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Høringsinnspill fra Østfold Bondelag om forslag om endring av konsesjonsloven, 

odelsloven og forpaktingsloven 

 

Styret i Østfold Bondelag behandla den interne høringa på forslag om endring av 

konsesjonsloven, odelsloven og forpaktningsloven på sitt styremøte den 23. august 2016, og 

har følgende innspill til Norges Bondelag:  

 

1) Hvilken betydning vil det ha for fortsatt matproduksjon, lønnsom utmarksdrift og 

opprettholdelse av jordbruksarealet i ditt fylke, dersom arealgrensen for konsesjons- og 

boplikt heves fra 25 dekar til 35 dekar full- og overflatedyrka jord. 

 

Ifølge Landbruksregistret finnes det 7 596 landbrukseiendommer i Østfold. 4 899 av disse 

(64,5 prosent) er eiendommer med 25 dekar eller mer full- eller overflate dyrka arealer og 

disse er dermed underlagt konsesjon med dagens lov. 1 064 eiendommer har mer enn 500 

dekar skog. 153 av disse skogseiendommene har mindre enn 25 dekar full- eller 

overflatedyrka mark, og er etter dagens regelverk konsesjonspliktig på grunn av skogens 

størrelse. 

 

Med forslaget om å øke arealgrensa for konsesjon og boplikt fra 25 til 35 dekar full- eller 

overflatedyrka jord vil antallet eiendommer som underlegges konsesjon bli redusert med 431 i 

Østfold, slik at 58,8 prosent av landbrukseiendommene vil bli underlagt konsesjon. Denne 

endringen vil føre til at en større del av landbrukseiendommene blir «småbruk» under 

konsesjonsgrensa. Med Østfolds nærhet til det kapitalsterke Oslo, vil det være risiko for at 

formålet med oppkjøp kan være noe annet enn å drive jordbruksproduksjon, enten det er som 

beite til hest eller til eiendomsutvikling nær tettsteder og byer. Det vil være klart negativt med 

tanke på opprettholdelse av jordbruksarealet i fylket. Fordelen med en fri prisdannelse er at 

det kan gi større sikkerhet for investeringer i bygninger på eiendommen.  

 

Østfold Bondelag vil minne om at en eiendom på 25 dekar fulldyrka jord bør være stort nok 

til å oppfylle «drømmen om et småbruk på landet». I Østfold kan en slik eiendom produsere 

12,5 tonn mathvete, nok til å brødfø nær 440 mennesker hvert år. Hvis disse arealene faller ut 

av drift vil det virke motsatt av Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon og 

sjølforsyningsgrad.  

 

Østfold Bondelag mener at en eiendom på 25 dekar full- eller overflatedyrka jord er stor 

nok, enten det drives som et selvstendig bruk eller som en større matproduserende 

enhet. Østfold Bondelag mener at arealgrensa ikke må heves til 35 dekar, men beholdes 

på 25 dekar som i dag. 
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2) Hvilken betydning vil det ha for fortsatt matproduksjon, lønnsom utmarksdrift og 

opprettholdelse av jordbruksarealet i ditt fylke dersom priskontrollen oppheves på 

eiendommer (bebygd og ubebygd) med maksimalt 35 dekar full- og overflatedyrka jord? 

 

Selv om mange landbrukseiendommer blir omsatt til hva som må karakteriseres som høye 

priser, er det all grunn til å anta at kravet om priskontroll legger en demper på prisnivået ved 

omsetning landbrukseiendommer. Det finnes mange eksempler fra Østfold som viser at en del 

mennesker har økonomisk evne og vilje til å strekke seg langt ved erverv av 

landbrukseiendom. En situasjon hvor eiendommer med maksimalt 35 dekar full- og 

overflatedyrka jord ikke lenger er underlagt priskontroll vil appellere til kjøpere langt utover 

de som ønsker å erverve eiendommen til matproduksjon. Østfold kan vise til kjøpere og 

potensielle kjøpere som er villig til å betale mye for å sikre seg grunn til for eksempel 

utbyggingsformål. Inngåtte opsjonsavtaler taler i så måte sitt tydelige språk. I Østfold vil 

jordbrukseiendommer i by- og tettstedsnærenære områder være utsatt for den type oppkjøp. 

