
OPPDAL KOMMUNE 1 av 1 

Plan, utvikling og f0Waltning v i r  data V i r  referanse Deres referanse 
02.1 1.2005 PEV0105100079-771040 & 13 

Vi r  saksbehandler Direkte telefon Deres dato 
Per Odd Volden 72401 8 13 

Det kongelige landbruks og matdepartementet 

postbokd 8007 Dep 
0030 OSLO 

Hering - forslag ti1 diverse endringer i jordlova mv. 

Deres ref. 200501 130-IIAA 

I 0 4 NOV 2 0 0 5 ~  1 

Oppdal komrnunestyre skal behandle haringsutkastet i sitt mate 9.1 1.05. Saken er behandlet forberedende 
av utvalg for plan- miljnr og kultur den 3 1.10.05. Forlaget ti1 saksfi-amlegg med utvalgets innstilling 
oversendes med dette departementet for ii komme nmmere hnrringsfristen. Kommunestyrets vedtak 
ettersendes. 

Med hilsen 
2 

Per Odd Volden 
saksbehandler landbruk 

Kopi til: 
Monica Flor Sentraladministrasjonen, 

Postadresse Kommunehuset Helsesenteret Bankgirokonto Organisasjonsnr. 
lnge Krokanns veg 2 Telefon 72 40 10 00 72 40 14 00 42660600013 964 983 003 
7340 OPPDAL Telefaks 72 40 10 01 72 40 14 99 Konto for skatt 
Email: post@,oo~dal.konunu~le.no Seljev.6 785505 16348 

7340 OPPDAL 



OPPDAL KOMMUNE Sa ksframlegg 

VB~-saksbehandler Referanse 
Per Odd Volden PEV0/05/00079-721040 & 13 

Hering - forslag ti1 diverse endringer i jordlova mv. 

Behandles av 
Utvalg for plan, miljer og kultur 
Kommunestvret 

Kopi til: 
Det kongelige landbruks- og matdepartement postboks 8007 Dep, 0030 OSLO 
Monica Flor Sentraladministrasjonen, 
Tor Saether Plan, utvikling og forvaltning, 

Vedlegg: 
1 Herringsbrev datert 30.06.05 
2 

Utvalgssaksnr 
05/18 1 
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Andre saksdokumenter som felger saken 
Haringsnotat. Endringar i jordlova m.v., Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2005. Notatet er lagt ut 
pii landbruks- og matdepartementets hjemmeside http://odin.de~.nollind/norsk/dokkoerin~erhn.html 

M~tedato 
31.10.05 
09.1 1 .05 

Saksopplysninger 
Ved hsringsbrev fra Det kgl. Landbruks- og matdepartementet datert 30.06.05 blir kommunen bedt om ii 
uttale seg ti1 forslag om dyptgripende endringer i jordloven, konkret 

1. Oppheving av delingsforbudet i jordlovens tj 12 
2. Oppheving av forskrift om statlig k j q  av tilleggsjord, og om ekspropriasjon ti1 

rasjonaliseringsform~l etter jordloven 
3. Tilskuddsordning etter jordlovens tj 18 
4. Oppheving av noen uaktuelle lover 

Haringsfristen er 1. november 2005. 

Vurdering 
Av de foresliitte tiltak er det punkt 1 og 2 som er de mest dramatiske i forhold ti1 den langvarige og 
innarbeidde praksis med jordloven som redskap ti1 B opprettholde og Verne om driftsenhetene i 
landbruket, samt 5 utvikle en bruksstruktur som er i samsvar med jordlovens formiil og den riidende, 
omforente landbrukspolitikken. 

Oppheving av delingsfovbudet i jordlovens 12 

I hsringsnotatet fra departementet er det hevdet at delingsforbudet har v ~ r t  ti1 hinder for en utvikling som 
er i samsvar med vedtatt jordbrukspolitikk. Dette er ikke erfaringen i Oppdal kommune. Delingsforbudet 
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oppdeling som skjedde f ~ r  jord!c?ver? av 1955 horn. saint enclri~lgene i bjgningslovcn av 1365, er erstaitet 



av en planmessige arealbruk styrt glennom kommuneplanens arealdel og bestemmelser knyttet ti1 denne. 
Tilrettelegging for bosetting i hele kommunen har ikke vart hemmet av jordlovens delingsforbud. 

