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Forslag ti1 diverse endringar i jordlova mv. 

Det vises ti1 horingsbrev av 30.6.2005 
Forslaga gjeld: 

oppheving av delingsforbodet, jordlova § 12, del I, 
oppheving av faresegner om staten sine kjap av tilleggsj 
ekspropriasjon etter jordlova, del I I, 
tilskotsordninga, jordlova § 18, del Ill, 
oppheving av nokre uaktuelle lover, del IV. 

ord og faresegner 

Oppheving av delingsforbodet, jordlova § 12, del I 
I haringsbrevet fra departementet begrunnes oppheving av delingsforbudet med 
b1.a. 
"Det er nadvendig a statte opp om ei utvikling mot starre eigedomar. Dette kan gi 
grunnlag for ein meir effektiv gjennomfaring av landbruks- og 
tenesteprodu ksjonen". 

Norsk Bonde- og Smhbrukarlag stotter ikke forslaget om h oppheve delingsforbudet i 
jordloven 5 12. Under Bondevik regjeringen har vi hatt en rekordstor bruksnedlegging, og 
det er nh et stort behov for tiltak sorn motvirker denne politikken. Forslaget om h fjerne 
delingsforbudet vil oke bruksnedlegginga. 
Jordbruket er I en okonomisk pressa situasjon, og for mange vil det ikke vaere 
langsiktighet, men kortsiktig behov for kapital sorn vil vaere styrende for de disposisjoner 
sorn gjores. Det finnes mange eksempler pi5 at ressurser sorn ikke oppfattes sorn 
verdifulle I oyeblikket, blir solgt fra et bruk. Oppheving av delingsforbudet vil gjore det 
lettere & selge ut deler av bruket, slik at en kommer under konsesjonsgrensa og derrned 
kan selge bruket sorn fritidseiendom. Fjerning av delingsforbudet vil derfor kunne fore ti1 
det motsatte av okt bosetting og n~ringsutvikling. 
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Med de politiske faringene som er lagt for flertallregjeringen I Soria Moria erklaeringen er 
det bare en logisk konsekvens, delingsforbudet blir ikke opphevet. 

Oppheving av fsresegner om staten sine kjsp av tilleggsjord og fsresegner 
om ekspropriasjon etter jordlova, del II 

Norsk Bonde- og Smabrukarlag startter departementet I at det ikke lenger er 
nardvendig og naturlig at staten skal ha en rolle I kjsp og formidling av eiendommer 
for a bidra ti1 strukturendring. Jordlovens § 6 og 13 bar oppheves. 

Norsk Bonde- og Smabrukarlag startter ikke forslaget om a fjerne § 8 femte ledd, 
oreining av vannhevda fulldyrka jord. 

Norsk Bonde- og Smabrukarlag ststter heller ikke forslaget om a fjerne jordlovens 
§ 14, hjemmel ti1 oreine husmanns- bygsel- og leilendingsbruk. 
Den 7. Oktober 2005 ble denne lovhjemmel benyttet. Davaerende Landbruks- og 
matminister uttalte ti1 Aftenposten 8.1 0.2005. "Loven er ti1 for akkuratt slike tilfeller. 
Den er smiikarsfolk sin sikkerhetsventil mot store jordeiere som ikke lar dem fa eie 
hjemmet sitt". 

Selvom Bondevik regjeringen ville fjerne dette sikkerhetsnettet for smakarsfolk, 
haper vi flertallsregjeringen vil utarve en annen politikk pa dette omradet. 

Med vennlig hilsen 
Norsk Bonde- og SmAbrukarlag 

k/L!($n+@ Olaf G dli 
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