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Det vises ti1 brev, datert 30.06.05, vedrsrende ovennevnte. 

Lsrenskog kommune, v/miljs- og samferdselsutvalget, behandlet saken, sak nr. 053/05, i sitt 
mste den 10. november 2005. Vedtaket lyder: 

"Larrenskog kommune har merket seg at staten nH legger opp A oppheve delingsforbudet. 
Dette skjer pH samme tid sorn staten snsker i redusere den fiamtidige arealavgangen fia 
landbruket. Kommunen kan vanskelig se at disse to virkemidlene vil kunne samspille. 

I en bynser kommune sorn Lsrenskog har jordlovens delingsforbud bidratt ti1 H utnytte 
arealene innenfor eksisterende byggesone og dermed vernet landbruksarealene mot amen 
utnytting enn ti1 landbruksformH1. 

Lsrenskog kommune deler ikke departementets syn om at delingsforbudet er ti1 hinder for 
nseringsutvikling. Plan- og bygningslovens sserstilling bsr st; ved lag og avsetning av 
areal ti1 naeringsformH1 bar avklares i kommuneplanprosessen for H sikre hvor 
nseringsutvikling utover landbruket skal skje. 

Lsrenskog kommune er positiv ti1 forslaget om A gi kommunene mulighet ti1 H utarbeide 
egne lokale forskrifter etter jordloven framfor plan- og bygningsloven. Det vil bedre 
muligheten for komrnunen ti1 H styrke den lokale landbrukspolitikken forankret i 
kommunens landbruksplan, slik at produksjonsgrunnlaget blir opprettholdt i og i 
tilknytning ti1 landbruket, samt bedre synliggjsre hvilke omrHder sorn skal ha et langsiktig 
vern sorn LNF-omrAde slik at for eksempel raviner, og skogomrAder bli skHnet for 
tomtedeling. 

Med sine landbruksarealer inntil store bynzre omr%der, er Lsrenskog kommune best 
sikret mot en videre ekspansjon utenfor eksisterende byggesone gjennom en restriktiv 
arealpolitikk slik den i v%r kommune er praktisert fi-am ti1 i dag. Dette bidrar i stor grad ti1 
at landskap og hus blir skjsttet pH en best mulig mHte for sarnfunnet. Vanhevd presser 
fiam snsket om utbygging fordi jorda ikke blir dyrka. Det fryktes at kkboliger sorn er 
plassert utenfor tunet vil ligge ti1 rette sorn fiadelingsobjekt. 
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Forslaget vil innebare store administrative kostnader. Det krever et komplekst regelverk 
om hvor delingsfritaket ikke skal gjelde, og ei vurdering av om vanhevd har endra 
arealsituasj onen. 

Kommunen statter at ekspropriasjonen som virkemiddel i landbrukspolitikken blir strraket 
i lovverket. 

Det vises for avrig ti1 saksutredningen". 

Vedlagt falger saksfi-amstilling samt utskrifl av mnrtebok. 

Med hilsen 

miljavernsj ef 

Kopi til: 
Regionkontor landbruk Postboks 84 2001 Lillestrarm 
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H0RINGSBREV - FORSLAG TIL DIVERSE ENDRINGAR I JORDLOVA 
MV. 

Ridmannens forslag ti1 vedtak: 

I .  Lnrrenskog kommune har merket seg at staten n i  legger opp i oppheve delingsforbudet. 
Dette skjer p i  samme tid sorn staten nrnsker i redusere den framtidige arealavgangen fi-a 
landbruket. Kommunen kan vanskelig se at disse to virkemidlene vil kunne samspille. 

2. I en bynaer kommune sorn Lnrrenskog har jordlovens delingsforbud bidratt ti1 i utnytte 
arealene innenfor eksisterende byggesone og dermed vernet landbruksarealene mot annen 
utnytting enn ti1 landbruksformil. 

3. Lsrenskog kommune deler ikke departementets syn om at delingsforbudet er ti1 hinder for 
naeringsutvikling. Plan- og bygningslovens saerstilling bnrr st; ved lag og avsetning av 
areal ti1 naringsformil bar avklares i kommuneplanprosessen for i sikre hvor 
naeringsutvikling utover landbruket skal skje. 