Det er videre hevdet at eier i starre utstrekning skal gis frihet ti1 i bestemme hva han vil benytte 
landbrukseiendommen sin til, mellom anna ulike typer anna naring. I vir  kommune vil det vel vare bred 
enighet om at det er nadvendig rned en samfunnsmessig styring p i  hvor ulike typer nzringsutmelse skal 
skje, ikke minst for i ivareta det unike kulturlandskapet sorn er kommunens styrke og konkurransefortrinn 
i den voksende reiselivsnzringen. Dette betyr ikke at det generelle delingsforbudet vil hindre 
gjennomfaringen av gode prosjekter sorn ikke direkte er knytta ti1 tradisjonelt jord- og skogbruk. Vi kan i 
Oppdal vise ti1 mange eksempel p i  at det er utviklet god nzringsvirksomhet ogsi i omrider sorn i 
utgangspunktet har vzrt rene landbruksomrider. Den omfattende utbyggingen av fritidsbebyggelse, 
tilrettelegging for bide alpin og norran skisport, areal for hestesport, skyting og golf, og ikke minst 
opplevelsesturismeforetak sorn Opplev Oppdal stir sorn egen dokumentasjon for dette. 

Det er ogsi fmt en praksis i jordlovsforvaltningen som innebzrer at selgere av landbrukseiendommer, 
hvor formilet har vzrt salg ti1 tilleggsjord, har Gtt tildelt hmelige og romslige tomter ti1 bebyggelsen, 
sorn de enten har beholdt selv, eller solgt videre enten ti1 fast bolig eller fritidsforrnil. Denne praksisen 
imatekommer i tilstrekkelig grad den interessen sorn kan spores i samfunnet for alternative boformer, og 
sorn av departementet er brukt sorn argument for i endre loven. En oppstykking av gode 
landbrukseiendommer ti1 en rekke smH enheter, sorn kun er bosted rned en hobbyprega virksomhet sorn 
trenger areal, t.d. heste- og hundehold, vil vzre en utvikling sorn river ned det omhyggelige arbeid sorn er 
gjort for b fi ti1 bzrekraftige enheter i Oppdalslandbruket. 

En av de starste utfordringene ti1 landbruket bAde i egen bygd og i landet for mrig er den akende andel av 
leiejord. Nzringen er p i  full fart inn en leilendingssituasjon, hvor starre og starre del av det interessante 
jordareal eies av andre enn brukeren, gjerne i et passivt eierskap hvor eier er bosatt p i  andre kanter av 
landet. Interessen for H fortsette sorn eier er gjerne knytta ti1 jaktmuligheter, og muligheten for 
realiseringsgevinst i tilfelle det i en framtidig kommuneplans arealdel gis h m e  ti1 utparsellering av 
tomter. lngen av disse eierinteressene kan sies i vzre ti1 fremme for god utvikling av barekraftig 
landbruk. En fjerning av delingsforbudet i jordloven vil i starre utstrekning fremme utviklingen av 
eierskap sorn ikke er landbrukstilknytta, og vil dermed hindre utvikling av hensiktsmessige driftsenheter 
innen landbruket ti1 nytte for samfunnet og yrkesutmerne innen landbruk, slik lovens formil stertter opp 
om. Det vil ogsi fjerne mulighetene ti1 i utvikle en tjenlig bruksstruktur sorn sikrer arbeid innen 
landbruksnzringen og en spredt bosetting. Det ivaretar dermed ikke hensynet ti1 i overgi barekrafiige 
enheter ti1 kommende generasjoner. Forslaget ti1 endring av jordloven, rned fjerning av delingsforbudet, 
vil siledes rned rette kunne hevdes i vaere i strid rned lovens egen formilsparagraf. 

0nsket om i imertekomme interesser for alternative boformer p i  landsbygda bar kunne imertekommes 
uten i foreta en uoverveid og dramatisk endring i gjeldende jordlov. Departementet har nb sorn tidligere 
full adgang ti1 gjennom retningslinjer for saksbehandlingen 5 legge faringer over for 
forvaltningsorganene. Om det anskes en mer liberal tolkning av loven i retning av i legge ti1 rette for 
enkelte boplasser rned romslig tomt, m i  dette kunne lases uten at det gis frislepp for ukontrollert 
etablering av smibruk ved i dele starre, bzrekraftige enheter. En kan for eksempel i Oppdal tenke seg en 
pikant problemstilling ogsi omkring hvordan disse nye smibrukene skulle behandles i forhold ti1 jakt i 
felles utmark og i forhold ti1 rettigheter i bygdeallmenningen. Det er fortsatt slik at det er en 
vesensforskjell mellom 21 barbere seg og A skjzre vekk hele hodet. 

