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G/BNR 171/1 I GAUSDAL - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV KÅRBOLIG  
BEHANDLING ETTER JORDLOVEN §12 
 
Saken er behandlet som saksnr. 524/21. 
 
Oppsummering: 
Søknad om fradeling av kårbolig avslås. Ei fradeling er ikke forenlig med hensynet til en 
tjenlig og variert bruksstruktur, hensynet til vern av arealressursene og mulige driftsulemper 
for landbruket i området.  
 
Bakgrunn: 
Oddbjørn Skogen søker om fradeling av kårbolig på g/bnr 171/1 Skogen i Svingvoll. Søknaden 
fremmes i forbindelse med et planlagt eierskifte. Den er begrunnet med hensynet til ny 
brukers økonomiske interesser ved at ikke overdragelsessummen skal bli for høy. Søker 
opplyser også at behovet for kårbolig ikke lenger er tilstede.  
 
Fakta om eiendommen: 
Driftsenheten består av Skogen g/bnr 171/1 og Jenshus g/bnr 183/1 i Skeislia. Skogen består 
av 119 daa dyrket mark, 20 daa innmarksbeite og 237 daa produktiv skog. Dyrkamarka ligger 
godt arrondert rundt gardstunet på Skogen og på Jenshus.  



  

 

 

Bebyggelsen på gardstunet består i våningshus, driftsbygning for melkeproduksjon og 
redskapshus. Kårboligen som nå søkes fradelt ligger ikke inne på selve tunet men ligger om 
lag 75 meter nord for driftsbygningen. Det er vegforbindelse mellom gardstunet og 
kårboligen.   
 
Iht. melkekvoteordningen er melkekvota på garden er på ca. 106 tonn. I tillegg leies ca 16 
tonn. Det er aktiv melkeproduksjon på garden i dag.  
 
Lovgrunnlaget: 
Jordloven § 12 i første til sjette ledd sier følgende: 
 
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren 
(utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 
 
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 
 
Ved avgjerd av 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. 
 
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke 
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. 



  

 

 
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
som lova skal fremja. 
 
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn 
må reknast som ei driftseining.» 
 
Rundskriv M-2/2021 fra Landbruks- og matdepartementet gir nærmere veiledning om 
behandling og vurdering av saker som angår deling. 
 
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og 
fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å 
utforme sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom det 
ikke går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-2/2021. 
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.  
 
§12 tredje ledd: 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 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.  
 
Landbruket er ei viktig næring for sysselsetting og verdiskapning lokalt. Volumproduksjon på 
melk og kjøtt er bærebjelken i landbruket i Gausdal. Landbruket har hatt en stor 
effektivitetsutvikling ved at antall driftsenheter har blitt kraftig redusert, samtidig som 
arealutnyttelsen er opprettholdt og landbruksproduksjonen økt. Trolig vil utviklinga fortsette 
i samme retning.  
 
Hensynet til en tjenlig bruksstruktur vil best bli ivaretatt ved å legge til rette for at de 
driftsenhetene som har en aktiv drift opprettholder eller øker sine produksjonsressurser. 
Kårbolig på en gard må anses som en ressurs for eiendommen. Ved å fradele kårboligen vil 
det være et ledd i å bygge ned eiendommen som produksjonsenhet.   
 
 



  

 

Vern av arealressursene: 
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det 
oppstår enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Det skal også hindre oppdelinger som gjør 
det vanskelig å nekte senere omdisponeringer.  
 
Begrepet «arealressursene» omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger 
eller retter, og er hentet fra jordloven § 1. Begrepet omfatter også ressurser som kan komme 
til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme 
eller annen tilleggsnæring. Kårboliger er en ressurs for garden og skal i første rekke tjene som 
bosted for den generasjonen som har overdratt eller skal overdra eiendommen videre, og er 
ikke direkte knyttet til drifta. Kårboligen er likevel ikke et alminnelig bolig- eller fritidshus. 
Kårboligens verdi ligger i det bidraget den gir til jevn drift i forbindelse med 
generasjonsskifte.  
 
Vurderingen av delingssøknaden sett ut fra "omsynet til vern av arealressursane" må ta 
utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og inntekten fra den ved å dele 
fra areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er privatøkonomisk mest 
lønnsomt for eieren, og heller ikke kortsiktige gevinster i form av et kontantoppgjør for det 
fradelte arealet.  
 
