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Høringsuttalelse til forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikt 
 

Det vises til høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet datert 15. oktober 2014, med forslag 

om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom samt endringer i lov om 

odelsretten og åsetesretten. 

 

I det følgende vil Statskog SF gi sine merknader til det oversendte høringsnotat. Det presiseres at 

foretaket ikke berøres av forslaget knyttet til boplikt, og uttalelsen vil derfor kun omhandle 

spørsmålet om opphevelse av konsesjonsplikt knyttet til salg av fast eiendom.  
 

Foretaket stiller seg i utgangspunktet positiv til departementets forslag om å oppheve 

konsesjonsloven.  

 

Statskog SF har de siste årene gjennomført salg av 140 eiendommer som til sammen utgjør 252 

040 daa i 15 fylker og 68 kommuner, og har på denne bakgrunn relevant og aktuell erfaring med 

praktiseringen av konsesjonslovens bestemmelser. 

 

Denne erfaringen har blant annet vist at konsesjonsmyndighetenes praksis varierer sterkt mellom 

kommuner og mellom fylkesmannsembeter.  

 

Etter Statskog SFs oppfatning kan dagens regler, da særskilt reglene om priskontroll i § 9 nr 1, 

være egnet til å begrense viljen til samt mulighetene for en hensiktsmessig omsetning og 

strukturendring av skogeiendommer.  
 

Etter det foretaket erfarer er antallet skogeiendommer og eiendomsstruktur omtrent den samme i 

dag som for 50 år siden. Dette til tross for at realprisen på tømmer er redusert, noe som igjen har 

ført til at skogeiendommene relativt sett har fått en mindre betydning for eiernes økonomi.  

 

Slik Statskog SF ser det påvirker dette interessen for skog som næring, og medfører en negativ 

effekt både på avvirkningen og investeringene i skogen. Skogeiers beslutning om å avvirke skog er 

knyttet til om det er økonomisk interessant for eierens totaløkonomi, samt den generelle kunnskap 

om og holdninger til skog og skogbruk. Etter foretakets oppfatning er dagens regler i 

konsesjonsloven ikke egnet til å øke interessen for slik avvirkning.  
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Det vises for øvrig til foretakets høringsuttalelse datert 03.02.2014 angående forslag om 

opphevelse av bestemmelsen i konsesjonsloven § 9 nr 1.  

 

I denne uttalelsen slutter Statskog SF seg til departementets vurdering av at en opphevelse av 

«priskontrollen» i konsesjonsvurderingen vil gi et bedre fungerende eiendomsmarked. Foretaket 

peker imidlertid videre på at det bør komme klarere til uttrykk i lovteksten at det etter opphevelsen 

av denne bestemmelsen ikke lenger skal være lovlig adgang til å trekke den avtalte prisen inn i 

vurderingen av om det skal gis konsesjon for erverv av en landbrukseiendom.  

 

Slik Statskog SF ser det påvirker priskontrollens eksistens markedsprisene både ved selgers 

fastsettelse av prisantydning, og ved kjøpers fastsettelse av prisnivået i pristilbudene. Dette 

medfører i sin tur et prisnivå som ikke er i samsvar med markedspris ved fri prisdannelse.  

 
 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Fjær Solbakk 

Advokat 
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