Oppheving av forskrift om statlig kjsp av tilleggsjord, og om ekspropriasjon ti1 
rasjonaliseringsformH1 etter jordloven 

Forslaget innebzrer avvikling av statens mulighet ti1 % stimulere gode rasjonaliseringstiltak ved i k j ~ p e  
inn og viderefordele tilleggsjord. Dette virkemidlet har vzrt nyttig og anvendt rned hell i flere h m e  i v i r  
koinmune, s j d  om det statiige forvaitningsorganet for ordningen, fyikesmannens landbruksavdeling, ikke 
har bidratt rned ytterliggiende effektivitet i saksbehandlingen. Forslaget er imidlertid en viderefaring av 



statens sviktende vilje ti1 i stratte opp om den rasjonalisering de selv har lagt fraringer ti1 gjennom bide 
loven og de rammebetingelser som gis i jordbruksforhandlingene. Frarst ble ordningen rned statlig 
forkjspsrett ti1 landbrukseiendommer fjernet. Dernest er konsesjonsgrensen for fri omsetning av 
landbrukseiendommer hevet. Det er beklagelig at ogsi ordningen rned jordfondets bistand ti1 en fornuftig 
strukturutvikling n i  blir fjernet. 

Ekspropriasjon ti1 rasjonaliseringsfonnH1 har vart benyttet i veldig liten utstrekning, og i det hele tatt ikke 
anvendt i Oppdal p i  flere 10-ir. Virkemidlet oppleves gjerne som hardhendt overgrep ved at det medf~rer  
ufrivillig avstielse av eiendom. Slik sett kan ekspropriasjonsadgangen ha gitt arbeidet rned i utvikle 
rasjonelle enheter dirlig renomme sj0l om adgangen trolig har vart like lite kjent som den er anvendt. 

Utvalg for plan, miljra og kultur rir  kommunestyret ti1 i gj0re fralgende vedtak. 

Saksdokumenter foreli som nevnt i saksinnledningen. 

Kommunestyret viser ti1 saksvurderingen som en slutter seg ti1 og vil uttale at en endring i jordloven som 
innebmer oppheving av det generelle forbudet mot deling av landbrukseiendommer vil vare ti1 stor 
ulempe i arbeidet for i sikre og etablere baerekraftige enheter innen landbruket, og et stort tilbakeskritt i 
forhold ti1 de mil for landbrukspolitikken som har stitt fast gjennom flere 1 0-Br, og som er formulert p l  
en god mite i jordlovens formilsparagraf. Departementets forslag oppfattes ti1 B vare uforenlig rned dette 
formilet. Som en konsekvens av dette ber kommunestyret i Oppdal om at forslaget ti1 oppheving av 
delingsforbudet i jordlovens § 12 trekkes tilbake. 

Behandling i Utvalg for plan, milje og kultur - 31.10.2005: 

Forslag fra Johan Fredrik Dahle (H): 
Hrayre mener at oppheving av delingsforbudet kan 

- stimulere naringsutviklingen og medvirke ti1 en ransket endring av bruksstruktur 
- medvirke ti1 bosetting i distriktene 
- fsre ti1 forenkling og redusert saksbehandlingsmengde 

Unntak fra delingsfrihet 
Hsyre vil presisere behovet for unntak fra delingsfrihet ved fradeling av dyrket mark. Dette innebarer 5 
fralge opp forrige regjerings forslag om B halvere, innen 2010, den irlige omdisponering av de mest verdi- 
fulle jordressursene, og dokumentere og forvalte de mest verdifulle kulturlandskapene innen samme tids- 
rom. 

Hsyre oppfatter departementets forslag i vare forenlig rned formdlet og foresliir i stratte endringene i 
jordloven. 

Innstilling i Utvalg for plan, milje og kultur - 31.10.2005: 
Det ble stemt altemativt mellom riidmannens tilriding og forslag fra Johan Fredrik Dahle. Ridmannens 
forslag ble tiltridt rned 6 mot 1 stemme. 




