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Høringsuttalelse - forslag om oppheving av konsesjonsloven og
boplikt

Vi viser til høringsnotat av 15. oktober 2014 med forslag om å oppheve konsesjonsloven og
bestemmelse om boplikt i odelsloven.

Norsk Landbrukssamvirke er interesseorganisasjon for samvirkeforetakene i landbruket.
Disse er eid av norske bønder, som har en aktiv samhandling med foretakene gjennom salg
av råvarer, innkjøp av innsatsfaktorer i produksjonen eller på annen måte. Stabil tilførsel av
råvarer er en viktig forutsetning for samvirkeforetakene og eierne. Forhold som påvirker
struktur, og ikke minst produksjonsomfang og fordeling i primærlandbruket er derfor også av
stor betydning også for den landbruksbaserte industrien.

Det er politisk enighet om å utnytte arealressurser over hele landet for å øke norsk
matproduksjon. Norsk Landbrukssamvirke mener forslaget om å oppheve
konsesjonsloven og bestemmelsene om boplikt i odelsloven ikke bidrar til å nå de
omforente målene, og går derfor imot forslaget.

Det norske landbruket er i all hovedsak et familiebasert. Det har gjennomgått en sterk
strukturrasjonalisering og produktivitetsøkning. Samtidig har vi i betydelig større grad enn
land som det er naturlig å sammenligne med lyktes i å opprettholde produksjon og bruk av
tilgjengelige arealer i hele landet. Dette skyldes flere forhold, men ved siden av velutviklede
samvirkeforetak som sikrer bønder i hele landet markedsadgang, står lovreguleringen av
eiendomsforhold sentralt. Det er også denne faktoren som i størst grad skiller oss fra en
rekke andre land. En så fundamental endring som Regjeringen her legger opp til, vil svekke
en vesentlig forutsetning for et aktivt landbruk i hele landet.

Forslaget vil i første rekke tjene de som ønsker å forlate næringen, og ikke styrke bonden
som næringsdrivende produsent av mat og andre produkter basert på areal. Et
velfungerende marked for landbrukseiendom er avhengig av reguleringer som sikrer at
markedet omfatter landbrukseiendom brukt til landbruksformål. Uten prisregulering som tar
utgangspunkt i dette, vil prisdannelsen på landbrukseiendommer styres av en rekke andre
forhold. Disse vil trolig føre til vesentlig større prisforskjeller og undergrave videreføringen av
et effektivt familielandbruk som utnytter de naturgitte ressursene i hele landet.
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Målet med konsesjonsbestemmelser og priskontroll er å sikre et prisnivå på
landbrukseiendom som står i et akseptabelt forhold til inntjening ved bruk av eiendommen til
landbruksformål. Uten en slik regulering vil markedet i stor grad påvirkes av interessen for
kjøp av landbrukseiendom til andre formål eller som et rent investeringsobjekt.

Eierskifter av gårdsbruk skjer fortsatt i svært stor grad innen familien. Det viktig å påpeke at
en deregulering av omsetning i det åpne markedet i betydelig grad også vil påvirke
forutsetningene for overtakelse av landbrukseiendom innen familien.

Konsesjonsloven er basert på målet om å videreføre eiendommen som landbruksvirksomhet.
Det er en naturlig konsekvens at det også pålegges kjøper forpliktelser. En av disse er
boplikt. Sett i et helhetlig bilde bør derfor ikke bestemmelsene om boplikt i odelsloven
fjernes.

Vi viser for øvrig til høringsuttalelser fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag.

Med vennlig hilsen
Norsk Landbrukssamvirke
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