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Representantforslag 15S (2020-2021), innspill fra NORSKOG 

Vi viser til representantforslaget som foreslår å stramme inn konsesjonsloven for å styrke norsk eierskap til 

skog og grunn samt å innføre konsesjonsplikt ved omsetning av aksjer i selskaper som eier 

landbrukseiendommer. 

 

Konsesjonsplikt på aksjer i landbrukseiende selskaper eksisterte frem til konsesjonsloven av 2003 trådte i 

kraft. En gjennomgang av historikken og hensiktsmessigheten i slik konsesjonsplikt er utfyllende drøftet i 

ot.prp. nr. 79 (2002-2003). Hovedbegrunnelsen til opphevelsen var av nokså pragmatisk art. Det er få 

landbrukseiendommer som er eid av slike selskapers kjøp av eiendommer, er konsesjonspliktige. Essensen i 

dette temaet er godt oppsummert i kapittel 9.4 i proposisjonen: 

 

Opphevelse vil også føre til at det ikke lenger kan gripes inn med hjemmel i konsesjonsloven 

dersom det omsettes aksjeposter i store selskaper som eier landbrukseiendom. Departementet 

antar at noen av eiendommene dette gjelder kan være av en betydelig størrelse. Statistikken som er 

beskrevet ovenfor gir imidlertid indikasjoner på at det er relativt få eiendommer der bestemmelsen 

har en reell betydning.  

 

Selskapene som kjøpte Norske Skogs eiendommer i Trøndelag, fikk konsesjon etter at konsesjonsplikten for 

omsetning av aksjer var opphevet. Det at senere omsetning av aksjene ville kunne skje uten konsesjonsplikt, 

var derfor kjent for kommuner og Staten på dette tidspunktet. NORSKOG kan derfor ikke se at salget av 

aksjer Namdal Bruk m.fl. i seg selv bør utløse en debatt om en lovendring. 

 

Siden den første rendyrkede konsesjonsloven av 1909, har lovverket vært justert, endret og tilpasset en 

mengde ganger. Som en følge av dette inneholder loven (og praksisen) en rekke ulogiske konstruksjoner og 

til dels uhensiktsmessige løsninger. Det kan derfor være at tiden nå er inne for å foreta en samlet 

gjennomgang av konsesjonsloven og tilgrensende lover for å se på hensiktsmessigheten i reguleringen. En 

slik «eierskapsmelding» over norske arealressurser, kan muligvis være en god ide. 

 

På denne bakgrunn ber vi om at Stortinget avviser representantforslaget om å innføre nok en fragmentarisk 

endring av konsesjonsloven når det gjelder aksjer. Det å bestille en «eierskapsmelding» eller tilsvarende 

over konsesjonslovens virkninger, kan derimot synes som en bedre ide. 
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