En fradeling av kårboligen vil redusere eiendommens ressursgrunnlag. Om det ikke er 
alternative kårfolk som skal bebo huset framover vil boligen kunne leies bort. Dersom den 
fradeles nå kan det komme behov for å sette opp ny kårbolig ved neste generasjonsskifte. Alt 
alternativt areal nære tunet på eiendommen er dyrka eller dyrkbar jord. I fradeling kan 
derfor også legge et framtidig press på jordvernet. Ei fradeling er således ikke forenlig med 
hensynet til arealressursvernet.  
 
Driftsmessig løsning: 
Det skal vurderes om delinga legger opp til en god driftsmessig løsning. Ifølge rundskriv M-
1/2013 kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at 
løsningen er god.  
 
I fradeling vil ikke i særlig grad ha betydning for den driftsmessige løsningen.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper: 
Hensikten med dette vurderingsmomentet er å se om den aktuelle delingen fører til ulemper 
for landbruksdrifta i området. Dette momentet gjør seg først og fremst gjeldende ved 
fradeling av bolig- eller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og 
andre interesser.  
 
Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg 
i nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter 
m.m. Det er uheldig dersom det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og 
landbruksinteresser og at dette etter hvert kan medføre begrensninger for landbruksdrifta.  
 



  

 

Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være noe nytt element å forholde seg til 
for den som driver jorda rundt. Dersom det er avtroppende generasjon som skal bebo 
kårboligen vil trolig de være fortrolige med landbruksdrift. Imidlertid vil en slik fradelt bolig 
etter hvert med høy sannsynlighet bli solgt. Toleransenivået for den som kjøper dette til bolig 
vil trolig være lavere enn om den som bodde på eiendommen selv drev jorda. En fradeling er 
derfor ikke heldig ut fra hensynet til driftsulemper for landbruket.  
 
§12 fjerde ledd: 
 
Bosettingshensynet:  
Fjerde ledd åpner for at en likevel kan gi samtykke til deling, selv om vurderingene etter 
tredje ledd taler for avslag av søknaden. Det henvises til opplysninger om lovgrunnlaget. 
 
Det har vært et politisk ønske om å opprettholde og styrke bosettingen i området Svingvoll. 
En har imidlertid erfart at det har vært liten etterspørsel etter boligtomter. Kommunen har 
nylig opphevet null-konsesjonsforskriften som bl.a. omfattet boplikt i Svingvoll sentrum. 
Dette kan gi noe større marked for boligeiendommer men med usikkerhet om eiendommene 
blir brukt som bosted eller til fritidsformål.  
 
Det er usikkert om en fradeling i dette tilfellet vil gi noen reell bosettingseffekt i forhold å 
opprettholde den som kårbolig. Ved fradeling kan den selges og en kan evt. oppnå at den i 
framtida kan bli bolig for en familie. En ser det uansett slik nå at bosettingshensynet ikke 
taler så sterkt for fradeling at dette oppveier argumentene som taler mot fradeling. 
 
Samlet vurdering: 
Hensynet til en tjenlig bruksstruktur, arealressursvernet og mulige driftsulemper for 
landbruket trekker med tyngde i retning av at søknaden bør avslås. Ei fradeling kan gi positiv 
effekt for bosettingen i området men det er usikkert at det vil gi noen påregnelig effekt av 
slikt tyngde at en skal la landbruksinteressene vike.  
 
Hadde drifta på garden vært avviklet og melkekvota solgt, ville behovet for kårbolig i 
framtida trolig vært mindre. Så lenge det er aktiv drift på garden synes det lite aktuelt å 
fradele kårboligen. Kommunen velger derfor å avslå søknaden. 
 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven § 12, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt avslås søknad 
fra Oddbjørn Skogen om fradeling av kårboligen på eiendommen Skogen g/bnr 171/1. Ei 
fradeling er ikke forenlig med hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur, hensynet til 
vern av arealressursene og mulige driftsulemper for landbruket i området.  
 
Klageadgang 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap VI. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet 
som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 



  

 

Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post til 
landbrukskontoret@gausdal.kommune.no   
 
Søknad om deling etter jordloven er en gebyrbelagt tjeneste som faktureres med kr. 2.000. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 
 
 
Marie Skavnes 
Enhetsleder  
        Geir Halvor Vedum 

Jordbruksrådgiver 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi til: Teknisk enhet, Gausdal. 

 
 
 
 
 
 


