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Harring fra Flesberg kommune ang. forslag ti1 diverse endringer i 
jordloven. 

Viser ti1 v i r  behandling av denne saken i Komite for n ~ r i n g  og ressurs 11.10.2005, 
utvalgsak 12/05, hvor det ble gjort ferlgende vedtak: 

"Flesberg kommune finner det betenkelig at endringene i jordloven legger opp 
ti1 at dyrka mark kan selges som tilleggsjord ut av kommunen, dersom bruka 
ikke er naboeiendommer over kommunegrensene. Flesberg kommune 
anbefaler derfor at denne paragrafen endres. 

Resten av endringer i jordloven tas ti1 orientering". 

Utskrift av martebok ferlger vedlagt. 

Med vennlig hilsen 

Narve Lid 
skogbrukssjef 

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post adresse 
3623 LAMPELAND 32 76 06 00 32 76 06 01 postmottakQflesberg.komrnune.no 

Hjemmeside: www.flesberg.kommune.no 





w FLESBERG KOMMUNE 

Lampeland 27.09.2005 
Arkiv VOO 
Saksmappe 200511 602 
Avd Teknikk, plan og ressurs 
Saksbehandler Narve Lid 

Hsring ang.diverse endringer i jordlov m.fl. 

1 Mstedato 1 Utvalgssak I 
I komiteen for nrering og ressurs 1 1 1.1 0.2005 1 1 2/05 I 
RAdmannens anbefaling: 

Saken tas ti1 orientering. 

Behandling i komiteen for naering og ressurs 11.10.2005: 
Representanten Molia fremmet nytt forslag ti1 vedtak: 

Flesberg kommune finner det betenkelig av endringene i jordloven legger opp ti1 at dyrka 
mark kan selges som tilleggsjord ut av kommunen, dersom bruka ikke er naboeiendommer 
over kommunegrensene. Flesberg kommune anbefaler derfor at denne paragrafen endres. 

Resten av endringer i jordloven tas ti1 orientering. 

Ved votering ble Molia sitt forslag ti1 vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak i komiteen for naering og ressurs 11.1 0.2005: 
Flesberg kommune finner det betenkelig av endringene i jordloven legger opp ti1 at dyrka 
mark kan selges som tilleggsjord ut av kommunen, dersom bruka ikke er naboeiendommer 
over kommunegrensene. Flesberg kommune anbefaler derfor at denne paragrafen endres. 

Resten av endringer i jordloven tas ti1 orientering. 

Fremlagt: 

Herringsbrev av 06.07.2005. 

Forslag ti1 ny lovtekst (utsnitt). 

Saksopplysninger: 
Landbruks- og matdepartementet foreslar endringer i jordloven og en del andre lover. I 
herringsbrevet peker Departementet pa at de med disse endringene vil bedre mulighetene for 
A ta arealressursene i bruk for 4 na distrikts- og landbrukspolitiske mBI. 

De mener at endringene legger ti1 rette for en mer fleksibel eiendomspolitikk enn vi har i dag, 
og at dette kan stertte opp under ei utvikling mot sterrre eiendommer som gir grunnlag for mer 



effektiv drift, men samtidig ogsa stimulere ti1 et starrre mangfold pi3 bygdene, som igjen kan gi 
grunnlag for positiv utvikling. 

Bak forslaget ligger ogsA et arnske om forenkling og at innbyggerne skal fA frihet ti1 A velge 
sjarl hvor de vil bo. 

Alle kommuner er invitert ti1 A avgi uttalelse innen 1 .november. RAdmannen legger ikke fram 
noe forslag ti1 uttalelse fra Flesberg kommune, men legger saken fram som en orientering ti1 
politisk niva. 

Harringsnotatet med begrunnelser og naermere framstilling er ikke lagt ved, men det kan 
leses pa Landbruks- og Matdepartementets hjemmesider 
htt~://odin. de~.no/lmd/norsk/doWhoerinaer/bn. html. 

Forslaa ti1 nve 55 12 oa 13 som omhandler delina av landbrukseiendom: 

Den viktigste endringen er at delingsforbudet for landbrukseiendommer foreslas opphevet. 
Dersom jordloven endres slik som foreslZitt, vil det klart fZi virkninger pa framtidig eiendoms- 
struktur og eierstruktur ti1 landbruksarealene, bade i skog, utmark og dyrka mark. 