Kjøperne vil i de fleste tilfeller ha en langt større økonomisk løfteevne for kjøpet, enn for 

eksempel en som ønsker å kjøpe jorda som tilleggsjord til egen gård. Dette vil påvirke 

negativt både opprettholdelsen av jordbruksarealet, og matproduksjonen. Opphevelse av 

priskontroll vil også kunne stimulere til salg hvor kjøper er villig til å betale betydelig for å 

sikre seg en attraktiv boplass med mulighet for utnytting av dyrka jord til mer hobbypregete 

aktiviteter som for eksempel hold av hest. En slik utvikling vil være negativ med tanke på 

matproduksjon i Østfold.  

 

Hvis regjeringens forlag til endringer av lovverket blir vedtatt vil skogeiendommer med 

maksimalt 35 dekar full- og overflatedyrka jord være unntatt fra priskontroll. Dette vil åpne 

for grupper som har stor kjøpekraft. Hvilke konsekvenser dette vil ha for kommersiell 

utnytting av utmark og lønnsom utmarksdrift, er krevende å vurdere. Motivasjon for kjøp vil 

kunne være å utvikle kommersielle aktiviteter med utgangspunkt i skog og utmark, men 

kjøpet kan også være motivert av et ønske om plassering av kapital.  

 

 

 

 

3) Departementet har lagt til grunn at formålet med de fleste erverv av ubebygde 

eiendommer med både jord og skog er å bruke arealet som tilleggsjord. Hva er 

erfaringene fra ditt fylke på dette punktet? 

 

Erfaringene fra Østfold er at det er ulike formål for erverv av ubebygde 

landbrukseiendommer. Formålet med erverv av ubebygd dyrka jord er i de fleste tilfeller å 

bruke arealet som tilleggsjord, noe Østfold Bondelag bifaller. Når det gjelder skog og utmark 

er som oftest formålet skogsdrift i fylket vårt. Likevel kan man ikke utelukke at det i framtida 

vil være jakt- og fritidsinteresser som er formålet med ervervet, noe som i mange tilfeller vil 

gjelde kjøpere med stor betalingsevne og -vilje.  
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4) Bør det fortsatt være konsesjonsplikt og priskontroll ved erverv av ubebygde eiendommer 

med full- og overflatedyrket jord (inntil 35 dekar)? Bør det eventuelt settes en nedre 

grense for konsesjonsplikt og priskontroll, og i så fall hvor? 

 

Svært mye av full- og overflatedyrket jord i Norge finnes på mindre gårdsbruk, og ofte er de 

enkelte skifter små av størrelse. Norge har lite dyrka og dyrkbar jord, og denne jorda må i 

størst mulig grad brukes til produksjon av mat. En opphevelse av konsesjonsplikt og 

priskontroll ved erverv av ubebygde eiendommer med full- og overflatedyrket jord (inntil 35 

dekar) vil i større grad enn hva som har vært vanlig til nå, eksponere dyrka jord for salg til 

interessenter som har andre formål med ervervet enn jordbruks- og matproduksjon. Ofte vil 

disse interessentene og være i en helt annen finansiell posisjon for kjøp, enn interessenter som 

ønsker å erverve eiendom for jordbruksdrift og matproduksjon.  

 

Østfold Bondelag mener at det fortsatt bør være konsesjonsplikt og priskontroll ved 

erverv av ubebygde eiendommer for å sikre at dyrka jord i størst mulig grad nyttes til 

matproduksjon basert på familieeide gårdsbruk. 

