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SAMMENDRAG: 
Kristian Bakkestuen søker om å dele fra deler av driftsenheten Skarholt i Treahøgda. 
Arealene som skal fradeles hører til Rønningen i Follebuhøgda, en del av enheten han 
arvet etter sin onkel. Formålet er å selge arealer som tillegg til to naboeiendommer som 
ønsker sitt driftsgrunnlag styrket. Rådmannen mener delinga legger til rette for gode 
driftsmessige løsninger og tilrår at søknaden innvilges, dog med vilkår om at også en 
skogteig på 38 daa fradeles og selges som tilleggsareal.   
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kristian Bakkestuen eier landbrukseiendommen Skarholt (også kalt Bakkestuen) og 
Rønningen. Skarholt er driftssenteret og ligger i Treahøgda, Rønningen ligger i Follebuhøgda. 
Han har tidligere drevet med melkeproduksjon og har i sin brukstid disponert begge 
eiendommene som driftsgrunnlag. Skarholt tok han over etter sin far i 1987, Rønningen 
overtok han etter morbroren i 2000. I Rønningen ble tunet fradelt i 2000. 
 
Han har søkt om å få dele fra teig 2 og 3 i Rønningen for å selge disse til hhv. Pål Finsveen 
Larsen og Kristian Fougner. Disse har hver sine landbrukseiendommer. Hos Larsen har jorda 
vært bortleid men han planlegger oppstart med sau. Fougner driver med kjøttfe. Arealene som 
skal søkes fradelt er i hovedsak fulldyrka og overflatedyrka jord. Til sammen søkes fradelt om 
lag 50 daa.  
 
Begrunnelsen for fradeling er i hovedsak som følger: 



  
 
 

  
 
 

 

 Larsen ønsker å kjøpe et areal på 11 daa fulldyrket som ligger inntil egen jord på 
eiendommen Finnsvea g/bnr 123/6. Dette vil lette tilgangen til egen jord mhp. avlings- 
og gjødseltransport, det vil bedre arronderingen og generelt styrket bruket.  

 Fougner ønsker å kjøpe ca. 10 daa fulldyrka og 11 daa overflatedyrka (samt litt 
krattskog) for å legge dette til eget bruk Nordre Fougner g/bnr 123/1. Han leier arealet 
allerede og dette ligger naturlig arrondert i forlengelsen av egne beiter.  

 Bakkestuen selv har lagt ned drifta og ser i det videre som en løsning å selge også 
Skarholt. Søknaden kommer primært som følge av naboenes ønske om tilleggsjord. 

 
Bakkestuen har vært i kontakt med Gausdal fjellstyre vedr. to dyrkingsparseller på Forsetseter 
dyrkingsfelt. Disse er oppdyrket og har hørt hhv. Skarholt (91 daa dyrka) og Rønningen (51 
daa dyrka) til. Han har bedt fjellstyret om en vurdering av å få overført begge parsellene på 
Skarholt. Han har imidlertid ikke selv drevet parsellene de siste fem årene og har etter 
fjelloven og seterforskriftens bestemmelser mistet retten til fortsatt å få leie disse arealene 
som tilleggsjord. Det er imidlertid ikke fattet vedtak i fjellstyret om overføring til andre bruk.  
 
Fakta om eiendommen: 

 
 
Til Rønningen hører også teig nr. 1 som er en skogteig på 38 daa på Follebukjølen. Dette 
ønsker søker å beholde. 
 
På Skarholt ligger tunet omgitt av dyrkamark på alle kanter. Bebyggelsen består av et 
bolighus, driftsbygning og gjødselkum. Bakkestuen selv bor i bolighus på fradelt tomt i 
jordekanten. I nerkant av dyrkamarka er det også fradelt ei tomt til Bakkestuens bror som bor 
der.  
 
Melkekvota var på om lag 75 tonn, den ble solgt i 2005. 
 
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet. 
Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen fremgår av § 12 tredje ledd:  
 
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»  
 



  
 
 

  
 
 

 

Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert januar 
2018.  
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å sikre 
at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra 
samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 
  
Ved avgjørelsen av deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og 
variert bruksstruktur. I denne vurderingen må også de momentene som er nevnt i jordloven  
§1 annet og tredje ledd trekkes med. «Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at 
driftsenhetene bør styrkes. Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se 
på ressursgrunnlaget og om ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig 
perspektiv». 
 