Dvrka mark: 

Det foreslAs at 5 12 (delingsforbudet) endres slik at hele eller deler av arealet med dyrka 
mark fritt skal kunne deles fra en landbrukseiendom dersom arealet selges som tilleggsjord 
ti1 en annen landbrukseiendom. Det er ingen geografiske begrensninger for hvor den andre 
eiendommen kan ligge. dvs geografisk avstand. Det er ingen ting i veien for at gardsbruk i en 
kommune kan kjarpe seg tilleggsareal i en annen kommune. 

Det vil fremdeles ikke vaere tillatt A stykke opp jorda for A selge ti1 andre formal enn som 
tilleggsareal ti1 landbrukseiendommer. 

Virkninger av dette vil vaere at jorda etterhvert vil bli mindre samlet omkring garcistuna, slik 
det er vanlig i dag ( dvs. det blir mere teigblanding). Starrrelsen pA de enkelte eiendommenes 
dyrka mark vil over tid bli endret, i starrre samsvar med brukets aktivitet og behov. 

Skoa oa utmark (delinasfrihet): 

NBr det gjelder skog og utmarksarealer vil det bli tillatt & dele disse opp og selge fra 
landbrukseiendommene. Det er ikke noe vilkdr om at dike areal ma selges som 
tilleggsarealer. 

Jakt og fiskeretter vil farlge de fradelte parseller dersom ikke andre privatrettslige avtaler 
hindrer dette. Fradeling av bare fiskeretter eller jaktretter vil dermed kun reguleres gjennom 
viltloven og innlandsfiskeloven. 

Virkninger i forhold ti1 skog og utmark vil vaere at eiendoms- og eierstrukturen ti1 skog og 
utmarksarealene pa sikt vil endre seg, det vil kunne bli et starrre mangfold av eiere og 
eiendommer, noen blir store (oppkjarp ti1 store enheter), og noen kan bli delt opp ti1 flere sm8 
(oppdeling i teiger som kan vaere attraktive ti1 fritidsformA1; "trivselsskogbruk" for de som 
matte arnske det, vedhogst, fiske, jakt). 

Bvaninaer i aardstunet: 

Det er tatt et visst forbehold om fradeling av bygninger som er en del av tunet pa garden og 
som er et viktig element i forhold ti1 tunets betydning i kulturlandskapet. For t5 kunne dele fra 
slike hus, ma det fremdeles sakes om deling etter jordloven. 

Forarvrig foreslas det at hus kan deles fra dersom det ikke innebaerer formalsendring etter 
Plan- og bygningsloven. 

Seterbvaninaer oa skoashusvaer: 

Slike bygninger vil bli tillatt A fradele landbrukseiendommen dersom delingen ikke innebaerer 
formalsendring etter Plan- og bygningsloven. (fra "driftsbygning/skogshusvaere" ti1 fritidshus). 

Sjarl om jordloven endres slik som nevnt ovenfor, vil det fremdeles vaere slik at det er Plan- 
og bygningsloven og de bestemmelsene som er gitt i kommuneplanen som avgj~rr om 
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bygninger og arealer fritt vil kunne fradeles ti1 andre formal enn landbruk. Kommunene vil 
gjennom sine bestemmelser i kommuneplanen ha styring med dette. 

Men foreslaget innebaerer at det vil bli tillatt A dele fra et definert seterhuslskogshusvaere 
dersom det med bygningene farlger en tilstrekkelig stor skoglfjellteig slik at den nye 
teigenleiendommen fremdeles kan defineres som landbrukseiendom. 

Lokale resler (6 13): 

Kommunene vil fa mulighet ti1 lage egne lokale forskrifter som innebaerer at 
landbrukseiendommer ikke kan deles uten samtykke. Slik forskrift kan innfarres nhr 
kommunen mener at dette er nardvendig av hensyn ti1 driftsmessig gode larsninger og av 
hensyn tit kulturlandskapet. 

Vurdering: 
Dersom endringene blir gjennomfnrrt slik som forslAtt vil det avgjort virke inn pa framtidig 
eiendomsstruktur og eierstruktur ti1 landbruksarealene, bAde dyrka mark, skog og utmark. 
Hva ny politisk ledelse nA gjarr med endringsforslaget gjenstar A se, men muligheten ti1 A 
etablere lokale forskrifter tilpassa forholdene i egen kommune barr beholdes. 
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