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Forslag ti1 diverse endringer i jordlova mv - Hsring 

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets ekspedisjon av 30. juni 2006. 

I hsringsnotatet del IV foreslis flere eldre lover opphevet. Helse- og omsorgsdeparte- 
mentet sbtter opphevelsen av disse, men vi vil kommentere begrunnelsen for enkelte 
av lovene: 

I omtalen av lov 22. juni 1934 nr. 5 om midlertidige innfsrselsforbud m.v. pipekes det at 
den nyere lov 6. juni 1997 nr 32 om innfsrsle- og utfbrsleregulering gir mulighet ti1 i for- 
by innfmsel fra utlandet av gjenstander varer, herunder levende dyr og planter. Dette 
synes i vaere en av de viktige grunnene ti1 at Landbruks- og matdepartementet mener 
loven bsr oppheves. Helse- og omsorgsdepartementet vil her peke pii at eksport og im- 
port av levende dyr, planter og varer knyttet ti1 matproduksjon ogsi vil vaere omfattet av 
lov 19.desember 2003 om matproduksjon og mattrygghet (matloven) § 12 bokstav c. 
Det antas at dette vil v m e  den naermeste hjemmel til i regulere import/eksport av slike 
varer i dag. 

Tilsvarende forhold gjsr seg gjeldene nir det gjelder lov 31. mai 1935 nr. 5 om omset- 
ning av ustemplet kjstt og skinn av tamrein. Omsetning av reinkjstt vil vaere omfattet av 
matlovens bestemmelser med forskrifter. 

Enn videre vil enkelte av de forhold som dekkes av lov. 16. juni 1939 nr. 10 om reguler- 
ing av tilvirkning og omsetning av potetmjsl m.m. kunne dekkes av matloven. Se b1.a. 
matloven § 7 om etablering, utforming og drift og 5 9 om produktgodkjenning, innhold, 
samrnensetning og kvalitet. 
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De nevnte forhold styrker vurderingen av at nevnte eldre lover kan oppheves. 

Departementet har ikke komrnentarer ti1 de owige delene av harringsnotatet. 

Med vennlig hilsen 

LLe" ,&, 2) 
E.Lien Utstumo 
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