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Konsesjon

• Konsesjon: Tillatelses til kjøp av fast eiendom. 

• Omfatter i realiteten bare 
landbrukseiendommer av en viss størrelse. 

• Formål: verne landbruksareal og opprettholde 
landbruksproduksjon.  



Priskontroll 

• Sikre en forsvarlig prisutvikling. 

• Prisen skal kunne forsvares sett i lys av 
inntjeningsmulighetene ved drift av 
eiendommen. 

• Et eget vurderingsmoment for om konsesjon 
skal gis. 



Boplikt 

• Vilkår for konsesjon, eller vilkår for fritak fra 
konsesjonsplikten.

• Må være bosatt på eiendommen innen ett år, i 
en periode for fem år. 





Situasjonen i dag: Økt press mot
begrensningene i adgangen til fri
handel med landbrukseiendom.
Hva er resultatet av avregulering?



• «Stimulere til at bønder som i dag driver 
eiendommer i større grad kan eie disse, 
gjennom nødvendig liberalisering av 
konsesjonsloven». 



• «Utrede konsekvensen av å avvikle odelsloven 
og grunnlovsvernet av odelsretten». 



• «Sette ned et lovutvalg med sikte på å 
samle landbrukslovgivningens i færre og 
mer oversiktlige lover»



Jordleie
Lovendring: Leiejord behøver ikke å være tilleggsjord. Eneste begrensning at 

det skal drives jordbruk på eiendommen. 

• Påstand: 
• Vil gjøre det enklere for unge som 

vil inn i næringa. 

• Realitet: 
• Forpakting vanlig slik at unge

får en fot innenfor i næringa.

• Økte leiepriser = vanskeligere
for ungdom å leie.

• Legger til rette for store
driftsselskaper som baserer
seg utelukkende på leiejord.



Konsesjon og odel 

• Lovendring: Arealgrensen for odel og konsesjon 
(priskontroll og boplikt) ved kjøp av bebygd eiendom 
økes fra 25 til 35 dekar full- og overflatedyrka jord. 

• Konsekvenser: 

• Konsesjonspliktige eiendommer ned 3 % fra 129 500 til 125 
700

• Bopliktige eiendommer ned 15 % fra 83 100 til 70 600

• Odelseiendommer ned 15 % fra 91 500 til 77 600



• Påstand: 
• Styrke bondens råderett over egen 

eiendom

• Bedre samsvar mellom eier og bruker 

• Konsesjonsplikt kan begrense selgers 
vilje til å legge eiendommen ut på 
salg

• Boplikt kan medføre at noen kjøpere 
vegrer seg mot å kjøpe eiendom

• Odelsretten begrenser muligheten 
for ikke odelsberettigede til å komme 
inn i næringa. 

• Realitet:
• Flere eiendommer vil falle utenfor 

priskontrollen 

• Større antall fritidseiendommer

- Mindre omsetning, vanskeligere å 
skaffe tilleggsjord 

• Gjengroing 









Priskontroll
Lovendring: avvikling av priskontroll på rene skogeiendommer

• Påstand: 

• Økt omsetning – økt 
avvirkning og økte 
investeringer

• Ønsker større 
skogarealer for å sikre 
mer effektiv skogdrift

• Realitet: 

• Økte priser på 
skogeiendom

• Øke avgangen av 
jordbruksareal 

• Økt gjengroing 

• Fradeling av innmarka-
tapper 
landbrukseiendom for 
verdifulle ressurser 