4. Lnrrenskog kommune er positiv ti1 forslaget om i gi kommunene mulighet ti1 i utarbeide 
egne lokale forskrifier etter jordloven framfor plan- og bygningsloven. Det vil bedre 
muligheten for kommunen ti1 i styrke den lokale landbrukspolitikken forankret i 
kommunens landbruksplan, slik at produksjonsgrunnlaget blir opprettholdt i og i 
tilknytning ti1 landbruket, samt bedre synliggjnrre hvilke ornrbder sorn skal ha et 
langsiktig vern sorn LNF-omride slik at for eksempel raviner, og skogomrider bli skinet 
for tomtedeling. 

5. Med sine landbruksarealer inntil store bynaere ornrbder, er Lnrrenskog kommune best 
sikret mot en videre ekspansjon utenfor eksisterende byggesone gjennom en restriktiv 
arealpolitikk slik den i vir  kommune er praktisert fram ti1 i dag. Dette bidrar i stor grad ti1 
at Iandskap og hus blir skjarttet p i  en best mulig mite for samfinnet. Vanhevd presser 
fram nrnsket om utbygging fordi jorda ikke blir dyrka. Det fryktes at kirboliger sorn er 
plassert utenfor tunet vil ligge ti1 rette sorn fiadelingsobjekt. 

6. Forslaget vil innebaere store administrative kostnader. Det krever et komplekst regelverk 
om hvor delingsfritaket ikke skal gjelde, og ei vurdering av om vanhevd har endra 
arealsituasjonen. 

7. Kommunen s t~ t t e r  at ekspropriasjonen sorn virkemiddel i landbrukspolitikken blir strsket 
i lowerket. 

8. Det vises for ovrig ti1 saksutredningen. 



Forslag framsatt i mete: 

Mariann S. Thorvaldsen (Frp) fremmet fnrlgende motforslag ti1 punkt 4 i ridmannens forslag: 

"Lnrrenskog kommune er negativ ti1 forslaget om i gi kommunene mulighet ti1 d utarbeide 
egne lokale forskrifter etter jordlova ftemfor plan- og bygningsloven. Det vil ikke bedre den 
lokale landbrukspolitikken og heller ikke sikre vern av LNF-omrider som raviner og 
skogomrider." 

Elin T. Skeide (V) fremmet fslgende endringsforslag ti1 ridmannens punkt 3: 

"Fnrrste setning utgir i sin helhet. Fnrrste del av siste setning strykes slik at setningen 
begynner med ordet "Avsetning. . . . . . . . . . ." 

Votering: 

Punktene 1,2,5,6,7 og 8 i ridmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 i ridmannens forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Elin T. 
Skeides forslag. 
Punkt 4 i ridmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Mariann S. 
Thorvaldsens forslag. 

Ved ta k: 

1. Lsrenskog kommune har merket seg at staten n i  legger opp i oppheve 
delingsforbudet. Dette sk-jer p i  samme tid som staten onsker i redusere den 
framtidige arealavgangen fra landbruket. Kommunen kan vanskelig se at disse t o  
virkemidlene vil kunne samspille. 

2. I en bynaer kommune som Lnrrenskog har jordlovens delingsforbud bidratt ti1 i utnytte 
arealene innenfor eksisterende byggesone og dermed vernet landbruksarealene mot 
amen utnytting enn ti1 landbruksformil. 

3.  ~0renskog  kommune deler ikke departementets syn om at delingsforbudet er ti1 
hinder for naringsutvikling. Plan- og bygningslovens saerstilling bar st; ved lag og 
avsetning av areal ti1 naringsformil bar avklares i kommuneplanprosessen for i sikre 
hvor naringsutvikling utover landbruket skal skje. 

4. Lnrrenskog kommune er positiv ti1 forslaget om i gi kommunene mulighet ti1 i 
utarbeide egne lokale forskrifter etter jordloven fiamfor plan- og bygningsloven. Det 
vil bedre muligheten for kommunen ti1 i styrke den lokale landbrukspolitikken 
forankret i kommunens landbruksplan, slik at produksjonsgrunnlaget blir opprettholdt 
i og i tilknytning ti1 landbruket, samt bedre synliggisre hvilke omrider som skal ha et 
langsiktig vern som LNF-omride slik at for eksempel raviner, og skogomrdder bli 
skdnet for tomtedeling. 

