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HBRINGSUTTALELSE FRA LEIRFJORD KOMMUNE - FORSLAG TIL 
ENDRINGER I JORDLOVA. 

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag ti1 diverse endringer i jordlova mv. ti1 harring 
bla ti1 kommunene og hraringsfrist er satt ti1 1. november 2005. Leirfjord kommune vil komme 
rned en administrativ uttalelse. 

Leirfjord kommune anbefaler ikke at det generelle forbudet i jordlovens 8 12 om deling 
av eiendom og rettigheter ti1 denne, som er nytta eller kan nyttes ti1 jordbruk og 
skogbruk, blir oppheva. 

Dette begrunnes rned at det fortsatt er behov for en samfunnmessig kontroll rned deling av 
landbrukseiendommer for ii sikre langsiktige gode lrasninger for utnytting av arealene. Sammen 
rned jordlovens fj 9 og skoglovens 9 50, utgjarr delingsforbudet i jordloven det viktigste 
virkemiddel for kommunen i dette arbeidet. Fri oppdeling av areal som ikke er dyrka jord vil 
kunne frare ti1 en oppstykking av skog og utmark pii mange eiere. Dette vil gjrare det vanskelig ii 
utnytte arealene for eksempel ved oppretting av fellestiltak for utnytting av skog, jakt og ti1 
turisme. Det vil begrense framtidige inntektsmuligheter for bruket og gj0re det vanskeligere A fii 
ti1 felles lssninger for skogsdrift, jakt og turisme. 

Jordloven har siden 1955 vzrt et viktig redskap for ii hindre ukontrollert oppdeling av 
landbruksarealer og har vzrt et viktig redskap for ii utvikle bruksstrukturen i landbmket i den 
retning som myndigheten har ransket. Leirfjord og Nordland for arvrig, er fortsatt prega av 
mange og smA landbrukseiendommer. Ofte rned eiendommer i sameie, og rned leiejord. Starrre 
oppstykking av eiendommer, vil reversere det arbeidet som er gjort gjennom mange tiiir for ii 
bidra ti1 rasjonelle driftsenheter. Fjerning av delingsforbudet er siiledes historielrast, og ikke i 
triid rned samfunnsutviklingen. 

For swig slutter kommunen seg ti1 hsringsuttalelsen gitt av fylkeslandbruksstyret i 
Nordland den 15.09.05, som sak 30105. 

Med hilsen 

Arne J. Grimstad Blyseth 
Jordbrukssj ef 

Jostein Saus 
Skogbrukssjef 

8890 Leirtjord 
Telefon: 75 07 40 00 
Telefax: 75 07 40 0 1 
E-post: leirfjord.kornmune~leirfjord.kommune.no 

Organisasjons nr.: NO 945034572 MVA 
Innbet. av skatt: Bankgiro 7855.05.18227 
Kommunekassen: Bankgiro 4540.05.00 103 


