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Høring. Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om
odelsretten og åsetesretten Stortinget behandlet 16. februar 2016 Innst. 153 L (2015-2016) fra Næringskomiteen som
gjaldt regjeringens lovforslag i Prop. 124 L (2013-2014) om endringer i konsesjonsloven og
tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Stortinget vedtok å sende lovforslaget
tilbake til regjeringen. Stortinget ba samtidig regjeringen om å utrede og legge fram for
Stortinget en rekke ulike forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.
Stortinget ber i sine vedtak bl.a. om følgende:
 Vedtak nr. 483: Stortinget ber regjeringen legge frem en ny proposisjon om endringer i
konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven.
 Vedtak nr. 485: Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av om avgrensningen av
beløpsgrenser og arealgrenser for praktisering av priskontroll bør fastsettes i en
forskrift, og ber i tilfelle regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å
innføre en slik forskriftshjemmel i konsesjonsloven.
 Vedtak nr. 486: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om
nødvendig lovendring om å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av
bebygd eiendom og lovbestemt boplikt til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.
 Vedtak nr. 487: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om
at arealgrensen endres tilsvarende for odlingsjord etter odelsloven § 2.
 Vedtak nr. 488: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til
hvordan priskontrollen på rene skogeiendommer kan oppheves.
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Vedtak nr. 489: Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan produktive jord- og
skogbruksarealer på en eiendom kan overdras som tilleggsjord til eiendommer som har
tilstøtende grenser, ligger i nærheten av, og/eller forpaktes, uten at det skal være
nødvendig å søke samtykke til deling eller konsesjon. Stortinget ber regjeringen
komme tilbake til Stortinget med forslag om en slik endring.
Vedtak nr. 490: Stortinget ber regjeringen utrede regler som gjør at skogen på
kombinerte jord- og skogbrukseiendommer kan unntas fra priskontroll, og komme
tilbake til Stortinget med forslag til endrede regler.

Landbruks- og matdepartementets oppfølging av anmodningene går fram av vedlagte
høringsnotat hvor departementet foreslår endringer i konsesjonsloven, jordloven og
odelsloven. Anmodningene reiser flere spørsmål knyttet til avgrensninger som også er
behandlet i notatet. Anmodningene er behandlet i kapittel 2, 3 og 4.
Departementet har gitt Landbruksdirektoratet i oppdrag å nedsette og lede en arbeidsgruppe
som skulle utrede effekten av bruk av leiejord og om det bør være større samsvar mellom eier
og bruker, samt utrede praktiseringen og effekten av driveplikten. Arbeidsgruppen har i
rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon, Rapport nr. 27/2015 foreslått
flere endringer i lovgivningen. I vedlagte høringsnotat foreslår departementet som en
oppfølging av dette arbeidet endringer i reglene om driveplikt etter jordloven. For å bidra til
forenkling av regelverket, redusere byråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over
egen eiendom foreslår Landbruks- og matdepartementet også enkelte endringer i jordlovens
bestemmelse om deling av landbrukseiendom. Departementet foreslår dessuten noen
endringer som gjelder tilbakebetaling av tilskudd. Forslagene er behandlet i kapittel 5, 6 og 7.
Disse forslagene behandles i samme høringsprosess som anmodningsvedtakene i Stortinget
fordi de retter seg mot de samme høringsinstansene, og til dels også gjelder de samme
lovbestemmelsene som omfattes av Stortingsflertallets forslag til endringer.
Forslagene sendes med dette på høring, se vedlagte høringsnotat. Notatet er også tilgjengelig
på departementets hjemmesider. https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2501880/
Vi ber om at høringsuttalelser sendes departementet elektronisk ved bruk av den digitale
løsningen for høringsuttalelser https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2501880/ innen
mandag 26. september 2016.

Side 2

Høringsnotatet inneholder mange forslag på ulike områder og det er knyttet forskjellige vilkår
til flere av forslagene. For å legge til rette for at departementet enkelt skal kunne oppsummere
høringsuttalelsene, ber vi om at eventuelle uttalelser følger den systematikken som er valgt i
høringsnotatet.

Med hilsen

Pål Vidar Sollie (e.f.)
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Adresseliste
Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Advokatforeningen
Bygdeungdomslaget
Den norske dommerforening
Domstoladministrasjonen
Kartverket
KS
Norges bondelag
Norges bygdekvinnelag
Norges Skogeierforbund
Norsk eiendomsmeglerforbund
Norsk naturviterforbund
Norsk Bonde og Småbrukarlag
NORSKOG
Opplysningsvesenets fond
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