Lovvedtak 53
(2018–2019)
(Første gangs behandling av lovvedtak)
Innst. 228 L (2018–2019), jf. Prop. 39 L (2018–2019)

I Stortingets møte 11. april 2019 ble det gjort følgende
vedtak til lov
om endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)
I
I lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord gjøres følgende endring:

k) Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Norges
Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, NHO Mat
og Drikke og Norkorn (fellesrepresentant).

§ 11 andre ledd skal lyde:

2. I lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting skal § 9 andre
ledd lyde:
For framleige av husvære eller rom på den forpakta
eigedomen gjeld føresegnene i husleigelova kapittel 7, jf.
§ 1-2, tilsvarande.

For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller
for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. I føresegnene kan det
fastsetjast forbod mot nydyrking og at nydyrking berre
kan skje i samsvar med ein plan godkjend av departementet.
II
Feilrettinger o.l.
1. I lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror skal § 2 andre ledd lyde:
Departementet oppnemner medlemer med personlege varamedlemer for
a) Landbruks- og matdepartementet
b) Nærings- og fiskeridepartementet
c) Norges Bondelag
d) Norsk Bonde- og Småbrukarlag
e) Norsk Landbrukssamvirke
f) Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
g) Norske Felleskjøp SA
h) Nortura SA
i) Tine SA
j) Hovedorganisasjonen Virke og Coop Norge SA (fellesrepresentant)

3. I lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge
og norsk reinbeiting i Sverige gjøres følgende endringer:
§ 24 andre ledd skal lyde:
Rein som uten hjemmel i loven befinner seg i Norge,
må ikke slaktes uten samtykke av fylkesmannen i fylket
der reinen er.
§ 39 fjerde ledd skal lyde:
Pålegg om beiteavgift kan av den som pålegget berører, eller av lantbruksnämnden, ankes til Landbruksdirektoratet innen fem uker etter at tillitsmannen har
mottatt pålegget.
§ 47 tredje ledd skal lyde:
Med lantbruksnämndens samtykke kan Landbruksdirektoratet gjøre midlertidige unntak fra § 4 om
bruken av beiteområdene.
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4. I lov 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger gjøres følgende endringer:
§ 5-8 overskriften skal lyde:
§ 5-8 (gjenoppføring og utbedring av bygninger etter
brann eller annen skade – forholdet til forsikring)
I §§ 7-2 tredje punktum og 7-5 fjerde ledd erstattes
ordet «viltnemnda» med ordet «kommunen».
5. I lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift gjøres følgende
endringer:
§ 33 tredje ledd skal lyde:
Merking skal skje i henhold til bestemmelsene i lov
19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd.
I § 38 første ledd andre punktum, § 71 første ledd andre
punktum, § 75 tredje punktum og § 79 andre ledd erstattes «Statens reindriftsforvaltning» med «Landbruksdirektoratet».
§ 38 andre ledd skal lyde:

§ 58 fjerde ledd skal lyde:
Hvis fylkesmannen ikke godkjenner de foreslåtte
bruksreglene, skal fylkesmannen bistå distriktet ved utarbeidelse av et nytt forslag som skal behandles etter reglene foran. Fylkesmannen skal, hvis dette ikke fører frem,
utarbeide bruksregler for distriktet.
§ 70 a første ledd andre punktum skal lyde:
I kravet om skjønn skal det gis så vidt mulig nøyaktige
opplysninger om tid og sted for skadeforvoldelsen, skadens art og omfang og erstatningskravets størrelse.
6. I lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av
eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. oppheves
§ 5-3 bokstav a.
7. I lov 15. august 2014 nr. 59 om erstatning for naturskader gjøres følgende endringer:
I §§ 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 og 24 erstattes «Statens landbruksforvaltning» med «Landbruksdirektoratet».

Reinmerke kan ikke registreres som varemerke etter varemerkeloven.

III
Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen
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