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HØRINGSSVAR OM OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN 

Norges Kommunistiske Parti i Østfold vil med dette gi sitt høringssvar til forslaget om 

oppheving av konsesjonsloven og boplikten som landbruks- og matdepartementet har sendt 

på høring. 

Gjeldende konsesjonslov 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov 

2. landbruksnæringen 

3. behovet for utbyggingsgrunn 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 

5. hensynet til bosettingen 

Vurdering 

Midt på 1970-tallet vedtok Stortinget et historisk opptrappingsvedtak for landbruket. Initiativet ble 

tatt av Sosialistisk Valgforbund, som NKP var en del av. Bakgrunnen for vedtaket var behovet for økt 

matvareproduksjon i verden, samt næringens dårlige økonomi. Det siste førte også til den såkalte 

Hitraaksjonen. Dessverre har ikke Stortinget i tiårene etter vedtaket fulgt det opp i praksis. 

Det er knapt noen som har økt produktiviteten mer enn den norske bonden. Dette har ikke ført til 

bedret økonomi. Tvert om så sakker bonden stadig akterut i forhold til lønnsutviklingen ellers i 

samfunnet. 
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Dagens lovverk er et middel for å sikre at storkapitalen ikke kommer inn i næringen. Dersom 

odelsloven blir fjernet vil det føre til en sterk prisoppgang på landbrukseiendom. Da vil det nærmest 

bli umulig for nye eiere som vil leve av jorda å skaffe seg et gårdsbruk for å ha det som levevei. Vi vil 

få en utvikling i Norge mot det gamle leilendingssystemet hvor noen rike vil eie jorda, mens billig 

arbeidskraft vil utføre arbeidet. 

Boplikten er et godt virkemiddel som skal sørge for at eier også bebor eiendommen. Dette bidrar til å 

opprettholde bosettingsmønsteret, samtidig som det sikrer levedyktige lokalsamfunn. Ved å 

opprettholde levedyktige lokalsamfunn sørges det også for mindre press på tett befolkede områder. 

Konklusjon 

NKP i Østfold ønsker å opprettholde odelsloven og boplikten. 

 

 

 

 

 

Dag Norum, leder                                                                                                         Riitta Berger, sekretær  