 
VURDERING: 
I Gausdal har man fulgt en restriktiv linje når det gjelder deling av landbrukseiendommer. I 
saksbehandling og i dialog med brukerne har en latt hovedretningen være at ressursene på et 
bruk bør holdes samlet, dette for å ivareta de overordna målsettinger i landbrukspolitikken om 
robuste og rasjonelle bruk.  
 
Ved endringer i jordlovens delingsbestemmelse i 2013 ble det lagt vekt på å gi kommunene 
økt lokalt handlingsrom og at det skulle gjøres enklere å dele fra dersom søknaden gjelder 
fradeling til tilleggsjord. Hensikten med dette var å kunne få bedre harmoni mellom eier- og 
bruksstruktur. Dette følger som en konsekvens av at en stor del av dyrkamarka her i landet nå 
drives som leiejord. Departementet la til grunn at det er større interesse for å ivareta 
jordbruksarealenes produksjonsevne i et langsiktig perspektiv om jorda eies i forhold til om 
den leies for en begrenset periode. I lovendringen var det også vesentlig å endre fokus fra 
forbudstanken til at tillatelse faktisk skal gis, dersom det ikke er viktige momenter som taler 
imot. Ved fradeling av tilleggsjord kan det generelt legges vekt på at jord som ellers leies bort 
kan overføres til eie til en aktiv næringsutøver. 
 
En eller to driftsenheter 
Behovet for delingssamtykke må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. I et par tidligere saker 
hvor det har vært aktuelt med delvis frasalg, har man kommet til at samtykke til deling ikke 
har vært nødvendig. Dette har vært tilfeller der tidligere selvstendige enheter har kommet på 
samme eierhånd ved en tilfeldighet og det ikke har vært opplagt at enhetene har vært egnet til 
å bli drevet sammen som én enhet. I dette tilfellet har Bakkestuen overtatt de respektive 
eiendommene hvor for seg i forbindelse med arv. En kan derfor si at eiendommene har 
kommet på samme eierhånd ved en tilfeldighet. Han har imidlertid brukt dem som én enhet i 
mange år. Det er om lag 9 km mellom eiendommene, dette tilsier at de er egnet for å bli 
drevet sammen. En ser det derfor slik at dette er én driftsenhet og at det er mest riktig å kreve 



  
 
 

  
 
 

 

delingssamtykke for å selge eiendommene hver for seg. Siden han også ønsker å beholde en 
skogteig under Rønningen er det utvilsomt at det er behov for delingssamtykke. 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur 
Om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur er sentral for vurderingen. 
Det kan være ulike oppfatning er av hva som er en tjenlig bruksstruktur. I någjeldende 
kommunedelplan for landbruk har en lagt vekt på at det skal være drift på både store og små 
bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i utkantene. Samtidig har en i behandling av 
enkeltsaker vært fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering. Det har imidlertid vært et krav at 
det skal være en full bruksrasjonalisering og at det etter deling ikke etterlates en resteiendom 
som utgjør en urasjonell landbrukseiendom.  
 
Konsekvensen av den omsøkte delinga er at driftsenheten mister deler av driftsgrunnlaget. 
Om en sammenligner de ulike arealene opp mot hverandre så er det de antatt dårligste 
arealene som søkes fradelt. De beste arealene ligger rundt tunet og disse arealene blir igjen på 
bruket. Hva som skjer med arealene i statsallmenningen ligger utenfor kommunens kontroll 
og det er uvisst hva som skjer med disse. Rådmannen er i tvil om delinga på en god måte 
hensyntar en tjenlig bruksstruktur.  
 
Driftsmessig god løsning: 
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arronderingsmessige forhold og transportavstander er vesentlige forhold 
som skal vurderes.  
 
Ved fradeling til tilleggsjord vil vurderingen av om deling fører til en driftsmessig god 
løsning både være knyttet til den eiendommen som deles, og til den eiendommen 
tilleggsarealet legges til. Dette åpner for at det kan legges vekt på at en nabo får overta 
tilleggsjord selv om en ikke alltid oppnår full rasjonalisering. Det må tas stilling til om 
totalløsningen ved delingen fører til en driftsmessig god løsning.  
 
Som tidligere nevnt er det om lag 9 km fra Skarholt til Rønningen. Til sammenligning med 
om jorda hadde ligget ved gardstunet er dette en driftsmessig løsning som ikke er god. Det er 
imidlertid veger med god standard, det ligger i samme høgdelaget og er innenfor en 
transportavstand som ikke er uvanlig innen landbruket i dag. Ut fra transportavstander kan en 
ikke uten videre fastslå at det er en driftsmessig dårlig løsning at Skarholt har en del av 
driftsgrunnlaget i Rønningen.  
 