 

 

 

5) Norges Bondelag har tidligere spilt inn at det bør legges til rette for konsesjonsfritt kjøp 

av innmark som grenser til en aktiv kjøpers innmark samt utmark som grenser til en aktiv 

kjøpers eiendom, men slik at konsesjonsplikt igjen inntreffer når eiendommen har nådd en 

viss størrelse i henholdsvis inn- og utmark. En slik regel ville gitt et incitament til å oppnå 

gode rasjonaliseringer ved salg til nærmeste nabo, og samtidig med et begrenset antall 

konkurrerende interessenter.  

 

Lovforslaget legger opp til konsesjonsfritt kjøp av tilgrensende eiendom uten slike 

begrensninger som nevnt. Hvordan stiller ditt fylke seg til lovforslaget? 

 

Konsesjonsfrie kjøp av tilgrensende eiendom er sannsynligvis et godt virkemiddel for å få til 

rasjonaliseringer som kan være hensiktsmessige. Østfold Bondelag vil likevel understreke 

viktigheten av at dyrka jord drives på agronomisk forsvarlig vis og at landbrukseiendommer 

forvaltes på en god måte. Østfold Bondelag vil også understreke viktigheten av at lovverket 

sikrer at eierskapet til landbrukseiendommer er personlig, og at det ikke blir gitt åpninger i 

lovverket som gjør at for eksempel. aksjeselskap kan komme inn på eiersiden i 

landbrukseiendommer. 

 

Lovforslaget fra regjeringa, som legger opp til mulighet for konsesjonsfritt kjøp av 

tilgrensende eiendom med få begrensninger, kan føre til en uønsket utvikling med tanke på 

eierstruktur på landbrukseiendommer. Et scenario kan for eksempel være strategisk oppkjøp 

av en konsesjonsfri landbrukseiendom gjort av et aksjeselskap, og at kjøpet gjøres for å 

komme i posisjon til å kunne kjøpe tilgrensende eiendommer, det være seg både jord og skog.  

 

Østfold Bondelag mener lovforslaget fra regjeringa kan føre til en endring av 

eierstrukturen på landbrukseiendommer som ikke er ønskelig. Østfold Bondelag mener 

konsesjonsplikt er et godt prinsipp, også ved kjøp av tilgrensende eiendom. 

Konsesjonsplikt gir større sikkerhet for at kjøpet bidrar til god forvaltning av den 

aktuelle eiendommen, og en ønskelig eierstruktur.   
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6) Hvilke konsekvenser vil det bli for ditt fylke dersom det tillates konsesjonsfritt kjøp av jord 

som har vært leid i minst 5 år, uten nærmere reguleringer som avstand.  

 

Dagens situasjon hva gjelder leiejord i Østfold er at den i all hovedsak brukes til ulike former 

for jordbruksproduksjon. Hvis regjeringas forslag blir vedtatt, er det grunn til å tro at det vil 

kunne utløse salg til leietaker i noen grad. Graden av salg vil avhenge av prisnivået ved et salg 

av den aktuelle eiendommen.  

 

Om regjeringas forslag blir vedtatt er det sannsynlig at det vil bli inngått leieforhold, hvor 

målet er konsesjonsfritt kjøp etter fem år. Regjeringas forslag til endringer av konsesjonsloven 

vil ha som konsekvens at for eksempel aksjeselskap vil kunne bli eiere av landbrukseiendom 

ved oppkjøp av konsesjonsfri eiendom, og at denne brukes som grunnlag for leie av dyrka 

jord, hvor målet er kjøp etter 5 års leietid. Kjøperne vil kunne ha andre formål med sine 

erverv enn jordbruksdrift og produksjon av mat. Kjøper vil imidlertid og kunne være 

selskaper innenfor matvareindustri og/eller dagligvare som ønsker vertikal integrering i 

verdikjeden ved å gå inn på eiersiden i primærproduksjon.  

 

Regjeringas forslag vil kunne forrykke eierforholdene i norsk landbruk, bort fra det 

personlige og direkte eierskapet til jord til et eierskap som i større grad består av 

selskaper. Østfold Bondelag mener regjeringas forslag om konsesjonsfritt kjøp av leid 

jord, vil kunne ha svært uheldige konsekvenser for eierforholdene i norsk landbruk og 

for norsk matproduksjon. 

