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Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak til lov om endringer i lov om odelsretten 

og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. 

1. Sanksjon 

Lagtinget fattet 10. juni 2009 vedtak til lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, 

lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. Vedtaket er oversendt 

regjeringen med anmodning om Kongens sanksjon. 

Vedtaket er gjort etter forslag i Ot.prp. nr. 44 (2008-2009) om odelsretten og åsetesretten, lov 

om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. og Innst. O. nr. 90 (2008-

2009) fra Stortingets næringskomite. 

Departementet foreslår at vedtaket til lov blir sanksjonert, jf. Grunnloven § 77. 

 

2. Ikraftsetting 

Etter lovvedtaket punkt IX, gjelder loven fra den tid Kongen bestemmer. Det går også fram at 

Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til ulik tid. 

Endringene i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven har nær sammenheng med utviklingen 

av markedet for omsetning av landbrukseiendom, og det kan ikke utelukkes at kjøpere og 

selgere vil tilpasse spørsmålet om overdragelse med sikte på å unngå endringer som vil være 

til ugunst for dem. Det er videre ønskelig at kommunene får klare signaler om sin praksis ved 

avgjørelse og behandling av saker som gjelder konsesjon, boplikt og driveplikt. Det er nær 

sammenheng mellom mange av bestemmelsene. Det bør derfor legges opp til at de trer i kraft 

samtidig og at dette skjer raskt.  

Departementet har i samarbeid med Statens landbruksforvaltning utarbeidet nye skjemaer, 

endringer i forskrift og nye rundskriv om praktiseringen av saker som gjelder konsesjon, 

boplikt og driveplikt. Dette vil foreligge på ikrafttredelsestidspunktet. Det vil bli lagt ut egen 

informasjon om endringene i odelsloven på nettsiden til Statens landbruksforvaltning. 

Departementet mener imidlertid at endringen av jordloven § 3 som gjelder opphevelse av 

fylkeslandbruksstyrene bør tre i kraft 1. januar 2010 sammen med de øvrige endringene i 

forvaltningsreformen. Endringen er fastsatt i lovvedtaket punkt VI, § 3 første ledd, første 

annet og tredje punktum.  

Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. juli 2009. Dette gjelder lovvedtakets punkt 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII og IX med unntak av lovvedtaket punkt VI, tredje første ledd, 

første annet og tredje punktum. 

 



Landbruks- og matdepartementet 

t i l r å r: 

1. Sanksjon  av Lagtingets vedtak 10. juni 2009 om vedtak til lov om endring av lov om 

odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord 

mv. 

2. Delvis ikrafttredelse av lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om 

konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. 

3. Endringene i punkt I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII og IX trer i kraft 1. juli 2009. 

4. Endringen i punkt VI § 3 første ledd, første annet og tredje punktum trer i kraft 1. januar 

2010.  

 

 


