Vedtak i Kommunestyret - 15.09.2016
Stjørdal kommune er en av Norges største landbrukskommuner. Målt etter antall
gårdsbruk er kommunen landets 8. største og når det gjelder jordbruksareal er
kommunen nr. 11, med ca 87.000 daa dyrkamark. Kommunestyret i Stjørdal er sterkt
kritisk til de foreslåtte endringer i Konsesjonslov, jordlov og odelslov.
Vi mener forslaget til endringer samlet vil gå på bekostning av samfunnets innflytelse og
interesse av at det produseres mat over hele landet. Alt lovverk omkring
landbrukseiendommer må bidra til å sikre bosetting, hindre gjengroing, sikre
matvareberedskap, sikre kontroll med matkvaliteten og sikre en god dyrevelferd i hele
landet. En økning av arealgrensene i Konsesjonsloven vil svekke garantien for at
landbrukseiendommer brukes til det de er tenkt til, matproduksjon.
Formålet med fortsatt priskontroll er å sikre en forsvarlig prisutvikling på
landbrukseiendommer i forhold til verdien av eiendommenes driftsgrunnlag, dette er
avgjørende for rekruttering av unge bønder.
Bestemmelsene om boplikt er spesielt viktig for distriktslandbruket og bosetning i hele
landet. Loven har lagt til rette for at bønder har eid sin egen jord og sikret familiebruk og
ikke et jordbruk eid av fond eller selskaper. Vi advarer mot å fjerne priskontrollen på
skogeiendommer da vi frykter en oppsplitting av kombinasjonsbruk noe som vil svekke
gårdens totale driftsgrunnlag.
Samlet vil en økning av beløpsgrensen på priskontrollen og arealgrensen for konsesjon,
boplikt og odel i tillegg bortfall på priskontroll av skogeiendommer og unntak for
konsesjon på leiejord på avtaler over 5 år føre til at antall gårdsbruk med konsesjon
kommer langt under 40%.
Dette er et veiskille for norsk landbruk. Hvis man lemper på konsesjonsreglene vil vi få et
helt annet landbruk enn dagens. Vi mener denne landbrukspolitikken ikke bidrar til å nå
målet om matproduksjon over hele landet. Stjørdal kommune går imot de foreslåtte
endringer da vi mener dette åpner for omgåelser og svekking av norsk landbruk.

Behandling i Kommunestyret - 15.09.2016
Nelly Lian (FRP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret i Stjørdal kommune støtter regjeringens arbeid med å endre konsesjonsloven og
boplikt basert på at dette er en kraftig styrking av privat eiendomsrett. I tillegg mener
kommunestyret at dagens praktisering av konsesjonslov og boplikt hindrer et effektivt marked.
Stian Flobergseter (AP) fremmet følgende forslag:
Stjørdal kommune er en av Norges største landbrukskommuner. Målt etter antall gårdsbruk er
kommunen landets 8. største og når det gjelder jordbruksareal er kommunen nr. 11, med ca
87.000 daa dyrkamark. Kommunestyret i Stjørdal er sterkt kritisk til de foreslåtte endringer i
Konsesjonslov, jordlov og odelslov.
Vi mener forslaget til endringer samlet vil gå på bekostning av samfunnets innflytelse og

interesse av at det produseres mat over hele landet. Alt lovverk omkring landbrukseiendommer
må bidra til å sikre bosetting, hindre gjengroing, sikre matvareberedskap, sikre kontroll med
matkvaliteten og sikre en god dyrevelferd i hele landet. En økning av arealgrensene i
Konsesjonsloven vil svekke garantien for at landbrukseiendommer brukes til det de er tenkt til,
matproduksjon.
Formålet med fortsatt priskontroll er å sikre en forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer
i forhold til verdien av eiendommenes driftsgrunnlag, dette er avgjørende for rekruttering av
unge bønder.
Bestemmelsene om boplikt er spesielt viktig for distriktslandbruket og bosetning i hele landet.
Loven har lagt til rette for at bønder har eid sin egen jord og sikret familiebruk og ikke et
jordbruk eid av fond eller selskaper. Vi advarer mot å fjerne priskontrollen på skogeiendommer
da vi frykter en oppsplitting av kombinasjonsbruk noe som vil svekke gårdens totale
driftsgrunnlag.
Samlet vil en økning av beløpsgrensen på priskontrollen og arealgrensen for konsesjon, boplikt
og odel i tillegg bortfall på priskontroll av skogeiendommer og unntak for konsesjon på leiejord
på avtaler over 5 år føre til at antall gårdsbruk med konsesjon kommer langt under 40%.
Dette er et veiskille for norsk landbruk. Hvis man lemper på konsesjonsreglene vil vi få et helt
annet landbruk enn dagens. Stjørdal kommune går imot de foreslåtte endringer da vi mener dette
åpner for omgåelser og svekking av norsk landbruk.
Dorthea Elverum (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til Dorthea Elverum (SP) fremmet
følgende tilleggsforslag til Flobergseters :
Votering:
Lians (FRP) forslag falt med 10 mot 31 stemmer for Komite Kultur næring og miljø sin
innstilling.
Flobergseters (AP) forslag vedtatt med 31 mot 10 stemmer for Komite Kultur næring og miljø
sin innstilling.
Dorthea Elverum (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Dette er et veiskille for norsk landbruk. Hvis man lemper på konsesjonsreglene vil vi få et helt
annet landbruk enn dagens. Vi mener denne landbrukspolitikken ikke bidrar til å nå målet om
matproduksjon over hele landet. Stjørdal kommune går imot de foreslåtte endringer da vi mener
dette åpner for omgåelser og svekking av norsk landbruk.
Elverums (SP) tilleggsforslag vedtatt med 31 mot 10 stemmer.
Foreløpig vedtatte endringer vedtatt med 31 mot 10 stemmer.

