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Hprring - forslag ti1 diverse endringar i jordlova mv 
Det vises ti1 departementets brev av 30, juni dB om forslag ti1 endringer i jordloven, herunder 
oppheving av noen lover som etter departementets oppfatning er blitt avleggs eller rnistet sin 
funksjon av ulike irsaker. Forslaget er inntatt i haringsnotatet side 39 og utover. 

Norsk Landbrukssamvirke er for opprydding og forenkling i lover og forskrifter. For naeringen 
er det viktig at regelverket ti1 enhver tid er adekvat noe som letter innsyn og oversikt. N i r  det 
gjelder de ulike forslagene vil vi uttale fdgende: 

Lov fra 1934 om midlertidig innferselsforbud: 
Departementet begrunner sitt forslag med WTO-avtalen og overgang ti1 tollbasert 
grensevern. Departementet viser videre ti1 at lov av 6 juni 1997 om innfarselsregulering og 
eksportregulering gir rnyndighetene n0dvendige fullmakter ti1 i forby innfarsel av varer, 
levende dyr og planter. 

Sparsmilet er om formilet, premissene og kriteriene i loven fra 1997 dekker virkeomridet i 
den gamle loven. Loven av 1997 gir ikke tilsvarende fullmakter, men er begrenset av avtaler 
med andre land og internasjonale organisasjoner. Dessuten sier forskriften ti1 loven at 
innfarselsforbudet er knyttet ti1 bestemte land oppfmrt p& en liste. 
Norsk Landbrukssamvirke finner det likevel greit A oppheve loven av 1934. 

Lov fra 1935 om forbud mot omsetning av ustemplet kjatt og skinn av tamrein: 
Departementet arbeider med andre miter 6 motarbeide tyveri av rein. Norsk 
Landbrukssamvirke slutter seg ti1 forslaget. 

Lov fra 1939 om regulering av produksjon og omsetning av potetmel: 
Departementet kan ikke se at formelet med loven lenger er tilstede eller har noen god 
samfunnsmessig begrunnelse. Oppheving av loven betyr at produksjonskvotene faller bort. 
Departementet mener at avrensavtalen mellom SLF og Norske potetindustrier kan fortsette 
selv uten loven. Den trenger ikke hjernles i lov eller forskrift. 

Norsk Landbrukssamvirke er enig i forslaget under den forutsetning at konkurranselovens 
bestemmelser ikke kommer ti1 anvendelse i dike tilfeller som avrensavtalen eller i forhold ti1 
internasjonale avtaler i tiden fremover. Ved at loven av 1939 oppheves vil avtalen kunne 
eksponeres for konkurranselovens bestemmelser. Departementet m i  forsikre seg om at det 
fortsatt vil la seg gjere i inngi slike naeringsavtaler. 
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Lov fra 1946 om omsetning av pelsdyrskinn: 
Departementet mener det ikke er behov for omsetningsregulering lenger. 

Norsk Landbrukssamvirke er enig i forslaget sifremt at Norges Pelsdyralslag har de samme 
rettigheter i sine eksportmarkeder. 

Lov fra 1974 om importavgift og rivareprisutjevning: 
Departementet mener at det ikke er sannsynlig at slike ordninger vil kunne gjenopprettes 
under de ridende internasjonale forhold. 

Norsk Landbrukssamvirke mener som departementet at det er sannsynligvis riktig. Hvis slike 
virkemidler mot formodning ville bli tillatt internasjonalt, ville det bli lagt ti1 grunn et inter- 
nasjonalt regelverk. Loven er neppe brukbar ti1 A hjemle privatfinansierte fonds ti1 bruk for 
eksport av landbruksvarer. 

Lov fra 1999 om Statens Landbruksbank: 
Norsk Landbrukssamvirke slutter seg ti1 departementets forslag. 
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