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SAMMENDRAG: 
Jan Roger Mikkelsen søker om å fradele 53 daa dyrkamark. Rådmannen mener saken 
bør avslås ut fra det ikke er drifts- og arronderingsmessige fordeler av slik vekt at deling 
kan tillates. At det er ulikt behov for dyrkamark mellom to gardsbruk p.t. er ikke en 
tilstrekkelig god grunn for å fradele store deler av ressursene på en landbrukseiendom.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Jan Roger Mikkelsen har søkt om å få dele fra et jordstykke fra sin eiendom Nerjordet g/bnr 
12/7 i Auggedalen. Arealet som søkes fradelt har g/bnr 32/14 og består av ca 53 daa dyrket 
mark. Dette er jordvegen fra det tidligere bruket Brennhaug i Forset der tunet ble fradelt i 
2008.  
 
Mikkelsen kjøpte Brennhaugjorda i 2008 av Torbjørn Lauvålien. Han eide både Brennhaug og 
Hakkerudsveen i Auggedalen. I sak 226/07 ble Lauvålien innvilget at tunet med 12 daa skog i 
Brennhaug ble fradelt til selvstendig boligeiendom. Hakkerudsveen ble solgt til Hallgeir Olsen 
som tilleggsareal til Nordre Hakkerud.  
 
På tidspunktet Mikkelsen kjøpte Brennhaugjorda var han i en oppbyggingsfase med 
melkeproduksjon. Han hadde bygd på fjøset og utvidet melkeprodukjonen ved å gå inn i 
samdrift. Han hadde leid arealet tidligere og hadde dette som en del av driftsgrunnlaget. 
 
Nå er situasjonen endret. Mikkelsen har lagt ned gardsdrifta, melkekvota er solgt og han leier 
bort deler av jorda til Anders Iverslien, eier av Søre Iverslia. Etter planen er det Iverslien som 
skal kjøpe dette jordstykket.  Iverslien er nå i en oppbygningsfase og vil ved ervervet få styrket 
sikkerhet for sitt ressursgrunnlag.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Tidligere har også Mikkelsen og Iverslien søkt Gausdal fjellstyre om overføring av festeparsell 
398 på Forsetseter dyrkingsfelt. Denne parsellen hørte opprinnelig til Brennhaug. I 
fjellstyrevedtak av 26. juni 2018 har Gausdal fjellstyre etter seterforskriften § 20 godkjent 
overføring av feste 398 fra Nerjordet til Søre Iverslia. Statskog har i utvisningsforretning av 
13. juli 2018 godkjent nytt festeforhold. 
 
Fakta om eiendommen: 

 
Nerjordet er i utgangspunktet et lite bruk og Brennhaugjorda utgjør en vesentlig del av 
ressursgrunnlaget. Til eiendommen hører det nå to parseller i Gausdal statsallmenning. Feste 
295 er gardens seter på Grøtåsen. Feste 398 er dyrkingsparsellen på Forsetseter nå overført til 
g/bnr 8/1. Feste 675 er dyrkingsparsell på Gråbeinmyra på grensa mot Fåberg vestfjell.  
 
Bygningsmassen i Nerjordet består av to bolighus, en driftsbygning og en garasje/uthus. I 
tillegg er det seterbebyggesle på Grøtåsen. Driftsbygningen er tradisjonelt båsfjøs for melkeku.  
 
Fra driftssenteret i Nerjordet til Brennhaug er det ca 6 km. Til sammenligning er det 10 km til 
Gråbeinmyra og 14 km til feltet på Forsetsetra.  
 
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.  
 
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 Mikkelsen aktivt kjøpt jorda med formål å 
styrke gardens ressursgrunnlag. Det vil derfor være nødvendig med delingssamtykke. 
 
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. 
 
