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1. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Høringsuttalelsen fra Rømskog kommune sendes Landbruks- og matdepartementet. 

 

 

Formannskapet  - 05.01.2015 sak 2/15 

 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FORMANNSKAPETS VEDTAK: 

Høringsuttalelsen fra Rømskog kommune sendes Landbruks- og matdepartementet. 

 

 

 

 

2. SAKENS FAKTA: 

Bakgrunn: 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har sendt ut høringsbrev og høringsnotat den 

15.10.14, med høringsfrist 15.01.15. I høringsnotatet foreslås å oppheve lov av 28.november 

2003 nr.98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), samt å oppheve 

enkelte bestemmelser i lov av 28.juni 1974 nr 58 om odelsretten og åsetesretten som 

omhandler boplikten.  Det foreslås å oppheve konsesjonsplikten og boplikten uten å erstatte 

disse med andre regler. Av hensyn til lengden på høringssvaret fra Rømskog kommune, 

refereres ikke LMD sitt forslag i saken. Det vises heller til høringsforslaget fra LMD. 

 

Rømskog kommune ligger nordøst i Østfold fylke. Kommunen har i underkant av 700 

innbyggere. Rømskog er en relativt stor landbrukskommune med ca 153.000 daa skog og 

utmark og ca 2700 daa dyrket mark.  I følge landbruksregisteret er det 84 

landbrukseiendommer i kommunen. (Kilde: Landbruksdirektoratet). 

 

 

3. VURDERING: 
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Rømskog kommune stiller seg kritiske til at LMD foreslår å oppheve konsesjonsloven i sin 

helhet. Kommunen mener loven er viktig for regulering av landbrukseiendommer og er særlig 

kritisk til følgende områder: 

 

Boplikt: 

Rømskog kommune mener det er viktig at gårdsbrukene er bebodd. For å opprettholde 

bosettingen i distriktene er det viktig at færrest mulig gårdsbruk blir fritidseiendommer. 

Ubebodde gårdstun vil også erfaringsmessig forfalle raskere og dessverre bli til sjenanse i 

kulturlandskapet. Landbrukskommunen Rømskog er opptatt av levende bygder, og mener 

konsesjonsloven bidrar positivt til det. 

 

Priskontroll: 

Rømskog kommune mener at priskontroll er en viktig mekanisme i konsesjonsloven. En ren 

markedsstyrt prisutvikling på landbrukseiendommer kan gjøre det vanskeligere for unge å få 

innpass i næringen. Samtidig vet man også at næringen sliter med å rekruttere nok unge til å 

overta gårdsbruk. Høyere inngangssum vil ikke gjøre det enklere. Dersom prisen på gårdsbruk 

blir høyere, kan det også bli vanskeligere å gjøre nødvendige investeringer i driftsapparatet på 

gården grunnet økte kapitalkostnader. Priskontrollen er et av mange virkemidler som brukes 

for å nå landbrukspolitiske mål. Fjernes denne bestemmelsen kan det få uheldige 

konsekvenser i forhold til for eksempel målsettingen om økt verdiskapning, og målet om 

landbruk over hele landet. 

 

Vurdering av egnethet: 

Landbruksdrift er avhengig av at man sikrer å ha god nok kompetanse i næringen. Kravet til 

egnethet ligger i lovverket, men har i de seinere år blitt liberalt tolket. Mat- og 

virkesproduksjon krever kunnskap, det er viktig at det blir satt fokus på dette gjennom 

utdanning og praksis. Krav til kompetanse for å drive en landbrukseiendom bør ikke svekkes, 

heller styrkes. 

 

Arealspekulasjon: 

En har sett de seinere år at eiendomsutviklere/utbyggere kjøper opp, eller ønsker å kjøpe opp 

landbrukseiendommer i ren spekulasjon. Dette for å posisjonere seg for eventuelle fremtidige 

utviklingsplaner. En slik utvikling vil erfaringsmessig virke prispressende, og vil absolutt ikke 

gagne landbruksnæringen. Jordvernet blir svekket, det blir mindre arealer til matproduksjon.  

 

Industrialisering av landbruket: 

Man merker allerede i dag en viss industrialisering av landbruket. Enhetene blir store, og 

gårdene driftes som bedrifter der arbeidskraft leies inn etter behov. Fjerning av loven kan føre 

til et eierskap til landbrukseiendommer f.eks blir AS. Konsekvensene kan være at 

familielandbruket forsvinner. Når det er sagt, er det selvfølgelig viktig at landbruket tilpasser 

seg den tid vi lever i, men likevel mener Rømskog kommune at industrialiseringen må holdes 

på et fornuftig nivå. Konsesjonsloven bidrar til at denne utviklingen ikke akselrerer i et alt for 

stort tempo. 

 

Drift av jord (driveplikt): 

Med stadig større krav til effektivitet og større maskiner i landbruket ser man at det blir stadig 

mer utfordrende å drive marginale arealer. Mer og mer av disse arealene går ut av drift og 

gror igjen. Dette fører til et stadig mindre åpent kulturlandskap. Rømskog kommune tror at en 
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fjerning av konsesjonsloven vil medføre at arealer går ut av drift raskere enn hva som er 

tilfelle nå. 

 

Arealene for matproduksjon i Norge er fra før av på beskjedne 3% av landets totalareal, en 

nedgang vil over tid gjøre oss mer avhengig av import og mindre selvforsynte. Dette er i strid 

med det politiske målet om økt matproduksjon og økt avvirkning av skog. Ut fra et slikt 

perspektiv er det viktig å bevare matjorda og andre ressurser til matproduksjon. Det antas at 

mindre oversiktlige eierforhold også vil kunne gi mindre oversikt over bruken av 

landbrukseiendommer og dyrka jord. For å sikre produksjonsarealene fremover bør det 

utarbeides en nasjonal jordvernstrategi. 

 

 

4. KONKLUSJON: 
Rømskog kommune mener at konsesjonsloven og dens bestemmelser bør beholdes. En 

oppheving vil gi mindre kontroll med eierstruktur og bruk av landbruksarealer. Det vil igjen 

kunne svekke mulighetene for å opprettholde landbrukets ressurser for å sikre tilstrekkelig 

matproduksjon og avvirkning fremover. Bestemmelser i annet lovverk som plan- og 

bygningsloven og jordloven anses ikke å være nok til å sikre dette. 

 

5. VEDLEGG: 

1. Høringsbrev og høringsnotat fra LMD 

 

 

6. UTSKRIFT SENDES: 

Høringssvar sendes LMD. 

 

 