5. Med sine landbruksarealer inntil store bynare omrider, er Lnrrenskog kommune best 
sikret mot en videre ekspansjon utenfor eksisterende byggesone gjennom en restriktiv 
arealpolitikk slik den i vdr kommune er praktisert fram ti1 i dag. Dette bidrar i stor 
grad ti1 at landskap og hus blir skjnrttet p i  en best mulig mite for samhnnet. Vanhevd 
presser fram nrnsket om utbygging fordi jorda ikke blir dyrka. Det fryktes at 
kirboliger som er plassert utenfor tunet vil ligge ti1 rette som fradelingsobjekt. 



6. Forslaget vil innebare store administrative kostnader. Det krever et komplekst 
regelverk om hvor delingsfi-itaket ikke skal gjelde, og ei vurdering av om vanhevd har 
endra arealsituasjonen. 

7. Kommunen stratter at ekspropriasjonen som virkemiddel i landbrukspolitikken blir 
strarket i lowerket. 

8. Det vises for ovrig ti1 saksutredningen. 

Rett utskrifl bekrefies: 
Larrenskog, den 1 1.1 1.2005 

Q-& A s Ihle 

konsul ent 
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H0RINGSBREV - FORSLAG TIL DIVERSE ENDRINGAR I JORDLOVA 
MV. 

Vedlegg: 

Metedato 

10.1 1.05 
Utvalgssaksnr. 

053105 

1. Brev fra Landbruksdepartementet, datert 30.06.05, vedrarende bringsbrev - forslag ti1 
diverse endringar i jordlova mv. 

Utvalg 

MILJB- OG SAMFERDSELSUTVALGET 

2. Haringsnotat - Endringar i jordlova m.v., datert Landbruks- og matdepartementet, 29. juni 
2005 (kun ti1 utvalgets medlemmer). 

3 .  Lov om jord (Jordlova), lov - 1995-05-12-23 (kun ti1 utvalgets medlemmer). 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Haringsnotat - Endringar i jordlova m.v., datert Landbruks- og matdepartementet, 29. juni 
2005. 

2. Lov om jord (Jordlova), lov - 1995-05- 12-23. 

Sammendrag: 

Landbruks- og matdepartementet har fiemmet forslag om endring av jordlovens 
delingskapittel med mer. Forslaget om oppheving av delingsforbudet er begrunnet i at det kan 
gi bosetning i distriktene, stimulering av naeringsutvikling og ti1 onsket endring av 
bruksstruktur. Departementet mener ogsi at forslaget kan fare ti1 forenklet saksbehandling. 
Likevel mener departementet det er behov for $ sikre biologisk mangfold og kulturhistoriske 
verdier, og Verne mot gjengroing og endring av landskapsbildet gjennom egne unntaksregler. 

Forslaget om i oppheve delingsforbudet skal likevel ha regler om i slake delingssamtykke der 
det er behov for oEentlig kontroll. Dette gjelder b1.a. dyrka jord med mindre det er gitt 
tillatelse ti1 omdisponering eller tilleggsjord ti1 et annet gdrdsbruk i drift. Departementet 
vurderer om det bar gjares unntak for delingsfriheten dersom saken gjelder bygninger i eller 
nzr  tunet. Selv om endringa i jordlova ikke trenger ha konsekvenser for hindhevingen av 
planer etter plan- og bygningsloven, ber departementet kommunene vurdere om det er behov 
for endring i sistnevnte lov for i ivareta utforming av eiendom og tomter i strid med formil ti1 
arealbruk. Alternativt vil en kunne lage egne lokale forskrifter om unntak av delingsfriheten 
etter jordlova. Delingsforbud mot bruksretter blir knyttet ti1 et visst omfang. 

Forslaget m i  vurderes opp mot jordlovens formil som er i legge forholdene ti1 rette slik at 
arealressursene kan bli brukt p i  den miten som er mest gagnlig for samfunnet, og de som har 
yrket sitt i landbruket. 



Endringen vil ikke fi direkte fnrlger for vedtak fattet etter plan- og bygningsloven. Den vil 
imidlertid skape forventninger om at n& delingen er klar etter jordlovsbehandlingen, sH burde 
veien vaxe kort ti1 et boligprosjekt. Spesielt gjelder dette i bynaere omriider i kommuner sorn 
Lnrrenskog hvor generasjonsskifte blir vanskeligere for ordinaert jordbruk. Dette skjer fordi 
giirdens verdi sorn landbruk (konsesjonsloven) er liten i forhold ti1 forventet tomteverdi. 

