i dag, (fiskevann ti1 arving) for dette kan vaxe 
noe grunneier kan nytte i framtiden sorn nye inntektsgrunnlag. 

Med vennlig hilsen 

&& Knut Sarnseth 

Landbrukssjef 

Kopi: Byridsavdelingen for d j 0  og samferdsel, Ridhuset, 0037 Oslo 
Friluftsetaten, postboks 1443 Vika, 01 15 Oslo 
Plan og bygningsetaten, postboks 364 Sentrurn, 0102 Oslo 