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 Nerjordet mister en vesentlig del av 
ressursgrunnlaget, herunder den beste jorda på garden. Det som blir att er jorda rundt tunet der 
omtrent halvparten er brattere enn 1:5 og jordvegen totalt sett framstår som noe tungdrevet. 
Arealene på Gråbeinmyra og Grøtåsen blir også att, mye av dette er oppdyrka myr og det er 
lange transportavstander. For Nerjordet vil konsekvensen av delinga være at eiendommen får 



  
 
 

  
 
 

 

redusert sitt ressursgrunnlag betraktelig og at mulighetene for ny drift på varig basis svekkes. 
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 6 km fra Nerjordet til Brennhaug. Til sammenligning med 
om jorda hadde ligget ved gardstunet er dette en driftsmessig løsning som ikke er god. Sett i 
forhold til gardens øvrige arealer i allmenninga er 6 km for en kort avstand å regne. Ut fra 
transportavstander kan en ikke uten videre fastslå at det er en driftsmessig dårlig løsning at 
Nerjordet har en vesentlig del av driftsgrunnlaget i Brennhaug.  
 
Om en ser alternativet at arealet erverves av Anders Iverslien vil nok dette innebære en noe 
bedre driftsmessig løsning. Det vil bety en transportavstand på 4 km mot 6 km for nåværende 
eier. I realiteten vil den driftsmessige løsningen bli nokså lik. Forskjellen ligger nok mest i at 
Anders Iverslien nå har større behov for arealet enn Jan Roger Mikkelsen. I så måte kan en si 
at den driftsmessige løsningen som følge av deling blir bedret. En enda bedre driftsmessig 
løsning hadde vært om en tilgrensende nabo hadde ervervet Brennhaugjorda. Det er flere 
gardsbruk som grenser inntil og som også driver med husdyrproduksjon. At disse arealene 
legges til Søre Iverslia er således ikke den beste driftsmessige løsning men det er heller ingen 
dårlig løsning. 
 
Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket:   
Arealet på Brennhaug nyttes til landbruksformål og skal fortsatt nyttes slik etter deling. En kan 
ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet i området. 
 
Helhetsvurdering: 
Det er ulike hensyn som gjøre seg gjeldende i saken og som peker i ulik retning. På den ene 
siden vil det være positivt å styrke et bruk i vekst. Det vil gi en noe bedre driftsmessig løsning 
nå i et kortsiktig perspektiv, men ikke så vesentlig at det klart taler for deling. På motsatt side 
vil Nerjordet bli så kraftig redusert at det trolig ikke vil bli ny drift på eiendommen. Det kan 
således også bli mer utfordrende å følge opp driveplikten. For driften av jordbruksarealene er 
det ikke vesentlig at eiendommen deles, det er ingen hinder for at Mikkelsen fortsatt kan leie 
bort jorda si. Landbruksproduksjonen vil være nærmest upåvirket av sakens utfall.  
 
Rådmannen ser det faktum at de arealene som Mikkelsen søker å dele fra ikke opprinnelig 
hører Nerjordet til. Det kunne likeså gjerne vært eier av et annet bruk som hadde kjøpt 



  
 
 

  
 
 

 

Brennhaug. Fradeling vil derfor ikke medføre annet enn at Nerjordet settes tilbake til det det 
opprinnelig var. Etter rådmannens syn er dette er likevel ikke en åpenbar grunn for å tillate 
deling. 
 
Det beste hadde nok vært en full bruksrasjonalisering og at tunet i Nerjordet hadde blitt en 
boligeiendom. Da kunne en styrket et eller flere andre bruk i grenda og en hadde unngått en 
liten resteiendom med svakt produksjonspotensial.  
 
Rådmannen ønsker ikke en utvikling i retning av fri omsetning av tilleggsjord. Rådmannen 
mener det skal være opplagte drifts- og arronderingsmessige fordeler av en slik deling, noe 
som ikke synes å være tilstrekkelig til stede i denne saken. Det anbefales derfor at søknaden 
avslås. 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Jan Roger 
Mikkelsen om fradeling av grunneiendommen Brennhaug g/bnr 32/14 fra 
landbrukseiendommen Nerjordet g/bnr 12/7. Begrunnelsen for søknaden tilgodeser ikke 
hensynet til en langsiktig tjenlig og variert bruksstruktur i tilstrekkelig grad. Det er heller ikke 
drifts- og arronderingsmessige fordeler som gjør seg gjeldende med tilstrekkelig tyngde for at 
deling kan tillates. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV er 
klagefristen tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er 
klageinstans men en evt. klage sendes til kommunen. 

 