 

 

 

7) Har ditt fylke forslag til en annen (og snevrere) avgrensning av hvem som skal kunne 

kjøpe tilleggsjord konsesjonsfritt, enn det som er nevnt i punkt 6.?  

 

Østfold Bondelag mener at konsesjonsplikt er et godt virkemiddel for å sikre en 

fornuftig omsetning av landbrukseiendommer. Konsesjonsplikt er et av flere 

virkemiddel for å spre eierskapet til landbrukseiendommer, og konsesjonsplikt gir 

større sikkerhet for at jord som omsettes vil bli drevet på forsvarlig vis. Østfold 

Bondelag mener derfor at det bør være konsesjonsplikt og ved kjøp av tilleggsjord. 

 

 

 

8) Er det hensiktsmessig at eiendommer med ned til 5 dekar jordbruksareal (inklusive 

gjødsla beite) eller 25 dekar produktiv skog, skal være i posisjon til konsesjonsfritt erverv 

av tilleggsjord? Hvis ikke, hva bør være nedre grense på kjøpers eiendom? 

 

Konsesjonsfrihet åpner for at selskaper får eierskap til jord- og skogressurser. Muligheten for 

konsesjonsfritt erverv av tilleggsjord vil utvide en slik åpning. Konsesjonsfrie erverv av 

tilleggsjord uten avstandsbegrensning og uten krav om driftsmessig god løsning, vil kunne 

føre til en uheldig eiendomsstruktur i norsk landbruk. Hvis det skal åpnes for konsesjonsfrie 

erverv av tilleggsjord/skog må det være et krav at kjøpers eiendom er konsesjonspliktig. 
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9) Hvordan stiller ditt fylke seg til forslaget om å tillate fradeling av ubebygde tomter inntil 

2 dekar til bolig, fritidshus eller naust, uten jordlovbehandling? 

 

Forslaget omfatter ikke tomter på full- og overflatedyrka jord eller innmarksbeite. Østfold 

Bondelag har forståelse for at forslaget kan oppfattes som forenkling, og en endring som gir 

større rådighet for den enkelte grunneier over egen eiendom. Ved fradeling av areal på 

gårdsbruk er det viktig å vurdere langsiktige konsekvenser for rasjonell drift på gården. Det 

finnes mange eksempler på at fradeling av boligtomter har vært, og er uproblematisk for 

fortsatt drift på gården hvor fradeling har skjedd, men det finnes og mange eksempler på det 

motsatte.  

 

Østfold Bondelag mener at fradeling av tomter fortsatt skal skje med grunnlag i søknad 

og godkjenning etter jordloven. 

 

 

 

10) Hvordan stiller ditt fylke seg til forslaget om å fjerne kravet til 10-årig avtale ved leie av 

jordbruksareal? 

 

Østfold Bondelag mener at langsiktige leieavtaler generelt vil være en klar fordel. Dette 

gjelder for eksempel husdyrprodusenter som har store økonomiske forpliktelser knyttet til 

gjeld, og som er avhengig av mye leid areal. Langsiktige leieavtaler sikrer også at leietaker 

har trygghet for investeringer i jordveien, enten det gjelder kalking, reparasjon av 

hydrotekniske anlegg eller drenering. Østfold Bondelag har likevel forståelse for at 10-årige 

avtaler kan være utfordrende for grøntprodusenter, som er avhengig av vekstskifte. 

 

For utleier vil langsiktige leieavtaler sørger for forutsigbarhet for drifta av jorda over flere år, 

men kan på den annen side være en ulempe hvis eier ønsker å selv disponere jorda eller ved 

salg av eiendommen.  