Forslaget ti1 endring av jordloven innebarer at kommunen er bevisst hvilke omrHder sorn skal 
ha et langsiktig vem sorn LNF-omride. Gjennom egen forvaltningspraksis i form av lokal 
forskrift om samme restriktiv praksis sorn etter dagens jordlov, kan kulturlandskap sorn 
raviner og skogornrHde bli skii.net for tomtedeling. 

Konsekvensen for skogbruksarealer om delingsforbudet forsvinner, er at det blir flere smii 
parseller i markaomriidet. Dette er ii reversere jordskifte og rasjonalisering i skogbruket. 
Norsk skogbruk sliter allerede i dag med sin profesjonalitet fordi smH eieromrHder ikke blir 
sett under et helhetlig forvaltningsregime. Dette fir ogsd fslger for miljnrvern, skjstsel av skog 
i tilknytning ti1 biologisk mangfold og eventyrskog. Det bnrr ikke vaere noe poeng i H eie et 
stykke jord uten H kunne hente annet enn ved. 

Det betviles om kommunene rundt om i landet er administrativt sterke nok ti1 H etablere 
forskrifter lokalt. Selv om landbrukspolitisk basis ligger i landbruksplan, er det behov for at 
landbruksdepartementet utarbeider et forslag ti1 slike lokale forskrifter. 

Gjennom disse argumenter sett i relasjon ti1 jordlovens formH1, frariides endringen for 
delingsforbudet selv om lokale forskrifter kan tillempes lokal landbrukspolitikk. 

Forslaget vil innebaxe store administrative kostnader fordi endringen krever et komplekst 
regelverk om hvor delingsfritaket ikke skal gjelde, og ei vurdering av om vanhevd har endra 
arealsituasjonen. 

Det synes rimelig at ekspropriasjonsadgangen i lowerket skal slnryfes. "Verktnryet" stHr ikke i 
forhold ti1 rettsoppfatning i samfunnet ellers. Sett ut fra at vanhevdsparagrafen ikke blir 
anvendt ti1 tross for gjengroingsproblematikk, bar departementet vurdere om paragrafen bar 
utgii i sin helhet. Det utelukkes imidlertid ikke at paragrafen generelt virker normativt. 

Saksopplysninger: 

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut pH br ing  et notat om endringer i jordlova. 
Forslagene gj elder: 

oppheving av delingsforbudet, jordlova 9 12, del I, 
oppheving av fnrresegner om staten sine kjsp av tilleggsjord og fsresegner om 
ekspropriasjon etter jordlova, del 11, 
tilskuddordninga, jordlova 4 18, del 111, 
oppheving av noen uaktuelle lover, del IV. 

Forslaga i del I og I1 g%r ut pH: 

at det generelle forbudet mot % dele landbrukseiendom blir oppheva samtidig sorn det 
blir fastsatt regler om % sske delingssamtykke der det er behov for offentlig kontroll 
med delinga, for eksempel ved fradeling av dyrka jord. 
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at eieren m i  sske samtykke ti1 deling eller fiadeling av dyrka jord rned mindre det er 
gitt samtykke ti1 omdisponering etter jordlova 5 9, eller der fiadelinga gjelder jord sorn 
skal selges sorn tilleggsjord ti1 et annet bruk i drift. 

at tinglysingskontrollen ved fiadeling blir oppheva, og at kontroll av om delinga er 
omfatta av plikt ti1 5 sske samtykke etter jordlova skal giennomfnrres i sarnmenheng 
rned kommunen si hHndtering av sak om deling og oppmkling etter forskriftene i plan- 
og bygningslova og ny lov om eiendomsregistrering. 

B awikle ordninga rned fiivillig statlig kjnrp for H sikre tilleggsjord. 

H oppheve ekspropriasjonsadgangen (oreigning) for H sikre tilleggsjord eller retter og i 
sammenheng rned vanhevd av jord. 

Departementet vurderer ogsH: 

om det bnrr gjnrres unntak fia delingsfiidomen dersom fiadelinga gjelder bygninger 
sorn ligger i eller na r  tunet pH eiendommen. 

om kornmunene bar i-3 mulighet ti1 H fastsette lokal forskrift rned utvida plikt ti1 fi sske 
samtykke ti1 deling ut fia lokale forhold og prioriteringer eller om det bnrr innarbeides 
endringer i forskriftene i plan- og bygningslova slik at kornmunene kan fastsette 
forskrifter i arealplan. 

. A oppheve ekspropriasjonsadgangen i sammenheng rned husmanns- og bygselbruk. 

