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I.

Det har vært reist spørsmål 
om Norge og de øvrige 
Efta-land som er med i EØS 
kan vedta nye EU-forordnin-
ger og -direktiver for så etter 
å ha sett virkningen i 
praksis, trekke seg fra disse 
ved å reversere den enkelte 
godkjenning i EØS og de 
nasjonale organer som 
behandler og implementerer 
EØS-relevante EU-regler. 
Dette er altså et spørsmål om 
etterfølgende «angrefrist» og 
ikke det mer omdiskuterte 
spørsmål om forutgående 
«vetorett».
 

II.

Prinsippet som gjelder i 
«angrefrist-tilfellet» er ikke 
direkte uttrykt i EØS, men 
følger av den ulovfestede 
rettslige regel om at den som 
kan gjøre «det mer, kan også 
gjøre det mindre». Tanke-
gangen er som følger: Siden 
Norge og øvrige Efta-land 
med i EØS kan gjøre «det 
mer» som er ensidig å si opp 
EØS-avtalen, jf. artikkel 127 
(« Hver avtalepart kan trekke 
seg fra denne avtale ved å gi 
minst tolv måneders skriftlig 
varsel til de andre avtalepar-
ter »), må Norge og øvrige 
land også gjøre «det min-
dre», det vil si trekke seg ut 
av deler av EØS-avtalen, ja, 
sågar gjøre det «mye min-
dre», å trekke seg fra kun en 
eller en gruppe av EU-regler, 
for eksempel noen begren-
sede forordninger og direkti-
ver som gjelder EUs finans-
tilsynssystem som ble 
vedtatt av Stortinget 13 juni 
2016. Det det gjelder om er 
altså å avgrense EØS-avta-
lens rekkevidde når det viser 
seg at den rekkevidde som 

Norge 
trodde at 
avtalen 
hadde, blir 
underkjent av 
EU-domstolen. 
Slikt ønske kan oppstå med 
hensyn avtalens geografisk 
rekkevidde slik det tolkes ut 
av artikkel 126.1: «Denne 
avtale skal anvendes på de 
territorier hvor Traktaten om 
opprettelse av Det europeiske 
økonomiske fellesskap 
anvendes på de vilkår som er 
fastsatt i den nevnte traktat, 
og på Islands, Fyrstedømmet 
Liechtensteins, Kongeriket 
Norges territorium»

Her hevder regjeringen at 
territorium betyr sjøområder 
innenfor norsk tolv sjømils 
avstand fra land mens EU 
står på at det standpunkt at 
kontinentalsokkelen også 
omfattes, noe Norge har 
måttet bøye seg for.

Et annet eksempel på 
rettsområder der Norge 
hadde et motsatt syn til det 
EU-domstolen fastslo som 
«rett» og at Norge derfor kan 
ønske seg en «angrefrist» er 
innenfor eiendomsrettslige 
forhold omfattet av EØS-
avtalen artikkel 125: «Denne 
avtale skal ikke på noen 
måte berøre avtalepartenes 
regler om eiendomsretten».

Norges og mange EU-
lands syn er at «skal ikke på 

noen 
måte 

berøre», betyr at 
de eiendomsrettslige 

forhold faller utenfor EØS. 
Det har vist seg å bety det 
motsatte; skal ikke … 
berøre» betyr «skal på all 
mulig måte berøre»; noe 
EU-domstolen ettertrykkelig 
har vedtatt – noe som Norge 
fikk merket i «hjemfallssa-
ken» for Esa.
 

 III.

Om Norge og andre EØS-
land kan trekke seg fra deler 
av EØS, avgjøres ikke av 
norsk rett, men av EØS-
retten. Derfor blir spørsmå-
let om det finnes et «fra det 
mer til det mindre prinsipp» 

i EØS-retten. Svaret er ja.
Holdepunkter for prinsip-
pets eksistens finnes i saker 
som gikk for EU-domstolen i 
begynnelsen av 2000-tallet, 
jf. den spanske generaladvo-
kat Ruiz-Jarabo Colomers 
utkast til dom i en rekke 
eiendomsrettslige saker som 

henhørende under nasjonal 
rett og ikke EU-rett. Sakene 
gjaldt det prinsipielle 
spørsmål om daværende 
EUs funksjonstraktat 
artikkel 295 (som tilsvarer 
EØS-avtalen artikkel 125); 
om de eiendomsrettslige 
forhold er et rettsområde 
som faller utenfor EU-trakta-
tene. Flere medlemsstater 
har lagt «fra det mer til det 
mindre prinsippet» til grunn 
i saker som har versert for 
EU-domstolen angående 
artikkel 295:

«Since the Member States 
may lawfully decide to 
privatise public-sector 
undertakings, it is appro-
priate to apply the legal 
maxim that he who can do 
most can also do least» (Sak 

C-463/00, Spania ECR [2003] 
I-4581 avsnitt 41). 

Generaladvokat Colomer 
betegner setningen som en 
«common-sense maxim» 
(Colomers rettsbelæring av 
3. juli 2001 pkt. 66).

