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n Google tilbyr gratis skytjeneste for skolene n Svensk e forskere advarer mot å takke ja 

FORNØYDE: Trondheim kommune er en av flere norske kommuner som har takket ja til Google. På 
Stabbursmoen skole er både elever og lærere er svært fornøyde med brukervennligheten. Her er 
elevene Veronika Jakobsen, Maja Lerseth, Gabriel Eskelund, Petter Pollestad og Olve Torvik.
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Frankrike til valgurnene
Den franske valgkampen har vært full av kontraster, med nykommeren 

Emmanuel Macron, høyrepopulisten Marine Le Pen, kontroversielle François Fillon 
og venstreutfordreren Jean-Luc Mélenchon. 

Klassekampen gjør opp status etter første valgrunde.

Onsdag 3. mai kl.18.30, Nye Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6. debatten

Sandra Lillebø, 
spaltist og kritiker 
i Klassekampen

Emil André Erstad, 
rådgiver i tankesmia Agenda 

Remi Nilsen, 
redaktør i norske 
Le Monde Diplomatique

ORDSTYRER: 
Yngvild Gotaas Torvik, 
Klassekampen

Fester grepet om elevene

ENDRING: Regjerin-
gen uthuler regelver-
ket til fordel for kapi-
talinteresser, mener 
Bondelaget etter at 
endringene i jord- og 
konsesjonslovgivnin-
gen ble fremmet i går.

LANDBRUK
– Konsesjonsloven er sam-
funnets verktøy for å sikre at 
landbrukseiendommer blir 
eid av aktive bønder og 
brukt til matproduk-
sjon. Ved å uthule 
loven gjør regjerin-
gen det enda van-
skeligere for ung-
dom å få kjøpt land-
brukseiendom, men 
mye lettere for dem 
som vil plassere 
penger i jord uten å 
produsere mat, sier 
generalsekretær Per 
Skorge i Norges Bondelag.

Skorge understreker at 
konsesjonsloven sørger for 
at eierskapet til landbruks-
eiendommer er spredt på 
mange hender, og at det skal 
være mulig for vanlige folk å 
kjøpe en gård og drive skog-
bruk og matproduksjon på 

den. Regjeringen har imid-
lertid økt arealgrensene for 
konsesjonsplikt fra 25 til 35 
dekar fulldyrket og overfla-
tedyrket jord.

Per Skorge mener de fore-
slåtte endringene innebærer 
at nærmere 60 prosent av 
landbrukseiendommene vil 
bli unntatt fra konsesjonslo-
ven.

I tillegg til økning av are-
algrensene foreslår regjerin-
gen å lempe på priskontroll, 
blant annet ved å unnta 
skogeiendommer uten jord-
bruksareal. Andre forslag 
dreier seg blant annet om 
ulike unntak fra konsesjons-
reglene og forenkling av vil-
kårene for driveplikt ved 
bortleie.

Regjeringens mål har 
vært å øke omset-
ningen av matjord, 
at det rett og slett 
skal bli enklere å 
selge til hvem man 
vil.

– Lovverket vil 
med disse forslage-
ne legge bedre til 
rette for en rasjonell 
eiendoms- og bruks-
struktur og bedre 

samsvar mellom eier og bru-
ker. Eierne får med dette økt 
valgfrihet til å utvikle land-
brukseiendommene sine 
selv, sier landbruksminister 
Jon Georg Dale (Frp). Han 
understreker at forslagene 
vil føre til redusert offentlig 
og privat ressursbruk. ©NTB

Refses for å uthule 
matjordregelverket

VRIENT: Bondelaget mener det blir vanskeligere for vanlige folk 
å kjøpe seg gård og drive jordbruk på den. 
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