Forslaget i del I11 bygger pH et nrnske om i?t synliggjnrre i jordlova 5 18 hva for reaksjoner 
forvaltninga har muligheten for H nytte overfor tilskuddsmottakere sorn bryter 
tilskuddsregelverket, og at omsetningsledda har ei rolle i tilskuddsformidlinga. Forslaget 
inneb~rer at forhold sorn i dag bare er regulert i forskrifter med hjernrnel i jordlova, ogsH blir 
regulert i lov. Forslaget er ikke ment H innebare endringer i gjeldende rett. 
Forslaget i del IV bygger pH et nrnske om H rydde opp i regelverket ved H oppheve lover sorn 
har blitt uaktuelle pH grunn av samfhnsutviklinga eller sorn har mista sin reelle funksjon av 
andre hsaker. Forslaget gjelder oppheving av fnrlgende lover: 

Lov 22. juni 1934 nr. 5 om midlertidige innfnrrselsforbud mv. 

Lov 31. mai 1935 nr. 5 om adgang ti1 H utferdige forbud mot omsetning av ustemplet 
kjnrtt og skim av tamrein. 

Lov 16. juni 1939 nr. 10 om regulering av tilvirkning og omsetning av potetmjnrl m.m. 

Lov 13. desember 1946 nr. 23 om omsetning av pelsdyrskinn. 

Lov 3 1. mai 1974 nr. 20 om importavgift og rHvareprisutjevning ved eksport 
(eksportrestitusjon) for produkter fiamstilt ved bearbeidelse av jordbruksrHvarer. 

Lov 22. desember 1999 nr. 103 om opphevelse av lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens 
Landbruksbank m.m. (Overfnrring av Landbruksbankens oppgaver ti1 Statens narings- 
og distriktsutviklingsfond. 

Vurdering: 

Innledning 
I fnrlge 5 1 er jordlovens form51 H legge forholdene ti1 rette slik at arealressursene kan bli brukt 
pH den m&en sorn er mest gagnlig for sarnhnnet, og de sorn har yrket sitt i landbruket. 
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Deleserknader skal behandles etter jordlovens 8 12. Her heter det at samtykke ti1 fiadeling 
kan gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller at deling er forsvarlig ut fia 
hensynet ti1 den avkastningen eiendommen kan gi. Drifts- eller miljsmessige hensyn, 
virkninger i kulturlandskapet og forholdet ti1 godkjente planer for arealbruken i omridet, skal 
ogsi vurderes ('ordlovens 5 12). 

Bynart Iandbruk og fradelingsprahis 
Ornriidet rundt Oslo og andre stsrre byomrider, i motsetning ti1 landet ellers, bzrer preg av en 
tiistedevaerelse av alle eiere. Likevel er eiernes oppfatning av sin eierrolle trolig awikende i 
forhold ti1 landet for svrig av ferlgende grunner: 

Verdien av jorda er fiamtidig tomteverdi. 
S torparten av j ordbruksarealene er egnet ti1 matkornproduksjon. 
Jord- og skogbruksarealene er sterkt knyttet ti1 friluftsinteresser og allmenn ferdsel. 
Eiere forvalter sine omriider med ulik profesjonalitet (stordrift i jord og skog, leiejord, 
passive eiere i jord og skog) og ulik eierfolelse (snske om gjerdehold, fri 
tilgjengelighet). 

Plan- og bygningsloven virker restriktivt i forhold ti1 delingssaker sorn har ti1 hensikt i bygge 
i spredt bygd strerk. Jordlovens delingsforbud virker p i  samrne tid ti1 at kirbolig (bide fjernt 
og nzrt tunet) ikke blir fiadelt, samtidig med at det tillates nye kirboliger slik at 
kulturlandskapet raskt blir pleid av nye generasjoner. Arealer i tilknytning tilleggsnaeringer i 
tidligere landbruksbygg (for eksempel i reiseliv) er i et godt samspill der landbrukets framtid 
blir aweid mot nye satsingsomrider. Byggene beholder sin arkitektoniske t ibrighet ti1 
landbruket og kulturlandskapet. 

Det er viktig at arealutnyttingen er god innenfor regulerte byggeodder,  sarntidig med at 
landskapet for ervrig i kommunen har redusert utbyggingspress. I sinA skogbevokste omrider 
(i raviner), pa smi eiendomrner sorn i dag kun tjener ti1 bosted, og i relativt store og gamle 
beiter sorn er i ferd med A gjengros, er det stort utbyggingspress. Dette forsterkes i perioden 
rundt generasjonsskifte for bruket. 

