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Opege ved henvendelse

Sametingets innspill til forslag om oppheving av priskontroll
i konsesjonsloven
Vi viser til høringsbrev av 05.12.13 der Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve
priskontroll på landbrukseiendommer.

En av hensiktene med å ha priskontroll er å sikre at de som har sitt levebrød fra
landbruksnæringen skal kunne erverve landbrukseiendommer fil en pris som gjør det mulig å
leve av landbruk.

Begrunnelsen for å oppheve priskontrollen fra Landbruks- og matdepartementet er blant annet
at landbruket trenger kapitaltilgang. Etter Sametingets syn vil oppheving av priskontrollen føre til
et motsatt resultat - det er de som vil ut av næringen som selger og tømmer landbruksnæringen
for kapital. Unge som vil inn i næringen vil få en enda større økonomisk byrde om de må kjøpe
eiendommer til en høyere pris. Oppheving av priskontroll vil neppe føre til en bedre rekruttering
til næringen slik LMD argumenterer for.

Oppheving av priskontrollen for landbrukseiendommer vil føre til større konkurranse om kjøp i
tettstednære områder til andre formål enn jordbruk. Jordbruksnæringen har i liten grad mulighet
til å konkurrere om pris med andre næringsinteresser. Etter Sametingets syn vil en slik utvikling
føre til større avgang av jordbrukseiendommer til andre formål enn til jordbruk.

Sametinget vil ha videreført dagens ordning med en vurdering av pris etter bestemmelsene i
konsesjonsloven. For jordbruksnæringen i samiske områder er det viktig å ha langsiktighet og
forutsigbarhet siden det ofte er bundet store investeringer i bruket. Priskontroll er også et viktig
virkemiddel for å sikre at matjord ikke blir omdisponert til andre formål enn jordbruk.
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