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Hva er en odelseiendom? 

 

Arealkrav 

Dagens regler er kort fortalt at eiendommen må ha mer enn 25 dekar dyrket eller overflatedyrket mark - 

eller den må ha mer enn 500 dekar produktiv skog. Arealoppgave fra kommunen er veiledende 

utgangspunkt. Reglene har vært forandret en rekke ganger, og det finnes en del overgangsregler som kan 

få betydning. 

 

Odelshevd 

Eiendommen må ha vært i familiens eie i mer enn 20 år for å være underlagt odel. Den som er eier av 

gården når odelsretten oppstår kalles odler.  

 

Hvem har odelsrett? 

Odleren og hans/hennes livsarvinger har odelsrett. Det er et vilkår at enten foreldre har eid gården med 

odel eller at besteforeldre er siste eier av gården med odel dersom den skal kunne løses på odel.  
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Gangen i en odelssak 

 

Frist for søksmål 

Det løper en 6 måneders frist på å reise søksmål fra skjøte er tinglyst. Stevning sendes den tingretten der 

eiendommen ligger. Du bør være representert ved advokat ved sak for retten.  

 

Løsningsspørsmålet 

Hvis saksøkte godtar kravet om odelsløsning, går saken over til odelstakst. Dersom saksøkte protesterer 

på odelsløsning, må tingretten først ta stilling til om det er anledning til å overta eiendommen på odel. 

Den part som vinner saken skal som utgangspunkt ha dekket sine saksomkostninger fra den andre.  

 

Odelstakst 

Ved odelstakst fastsettes den pris som må betales for å overta gården. Odelstaksten styres av en dommer 

og flere meddomsmenn. Taksten fastsettes ut fra hva en vanlig kjøper vil betale for eiendommen forutsatt 

at den skal brukes som landbrukseiendom. Den som vil overta eiendommen på odel må betale alle 

omkostninger ved odelstaksten, dvs både egne og motpartens omkostninger.  

 

Faredag 

Når saken av avgjort skal betaling og overtakelse skje ved faredag som er førstkommende 14. april etter at 

saken var avgjort.  
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Virkningen av en odelssak 

 

Bo- og driveplikt 

Inneholder eiendommen bolig, vil det oppstå bo- og driveplikt for den som løser eiendommen på odel. Blir 

plikten ikke overholdt, kan den opprinnelige eieren og dens familie kreve eiendommen tilbake.  

 

Utvidelse av odelskretsen 

Når eiendommen skifter eier kan det føre til at flere får odelsrett. Enkelte ganger blir derfor odelssaker 

reist for å sikre odelsretten for andre i slekten. 

 

Hvilende odelsrett 

Dersom den som overtok gården på odel velger å selge den ut av familien, eller til noen med dårligere 

odelsrett, kan den som ble fratatt eiendommen ved odelssaken og andre i slekten i visse tilfeller kreve den 

tilbake.   

 