Skogeiendornmer i marka er ogsi bevart i sin struktur slik at utbyggingspress ti1 hyttefonnil 
ikke er stort. Det er imidlertid ernske om i fiadele tomter rundt prosessen med 
generasjonsskifte. Spesielt attraktive er skogshusvzr. 

Rasjonalisering i landbruket skjer i dag sorn ferlge av at ghdstun (inntil5 daa) blir tilridd 
fi-adelt. I dette ligger konsesjonslovens press om lavere verdier i landbruket. Nir tunet senere 
kan bli fiadelt uten priskontroll, vil alle parter (nabobruk, eiere av girdsbruk og samfunnet) 
komrne positivt ut. 

Planverkt~y om LNF-omr6de og spredt boligbygging 
Det er viktig at komrnuneplanen blir fulgt og at naeringsplan sorn landbruksplan blir 
fundament for lokal landbrukspolitikk. Nasjonal landbrukspolitikk legges ti1 grunn og gir de 
okonomiske rammevilkir for nzringen. Jordlova favner om arealer sorn ogsi ikke er utnyttet i 
dag, men kan bli det for fiamtidige generasjoner. 

P i  samme tid er det mdvendig at LNF-omride i noen grad m i  oppfattes sorn reserveareal for 
utbygging. For at utbygging ikke skal g i  utover anna dyrka jord, er det viktig at det 
opprettholdes en b y  utnyttingsgrad. En fi-adeling vil kunne gjsre at slike hensyn blir 
vanskelig i senere kornrnuneplanlegging. 
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Den foreslltte endringen vil ikke fa direkte fnrlger for dispensasjoner fattet etter plan- og 
bygningsloven. Den vil imidlertid skape forventninger om at nir delingen er klar etter 
jordlovsbehandlingen, s i  burde veien vaere kort ti1 et bolig- eller naringsprosjekt. 

Spredt boligbygging vil kunne gi konflikter pga. stay og lukt fia landbruket. Inklusive i 
gkdens totale ressurs mA kunne oppfattes de arealer sorn ikke er verdsatt i dag, for eksempel 
beite, sorn for en ny generasjon kan bety utnyttelse av beitet p i  nytt. 

Lokal forskrift 
Forslaget ti1 endring av jordloven innebaerer at kommunen er bevisst hvilke omrider sorn skal 
ha et langsiktig vern sorn LNF-ornrlde. Gjennom egen forvaltningspraksis i form av lokal 
forskrift om sarnme restriktiv praksis sorn etter dagens jordlov, kan kulturlandskap sorn 
raviner, og skogomrlde bli sklnet for tomtedeling. 

Sikring av ipent landskap ndr dyr ikke finnes p i  girden - fradelingsgrunn eller vanhevd? 
Kommunens Apne landskap er i ferd rned i gro igjen. I endringsforslaget skal det offentlige 
fortsatt ha mulighet for i gripe inn, selv om det ikke skal nyttes ekspropriasjon lenger. Det er 
imidlertid uklart rned lovforslaget om gjengrodde arealer nh skal kunne vaere fiadelingsgrunn. 

Kdrbolig utafor tun 
Endringsforslaget foreslk i liberalisere fradeling av hus, ogsi kirboliger. Dette er vanskelig i 
og rned at khbolig er tiltenkt 5 hjelpe generasjonsskifte p i  glrden. Nyere kirboliger utenfor 
tun er i dag sarlig tiltenkt i skulle lase mellomrnenneskelige forhold samboerskap mellom 
generasjoner pH en bedre mHte en fm i tiden. Mange generasjoner har slitt rned at de bor for 
tett p i  hverandre. Kbboliger bar derfor ikke under noen omstendighet f"a fiadelingsmulighet i 
en ny lov. 

Skog som fradelingselement - rasjonalisering baklengs 
Muligheten for l fPI seg en skogteig, er rned forslaget stmre enn far. Det kan gi flere 
eiendommer p l  salg. Men i et naeringsperspektiv er dette H unngl en rasjonalisering sorn er 
etterspurt av naringen. Teigregimet sorn Jordskifteverket ennH rydder i her ti1 lands, vil kunne 
gi driftsmessige dklige lnrsninger. Det blir flere grunneiere i avklare nye veier med, 
skogsdrift og annet. 