 

Østfold Bondelag mener at kravet om 10-årig avtale ved leie av jord bør opprettholdes 

ut fra hensynet til at satsing innenfor landbruket ofte krever store investeringer. Østfold 

Bondelag mener at det innenfor grøntproduksjonene må være mulig å gi dispensasjon 

på kravet til 10-årig avtale på grunnlag av agronomiske hensyn (vekstskifte). 

 

 

 

11) Hvordan stiller ditt fylke seg til forslagene om å fjerne kravet til driftsmessige gode 

løsninger ved leie av jordbruksareal, og om at leiejord ikke behøver å være tilleggsareal 

til annen landbrukseiendom, men gjenstand for selvstendig drift? 

 

Regjeringa begrunner sitt forslag om å fjerne kravet til driftsmessige gode løsninger ved leie 

av jordbruksareal, med at dette er noe som partene, og ikke minst leietaker er i stand til å 

vurdere selv. Østfold Bondelag mener at begrepet «driftsmessige gode løsninger» i realiteten 

handler om hvilket landbruk det er ønskelig å ha i Norge; et landbruk basert på gårdens 

ressurser, og ressurser i rimelig nærhet til driftssenteret, eller et landbruk basert på mye 

transport over betydelige avstander. Østfold Bondelag erkjenner at disse grensene kan være 
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vanskelige å trekke, men et bortfall av kravet om driftsmessige gode løsninger ved leie av 

jordbruksareal, vil være steg i gal retning. 

 

Regjeringa begrunner sitt forslag om at leiejord kan være gjenstand for selvstendig drift, med 

blant annet hensynet til ungdom som vil inn i næringa, og at forslaget vil gjøre det lettere for 

nye aktører med nye ideer å komme inn i næringa. Østfold Bondelag mener det er andre 

virkemidler som har større treffsikkerhet med tanke på å rekruttere ungdom til næringa. Slik 

Østfold Bondelag tolker forslaget til endring, vil en ordning hvor leiejord driftes selvstendig 

uten å være tilleggsjord til annen landbrukseiendom, kunne være en inngang for senere 

konsesjonsfritt erverv, med de mulige formål det måtte ha. Forutsetningen for senere 

konsesjonsfritt erverv, vil være at leier erverver annen landbrukseiendom (gårdsbruk). Det er 

krevende å identifisere alle konsekvenser av en ordning hvor leiejord kan driftes på 

selvstendig basis. Østfold Bondelag mener derfor det er rett å innta en «føre var» holdning til 

dette.  

 

 

 

12) Hva mener ditt fylke om forslaget om at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd skal 

være tvangsgrunnlag for utlegg? 

 

Felleskapets midler må fordeles i tråd med hva som er tilsiktet for midlene, og det er 

nødvendig med gode regler og rutiner som sikrer en slik fordeling. Intensivert kontroll på 

tilskuddsområdet de seinere åra, har ifølge Landbruks- og matdepartementet (LMD) ført til et 

økende antall vedtak om tilbakebetaling av tilskudd.  

 

For å få til en mer effektiv betalingsoppfølging av feil utbetalte statlige midler til 

jordbruksforetak ønsker LMD at det innføres en hjemmel i jordloven som gjør at endelig 

vedtak om tilbakebetaling av tilskudd vil være tvangsgrunnlag for utlegg. Dagens system 

innebærer at forvaltningen må få dom for tilbakebetalingskravet dersom den som har fått 

tilbakebetalingskravet motsetter seg kravet. 

 

Østfold Bondelag mener det er viktig å ha tilskuddssystemer som er slik innrettet og utformet 

at de i størst mulig grad hindrer feil utbetaling av tilskudd. Østfold Bondelag har også 

forståelse for at LMD ønsker et effektivt system for oppfølging av feil utbetalte tilskudd og 

tilbakebetaling av tilskudd.  

 

Ut fra en samlet vurdering mener Østfold Bondelag at det er riktig å etablere en 

hjemmel i jordloven § 18, som gjør vedtak om tilbakebetaling av tilskudd til 

tvangsgrunnlag for utlegg. 
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