Om en ser alternativet at arealene erverves av Pål F. Larsen og Kristian Fougner det innebære 
en langt bedre driftsmessig løsning. Det vil nærmest eliminere transportbehovet, det vil gi 
gode arronderingsmessige løsninger ved at naboarealer blir slått sammen og det vil mest 
sannsynlig gi en bedre ressursutnyttelse. Det er ofte slik at arealer i nær tilknytning til 
gardstun blir mer intensivt drevet enn arealer lengre unna. Hensynet til driftsmessig god 
løsning taler for at deling bør innvilges. 
 
Forholdet til annet lovverk 



  
 
 

  
 
 

 

Landbrukseiendommen Skarholt mm er p.t. en konsesjonspliktig eiendom. Det er usikkerhet 
om dyrkingsparsellene på Forsetseter i framtida vil være en del av driftsenheten. Uten disse 
parsellene vil eiendommen likevel være konsesjonspliktig og ved erverv vil det være 
muligheter for priskontroll ut fra at det over 35 daa dyrket mark. Dersom Rønningsarealene 
fradeles, og parsellene på Forsetseter faller fra, vil resteiendommen bli på i underkant av 70 
daa totalt og rundt 30 daa dyrket mark. Resteiendommen vil være unntatt både 
konsesjonsplikt og lovbestemt boplikt. Dette kan innebære at eiendommen kan selges både til 
fritidsformål eller til kjøpere som har andre formål med ervervet enn landbruksdrift. Ut fra 
dette bør en være varsom med å tillate deling. Dersom en går inn for deling bør imidlertid 
skogteigen også kreves fradelt og at denne legges attåt anna skog i området. Dette av hensyn 
til den samlede ressursutnyttelse ved at Skarholt også kan endre konsesjonsmessig status.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket:   
En kan ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet i 
området.  
 
Helhetsvurdering 
Etter loven skal deling tillates dersom det ikke er klare hensyn som taler mot. Her er det 
sterke momenter som taler for deling. En har noe uvisshet rundt arealer i statsallmenningen og 
det faktum at resteiendommen kan bli konsesjonsfri. En har i mange andre tilfeller satt krav 
om full bruksrasjonalisering for å kunne tillate deling. I dette tilfellet ligger det ikke godt til 
rette for en full bruksrasjonalisering ut fra at tunet på Skarholt ligger med jord på alle kanter. 
Fradeling av tunet her vil stride mot hensynet til framtidige driftsulemper og kulturlandskapet. 
 
Hensynet til presedens og praksis for framtidige delingssaker er et annet moment. Det er 
mange garder som har jord som ut fra driftsmessig løsning med fordel kunne tilhørt en annen 
eiendom. Det som er spesielt for denne saken er at Skarholt og Rønningen ikke opprinnelig 
hører sammen men er kommet på samme eierhånd etter arv. Det er ellers ingen naturlig 
sammenheng mellom brukene. Det å løse opp i denne strukturen vil være mindre 
kontroversielt enn å dele bruk som har hørt i hop fra gammel tid. 
 
Rådmannen er etter en helhetsvurdering kommet til at det er momenter i denne saken som 
sterkt taler for deling og at dette bør vektlegges tyngre enn de eventuelle negative 
konsekvenser som kan følge av delingen. Rådmannen tilrår at deling tillates, men at det må 
stilles vilkår om at skogteigen på 38 daa også deles fra. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykker Gausdal 
kommune til at Kristian Bakkestuen får dele fra teig nr. 2 og 3 under g/bnr 123/3 fra 
driftsenheten Skarholt med g/bnr 154/9 m.fl. Deling tillates med særlig vekt på at det 
oppnås gode drifts- og arronderingsmessige løsninger slik som foreskrevet i søknaden.  



  
 
 

  
 
 

 

2. Det settes som vilkår for delingssamtykket at også teig nr. 1 under g/bnr 123/3 selges 
som tilleggsareal med tilsvarende god drifts- og arronderingsmessig løsning. 

3. Kommunen vil ikke innvilge noen konsesjonssøknad etter frasalg uten at alle arealer 
som er tillat fradelt er solgt, det er omsøkt konsesjon og konsesjon kan gis for alle 
arealer. 

4. Tillatt deling må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
Søknaden er bare delvis imøtekommet. Dette gir klagerett etter forvaltningslovens 
bestemmelser i kap IV. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er 
Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans men en klage oversendes kommunen. 