Generasjonsskifte og okonomisk oppgkr 
Endringen av jordloven vil kunne bety flere fiadelinger i sarnmenheng rned generasjonsskifte 
samrnenlignet rned i dag. Dette er uheldig ut fia hensynet om at en skal bevare 
ressursgrunnlaget for framtidige generasjoner. 

Vanhevdsparagrafen ti1 vurdering? 
Sett ut fia at vanhevdsparagrafen ikke blir anvendt ti1 tross for gjengroingsproblematikk, bnrr 
departementet vurdere om paragrafen skal utgl i sin helhet. Det utelukkes imidlertid ikke at 
paragrafen generelt virker normativt. 

Endringene i jordlova - et element for d f4 storre girdsbruk? 
Forslaget vil kunne muliggjnrre rasjonalisering av jordbruket uten at skogbruket blir en del av 
delingsprosessen. Dette kan skje i de tilfeller der jordbruksinteressene hos eier ikke er sterke. 
I slike tilfeller kan flere delinger rned rasjonaliseringsformi1 kunne skje etter 
jordlovsendringen. Det m i  likevel spnrrres om ikke rasjonaliseringen i landbruket ogsH burde 
omfatte skogen sorn landbruksfagomride. 
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Landbruksinvesteringer og tilleggsn~ringer ti1 landbruket 
Det er ikke registrert at dagens restriktive politikk i forhold ti1 fiadeling har fsrt ti1 farre 
naringsetablerere. Dette har ikke departementet bevist i sitt haringsutkast. Snarere har BU- 
ordningen i Innovasjon Norge gitt mange og spesielt kvinner, en mulighet ti1 B utvikle egen 
naring i tilknytning ti1 girdsbruket. 

Det har ogsA vart etablert praksis at fiadeling av boligparseller har vart tilridd, dersom 
bruket stod ovenfor betydelige investeringer i nar  framtid. PA den mAten har det vart mulig 
gjennom dagens regelverk % hente fiisk kapital ti1 landbruket. Det er imidlertid viktig at det 
ikke finnes noen automatikk i dette dersom naringsutarveren har repetert flere mislykkede 
etableringer. Da vil dette bli % oppfatte sorn A slakte landbruket. 

Nmingsbygg og deling 
Skal bygninger fiitt kunne fiadeles? Problemstillingen i forhold ti1 naringsutvikling er klar; 
det behaves pantegrunnlag. Det er likevel ikke slik at alle bygninger utenfor tunet ikke f"ar 
innflytelse for landbruksdriften i framtiden. Ti1 eksempel kan ridehaller vare slik plassert i 
terrenget at de uten problem for avstanden ti1 tunet kan fiadeles, men vil det vare snskelig for 
kulturlandskapet og fiamtidig landbruk om hallen ble solgt og amen naringen tok ti1 i og i 
tilknytning ti1 bygget? 

Fradelinger av eldre verneverdige bygninger bar kunne frarAdes sett ut fia den t ibr ighet  de 
sorn kulturelement har for girden. Likevel kan ogsi slike saker tilriides der kapital utenfor 
landbruket kan Verne om slike bygninger bedre enn landbruket selv. 

Tinglysningskontrollen, driftsenheten og administrasjon 
I sarnmenheng med kontroll av om alle registerenheter fnrlger med ti1 ny eier i en 
eiendomsoverdragelse, er det ikke etablert noe dataregister sorn ivaretar hvilke register sorn 
driftsenheten har. Ettersom det er kommunen sorn ti1 enhver tid kjenner hva sorn er godkjent 
fkadelt, vil det vare behov for i lage attest ti1 tinglysinga fra kornmunen sorn bekrefter at 
fradelingen ogsi er avgjort etter jordloven. Kornrnunen er kjent med at arealer som er i uskifta 
bo for enkeltvis mann og kvinne (mor og far), vil kunne ha samme awing. Dette slektskapet 
kan ikke tinglysinga kjenne ti1 og bsr fortsatt kontrolleres gjennom attest f iH kornmunen. 

Forslaget om delingsfiitak vil innebare store administrative kostnader, fordi endringen krever 
et komplekst regelverk om hvor delingsfiitaket ikke skal gjelde. Blant annet gjelder dette 
vurdering av om vanhevd har endra arealsituasjonen. 

