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Endringer i odelsloven – Prop. 128 L (2012-2013) 
 
Endringene i odelskretsen innebærer at 
 
• barn av en som har eid eiendommen med odelsrett kan ha odelsrett 
• barnebarn av siste eier med odelsrett kan også ha odelsrett.  
 
Dette vil avgrense odelsretten slik at nieser og nevøer ikke lenger 
skal ha odelsrett. Samtidig vil de som normalt har nærmest tilknytning til 
eiendommen beholde odelsretten. En viktig side ved odelsretten er at den 
kan bidra til å sikre drift og bosetting på eiendommen framover. Overdragelse 
av landbrukseiendom skjer i stor grad til personer i nær familie som har vokst 
opp på eiendommen og deltatt i driften og er innstilt på å drive videre. Når 
det ikke er nær familie som vil overta, blir hensynet til stabil drift og bosetting 
i utgangspunktet best ivaretatt ved at eieren selv velger hvem han vil overdra 
eiendommen til.  
 
Loven legger dermed til rette for å få flere landbrukseiendommer til salgs på 
det åpne marked. Større utbud av landbrukseiendom gir mulighet for å få 
friske krefter inn i landbruksnæringa, og de som er avhengig av leiejord kan 
få mulighet til å kjøpe tilleggsjord.  
 
Samtidig oppheves adgangen til å søke odelsfrigjøring for den som har kjøpt 
odelseiendom som tilleggsjord. I praksis er det svært få søknader om 
odelsfrigjøring, og enda færre dersom odelskretsen reduseres. En opphevelse 
vil gi et klarere vern av odelsretten for de som står igjen i odelskretsen. 
 
Endringene trer i kraft 1. januar 2014. 
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-128-
l-20122013.html?id=724254 
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Det er fortsatt anledning til å søke om midler til miljøtiltak! 
 
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta 
vare på natur- og kulturminne-verdiene i jordbrukets 
kulturlandskap, i tillegg til å redusere forurensingen fra jordbruket. 
Tilskudd kan gis til gårdbrukere som gjør en innsats ut over det 
som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 
 
Mer om ordningen og søknadsskjema: 
 
http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Landbruk
%20og%20mat/Milj%c3%b8tiltak/Rakkestad%20kommune%20tilt
aksstrategi.pdf 
  
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-
miljo/spesielle-miljotiltak/skjema  

 
 
 

http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMOS/Landbruk og mat/Milj%c3%b8tiltak/Rakkestad kommune tiltaksstrategi.pdf
http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMOS/Landbruk og mat/Milj%c3%b8tiltak/Rakkestad kommune tiltaksstrategi.pdf
http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMOS/Landbruk og mat/Milj%c3%b8tiltak/Rakkestad kommune tiltaksstrategi.pdf
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema


 
. 

Mottak av masser/terrenginngrep 
  
Et terrenginngrep er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. I uregulert 
område er det søknadspliktig dersom tiltaket er mer omfattende enn pluss/minus 
3 meter. Ved fjerning av fjell skal man uansett ta kontakt med Rakkestad 
kommune. Dette for blant annet å sjekke ut status for kulturminner. 
  
Rakkestad kommune er kjent med at eiere av landbrukseiendommer forespørres 
om mottak av masser. Det er da viktig å vurdere om oppfyllingen er 
søknadspliktig. I tillegg er det vesentlig å vite hvor massene kommer fra og at de 
er helt rene – uten forurensninger. Dersom det viser seg at massene kommer fra 
f.eks. en gammel bensinstasjon kan de være forurenset av oljeprodukter. Det er 
strengt ulovlig å deponere forurensede masser utenom godkjente mottak.  
  
Dersom dette skulle skje er grunneier ansvarlig å fjerne og deponere massene på 
godkjent sted. Det kan fort dreie seg om veldig store kostnader!! 
   
Tiltak etter plan- og bygningsloven 
De fleste byggetiltak, omgjøringer, rivninger, installasjoner osv. er søknadspliktige 
etter plan- og bygningsloven. Rakkestad kommune har som oppgave å forvalte 
dette lovverket.  Det er mange grunner til at man skal søke om disse tingene: 
kvalitet i bygg, krav til bygg, krav til utførende, nabohensyn, sikkerhet, fare for liv 
og helse, kulturminner osv.  
  
