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Hsringsbrev - forslag ti1 diverse endringer i jordlova mv. 

Vi viser ti1 Landbruksdepartementets hmingsbrev av 30.6.2005. 

Norges Bondelag ser det sorn positivt av jordloven blir gjennomgiitt og ajourfarrt pA 
omriider hvor den alminnelige utvikling i samfunnet tilsier det. 

Norges Bondelags ser det ikke sorn onskelig med et lovverk sorn ferrer ti1 oppsamling av 
store arealer pii f"a bruk. En slik utvikling er uforenlig med Stortingets miil om en variert 
bruksstruktur over hele landet. En slik utvikling vil redusere framtidsmulighetene p i  det 
enkelte bruk, og kun gi kortsiktige gevinster for selger. En opphevelse av delingsforbudet 
innebarer store uoversiktlige konsekvenser for utformingen av det framtidige landbruket. 
Norges Bondelag mener derfor at det generelle forbudet mot ii dele landbrukseiendommer 
mii opprettholdes. 

Imidlertid mener vi at det kan innfarres regler sorn iipner for at det i sarlige tilfeller skal 
vare en friere adgang ti1 omdisponering og fradeling, for eksempel ti1 store tomter ti1 bolig 
eller naringsformiil. 

Norges Bondelag onsker at okningen av leiejord bor reduseres. I den forbindelse ser vi det 
sorn en fordel at dyrket mark skal kunne selges fritt sorn tilleggsareal ti1 nabobruk i drift i 
de tilfeller hvor eiendommene har felles eiendomsgrense. 

Vi mener at departementets dispensasjonsmulighet etter jordlovens 59 skal best5 sorn i 
dag. 

Norges Bondelag h a  ingen innvendinger mot rasjonalisering og forenkling i den offentlige 
forvaltning og forenkling av lowerk sorn departementet foresliir. 
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Vi mener at dagens tinglysingskontroll kan oppheves og erstattes fullt ut av komrnunal 
saksbehandling etter reglene i plan- og bygningsloven og den nye loven om 
eiendomsregistrering. 

Vi er videre av den oppfatning at ekspropriasjonsadgangen for ii sikre tilleggsjord blir 
avviklet sammen rned ordningen rned frivillig statlig kj0p rned sikte pA 
bruksrasj onalisering. 

Videre er vi enige rned departementet i at ekspropriasjonsadgangen for husmanns-og 
bygselbruk etter jordlovens 5 14 kan oppheves rned 1 iirs frist fra endring av loven. 

Norges Bondelag mener imidlertid at vanhevdsparagrafen i jordloven m i  beholdes. 
Bestemmelsen b0r brukes langt mer aktivt enn det som ti1 nA har vzrt praksis. Beskyttelsen 
av dyrket mark har ti1 tider vist seg ikke A vme effektiv nok ved at dyrket mark har blitt 
liggende ubrukt uten at dette har fAtt konsekvenser. Derfor mii vanhevdsbesternmelsen 
styrkes slik at det blir enklere for den lokale forvaltning A hhdheve bestemmelsen, og 
dermed hindre at dyrket mark gror ti1 og giir ut av produktiv bruk. 

Norges Bondelag vil bemerke et omriide som departementet ikke har tatt rned i sitt 
herringsnotat. Det gjelder hensiktsmessigheten av dagens regler rned A mitte innhente 
samtykke ti1 innlrasning av festetomter som allerede er bebygget. Det kan ikke ses noen 
rasjonelle hensyn for at forutsetningene i dette regelverket opprettholdes. Det b0r dessuten 
heller ikke vaxe adgang ti1 i sette vilkir om bortfeste i stedet for salg. 

Med vennlig hilsen 

Bjarne A. Undheim Harald Milli 