Ekspropriasjon som virkemiddel i landbrukspolitikken 
Det synes rimelig at ekspropriasjonsadgangen i lowerket skal slsyfes. "Verktsyet" stAr ikke i 
forhold ti1 rettsoppfatning i samfunnet ellers. 

Avsluttende kommentar 
Den stsrste utfordringen bestir i at de fleste eiendomssaker vedrsrende landbruk ikke er 
relatert ti1 naringsutvikling, men ti1 5 lase privatskonomiske disposisjoner. Arv- og 
generasjonsskifte er vanskelige felt ettersom verdier skal fordeles. Det overordnede for denne 
prosessen er at den skal hindre at ressursgrunnlaget p i  girden ikke blir dirligere for 
framtidige generasjoner. Det mest effektive virkemiddel for rasjonaliseringer i landbruket er 
derimot der hele girden blir fordelt sorn tilleggsjord mens eierne f"ar beholde tun (omsettes 
uten priskontroll). 

Formilet med loven er ikke endret i det nye lovforslaget. Driftsgrunnlaget for g%rden er det 
sentrale - det i bevare slik at ikke ressursgrunnlaget blir mindre. Fradeling av bruksrettigheter 
hrarer ogsi innunder dette. Det er en grunn ti1 at ressursgrunnlaget m i  vare variert med jord, 



7 
skog og vann slik at bruket ti1 enhver tid kan mste framtiden med flere bein og stH pi. Derfor 
er det ikke viktig B fA fradele ubrukte ressurser i dag, (fiskevann ti1 arving) for dette kan vzre 
noe grunneier kan nytte i frarntiden sorn nye inntektsgrunnlag. 

Rlidmannens forslag ti1 vedtak: 

Lsrenskog kommune har merket seg at staten nH legger opp i oppheve delingsforbudet. 
Dette skjer pH samme tid sorn staten snsker B redusere den framtidige arealavgangen fia 
landbruket. Kommunen kan vanskelig se at disse to virkemidlene vil kunne sarnspille. 

I en bynaer kommune sorn Lnrrenskog har jordlovens delingsforbud bidratt ti1 H utnytte 
arealene innenfor eksisterende byggesone og dermed vernet landbruksarealene mot amen 
utnytting enn ti1 landbruksformil. 

Lsrenskog kommune deler ikke departementets syn om at delingsforbudet er ti1 hinder for 
naringsutvikling. Plan- og bygningslovens sarstilling bm sti ved lag og avsetning av 
areal ti1 n~ringsformil bar avklares i kommuneplanprosessen for fi sikre hvor 
naringsutvikling utover landbruket skal skje. 

Lsrenskog kommune er positiv ti1 forslaget om i gi kommunene mulighet ti1 utarbeide 
egne lokale forskrifter etter jordloven fiarnfor plan- og bygningsloven. Det vil bedre 
muligheten for komrnunen ti1 H styrke den lokale landbrukspolitikken forankret i 
kornmunens landbruksplan, slik at produksjonsgrunnlaget blir opprettholdt i og i 
tilknytning ti1 landbruket, samt bedre synliggjsre hvilke omrider sorn skal ha et 
langsiktig vern sorn LNF-ornrfide slik at for eksempel raviner, og skogomrfider bli skhet  
for tomtedeling. 

Med sine landbruksarealer inntil store bynare omrader, er Lsrenskog kommune best 
sikret mot en videre ekspansjon utenfor eksisterende byggesone gjennom en restriktiv 
arealpolitikk slik den i vir kommune er praktisert fiam ti1 i dag. Dette bidrar i stor grad ti1 
at landskap og hus blir skjnrttet p% en best mulig mhte for s a m h e t .  Vanhevd presser 
fram snsket om utbygging fordi jorda ikke blir dyrka. Det fiyktes at kirboliger sorn er 
plassert utenfor tunet vil ligge ti1 rette sorn fradelingsobjekt. 

Forslaget vil innebare store administrative kostnader. Det krever et komplekst regelverk 
om hvor delingshtaket ikke skal gjelde, og ei vurdering av om vanhevd har endra 
arealsituasjonen. 

Kommunen ststter at ekspropriasjonen sorn virkemiddel i landbrukspolitikken blir strsket 
i lowerket. 

Det vises for swig ti1 saksutredningen. 

Lsrynskog, den 13.10.2005. 

i' 

Knut Sarnseth (sign.) 
landbrukssj ef 