Dersom lovverket ikke følges kan konsekvensene bli alvorlige. I verste fall kan liv 
gå tapt – i beste fall får tiltakshaver/ansvarlig søker kun en mindre bot. 
Rakkestad kommune oppfordrer alle til å ta kontakt dersom man er usikker på om 
tiltaket er søknadspliktig eller ikke. 
  
 Avfall/brenning av avfall 
Alt avfall skal behandles/leveres på godkjent mottak. Med avfall menes kasserte 
gjenstander, materialer, restprodukter eller energibærere som ikke lenger har sin 
opprinnelige verdi. Det er strengt forbudt å brenne, grave ned eller på andre 
måter avhende avfall. Grunneier er til enhver tid ansvarlig – bøter, pålegg om 
fjerning, forurensningsgebyr osv. er aktuelle virkemidler i forsøplingssaker. 
  
Det er viktig å være klar over at nedgravd avfall kan skape store 
problemer/forurensninger i fremtiden. Grunneier er fortsatt ansvarlig. 
  
Eier av eiendom er ansvarlig for å holde eiendommen fri for avfall og ryddig. 
Kommunens mottaksplass Kopla tar imot de fleste fraksjoner og mange av dem er 
gratis å levere. Det er i Rakkestad kommune, utenom sentrumsområdene, lov å 
brenne rene materialer (kvist, løv, ubehandlet trevirke). Ta gjerne kontakt med 
kommunen dersom det er spørsmål omkring avfall. 
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Avlingssvikt – meldes fra til kommunen 
 
Erstatning ved avlingssvikt over 30 % av gjennomsnittsavling. Erstatning 
beregnes per vekstgruppe. Vestgruppene er: korn, grønnsaker, grovfôr, 
frukt, bær, potet.  

 
Søknadsfrist 31.10.2013 
 
Generelt for ordningen er det et vilkår for å få erstatning at man melder 
fra til kommunen uten ugrunnet opphold slik at kommunen har mulighet til 
å kontrollere arealene og skadeårsaken. Kommunene attesterer og 
Fylkesmannen behandler søknadene. 
 
Du oppfordres til å søke elektronisk via Altinn. Mer om ordningen finner du 
hos Statens landbruksforvaltning. 

Har landbrukskontoret din e-postadresse? 
For og nå så mange som mulig med informasjon ber vi dere om å sende 
oss e-postadressen deres slik at vi i framtida kan sende dere 
informasjonsskrivet direkte på e-post ! 

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-klimabetingede-skader


 
 

Kontaktinformasjon 
 
Bård Kollerud - Tlf 48 94 19 59 
E-post bard.kollerud@rakkestad.kommune.no  
 
Knut Østby - Tlf 91 69 18 84 
E-post Knut.Ostby@rakkestad.kommune.no  
 
Eldbjørg Nylende - Tlf 90 80 14 16 
E-post Eldbjorg.Nylende@rakkestad.kommune.no  
 
Espen Jordet – Tlf 90 15 12 73  
E-post espen.jordet@rakkestad.kommune.no  
  

God sommer hilsen landbrukskontoret! 

SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 20.08.13. 
  
Statens Landbruksforvaltning (SLF) sender ikke ut søknadsskjema og 
veiledningshefte i posten fra og med denne søknadsomgangen 
Det blir bare sendt ut et infoskriv til dere som har søkt før. 
SLF oppfordrer alle til å levere søknaden elektronisk via Altinn.  
Landbrukskontoret har installert en egen PC hvor dere kan komme og få hjelp 
til å søke elektronisk. 
Det er mulig å bruke kodebrikken fra banken (BankID) eller en kan bruke PIN-
kode fra kodebrev fra Altinn (MinID) ved innlogging. 
Vi sender også ut papirsøknad til dere som ønsker det. 
  
Det er mer info på finne på www.slf.dep.no 
   
SØKNAD OM REGIONALE MILJØTILSKUDD (RMP) OKTOBER 
  
Nå er det også mulig å levere denne søknaden elektronisk via Altinn. Det blir 
ikke sendt ut preutfylt papirsøknad i posten. 
Veiledningsheftet blir sendt ut. 
Vi vil sende ut mer info. om dette senere. 
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