Det er klart at dersom 
situasjonen er den at Norge 

ikke kan klandres for at 
diskrepansen mellom tekst 
og ny domstolsskapt rett var 
uklar i forbindelse med 
EØS-undertegningen den 2. 
mai 1992 fordi spørsmålet 
henhørte under domstolen, 
er «fra det mer til det mindre 
prinsippet» anvendbart.
Uansett gjelder at dersom 
EU var klar over denne 

forståelse, burde de ha 
presisert at artikkel 125 
ikke skulle forstås iht. 

alminnelig språklig forstå-
else. «Lojalitetsplikten» som 
følger av EØS artikkel 3 siste 
ledd, er ingen selvstendig 
plikt for EU, men fremkom-
mer dersom Norges etterføl-
gende tilpasning fremstår 
som misforståelse av artik-
kel 125. EU må ta til motmæ-
le.
Uenighet om tolkningen av 
EØS skal ikke forelegges for 
internasjonal tvisteløsning, 
men søkes løst forhandlings-
veien. Hvordan en skal forstå 
EØS artikkel 125, kan 
EØS-komiteen avgjøre iht. 
artikkel 111 nr. 2. Målet er å 
få til en «godtakbar løsning». 
Norge bør sørge for at 
forhandlinger kommer i 
stand. Dersom intet fornuf-
tig resultat kan oppnås ad 
forhandlingsvei, bør det 
vurderes om Norge skal 
trekke seg fra EØS, jf. 
artikkel 127.

Alternativt må Norge kunne 
– ved henvisning til prinsip-
pet om «fra det mer til det 
mindre» – si opp visse 
forordninger og direktiver 
som gjennom EU-domsto-
lens praksis har vist seg å 
inneholde lang mer bry-
somme regler enn det Norge 
var forberedt på. Et slikt 
tilfelle er rettsutviklingen 
ved EØS-avtalen artikkel 125 
og EUs syn på norsk konti-
nentalsokkel som en del av 
EØS.
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Delvis utmelding, en åpen mulighet

Dette er et spørsmål om 
etterfølgende ‘angrefrist’ 
og ikke forutgående 
 ‘vetorett’.

EØS
Peter Ørebech

Landbruksminister Jon Georg 
Dale vil endre regelverket for 
kjøp og sal av gardsbruk, slik 
at tusenar av gardsbruk blir 
fritatt for reglane som sikrar 
busetjing og matproduksjon. 
I dag må Stortinget sette 
foten ned.

Dale føreslår å endre lova for 
kva eigendommar som skal 
vere omfatta av konsesjons-
plikt, buplikt og odel. Desse 
verkemidla har me for å sikre 
at landbrukseigendommane i 
Norge skal vere busett og at 
jorda blir drive på berekraftig 
vis. Regjeringa vil nå lempe 
på krava, og gjere slik at 

eigendommar på opptil 35 
mål kan skal vere fritatt for 
desse krava. Det vil føre til at 
over 12.000 gardsbruk blir ein 
del av same marknad som 
fritidsbustader.

Dersom Dale får det som han 
vil, vil over seks av ti land-
brukseigendommar i Norge 
vere fritatt frå buplikt. I 
Hordaland og Nord-Norge vil 
det gjelde åtte av ti gardsbruk. 
Det er god grunn til å frykte at 
landbrukseigendommane vil 
tilfalle dei mest kapitalsterke, 
framføre dei som faktisk er 
interessert i å dyrke jorda.

Konsesjonslova sikrar ein 
låg inngangsbarriere til 
landbruket, ettersom høge 
lån og gjeld ikkje er særleg 
fristande for unge. Den 
lovfesta priskontrollen sikrar 
at prisen er basert på produk-

sjonen som er mogleg på 
garden. Ein gardsmarknad 
som i størst mogleg grad skal 
styrast av lommeboka til 
kjøparen vil opne for at 
gardsbruk heller blir sett på 
som ferie- og fritidseigen-
dommar. Dette svekker norsk 
matproduksjon. Dagens 
eigarar vil tene på bortfall av 
konsesjonslova dersom dei vil 
selje gardsbruka sine til 
pengesterke kjøparar og 
spekulantar, men framtidas 
matprodusentar og matpro-
duksjon vil tape.

I Noreg ligg ressursane våre 
spreidd, og me treng levande 
bygder og nærleik til ressur-
sane for å gjere nytte av dei 
på ein forsvarleg måte. 
Buplikta bidrar i dag til å 
sikre ikkje berre «lys i 
husan», men også at me 

faktisk får tatt landet i bruk. 
Levande bygder er avhengig 
av landbruk, og bønder treng 
fagmiljø og naboar som 
tolererer gjødselspreiing, 
traktorkøyring og dyr på 
beite. Dersom fleire gards-
bruk hamnar i hendene på 
pengesterke, framføre 
landbruksinteresserte, vil 
resultatet bli dårleg for dei 
bøndene som er igjen i bygda. 
Ingen vil vere den siste 
bonden som er att i bygda.

Dagens regelverk for kjøp 
og sal av gardsbruk er svært 
viktig. Mange norske gards-
bruk er ute av drift og står 
ledige, trass i at mange 
nordmenn ønsker å bu på 
landet og produsere mat. Det 
største hinderet er mangelen 
på tilbod av gardsbruk som er 
til sals. Dersom Dale får det 
som han vil, blir det vanskele-

gare å sikra at gardane som 
blir selde faktisk blir brukt til 
matproduksjon. Truleg vil det 
også bli færre småbruk som 
kjem ut for sal, ettersom fleire 
av dagens eigarar kan bruke 
dei til fritidsføremål.
 
To tredjedelar av nærmare 
200 høringssvar som har blitt 
sendt i denne saka er mot å 
endre konsesjonslova, blant 
dei eit fleirtal av kommunane 
i landet. Dersom Stortinget 
meiner alvor med måla sine 
om å auke norsk matproduk-
sjon og styrke rekrutteringa 
til landbruket, burde dei 
forkaste Dales føreslag om å 
fjerne konsesjonslova og 
buplikta.

Gaute Eiterjord, 
prosjektleiar for «Slipp oss til – 
ungdommen inn i landbruket»

Tora Voll Dombu, 
leiar i Norges Bygdeungdomslag

Er det lommeboka eller drivelysta som skal styre, Dale?
LANDBRUK
Gaute Eiterjord og
Tora Voll Dombu
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