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G/BNR 208/6 I GAUSDAL KOMMUNE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV JORD  
 
Saken er behandlet som saksnr   418/20. 
 
Oppsummering: 
Søknad om fradeling av ca. 7 daa jordbruksareal avslås. Vedtaket begrunnes i hovedsak med 
hensynet til den lovbestemte boplikten og at en fradeling vil skape presedens for senere 
saker på en slik måte at forvaltningspraksis dreies i uønsket retning. 
 
Bakgrunn: 
Signy Kleva Clemetsen eier landbrukseiendommen Øst-Kleva i Lishøgda. Hun har eid 
eiendommen siden 1974, men har i hovedsak ikke bodd på eiendommen etter overtagelse. 
Det er to bygninger på garden, der den ene er leid bort til fastboende. 
  
Hun søker nå fradelt et areal på 7 daa jordbruksareal slik at dette kan selges til eier av en 
nabogard. Hovedformålet med fradelingen er å redusere eiendommens størrelse slik at den 
kommer under dagens grense for den lovbestemte boplikten på 35 daa dyrket mark i 
konsesjonsloven §5 annet ledd. Dette begrunnes med at hun ønsker å overdra eiendommen 
til sin datter uten at det utløser boplikt.  
 
Dyrkamarka er i dag bortleid til Sondre Kleiven som er eier av g/bnr 207/18 Roleheita. 
Arealet som skal fradeles vil søker selge til Karl Kleva eier av g/bnr  208/2 Øvre Kleiva. Han 
driver med sau og har overfor selger uttrykt at han har behov for mer jordbruksareal. 
 
 
Fakta om eiendommen: 

 



 

Dyrkamarka på eiendommen ligger fordelt på to skifter; ett opp for gardstunet og ett ned for 
tunet. Det er 7 daa av det nederst skiftet som søkes fradelt. Denne delen har ikke vært drevet 
maskinelt på noen år. Arealet grenser inntil beitet på Øvre Kleiva. Alt areal ned for tunet er 
bratt og anses noe tungdrevet. Dyrkamarka opp for garden er relativt flat og antas å være 
lettdrevet. Skogen ligger på en teig inne på kjølen.  
 
Bebyggelsen består av to bolighus hvorav det ene er oppført i 1927 og det andre i 1976 (ref. 
off. matrikkel). Ifg søknaden er husene godt vedlikeholdt. Bebyggelsen ellers består av 
driftsbygning, garasje/redskapshus og stabbur. Det er ikke seter til eiendommen.  
 
 
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår 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.» 
 
Fjerde ledd sier følgende: 
 
«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.» 
 
Dette innebærer at om vurderingene etter tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en 
likevel åpne for fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. 
 
 
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-1/2013. 
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 avgjørelse 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». 
 
§12 tredje ledd: 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
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 driftsenhetene har så store arealer tilgjengelig som mulig.  
 
Eiendommen som søkes delt er i utgangspunktet en liten landbrukseiendom hvor det nok er 
vanskelig å drive rasjonell landbruksdrift ut fra moderne prinsipper. I formuleringen tjenlig og 
variert bruksstruktur ligger det at det ikke nødvendigvis er bare de store gardsbrukene som 
er tjenlige for samfunnet. At bygdene har både små og store bruk bidrar til mangfoldet ved at 
også mindre bruk kan være matproduserende, selv om de ikke kan være fulltids 
arbeidsplasser.  
 
I den andre retningen legger de nasjonale målsettingene i landbrukspolitikken til rette for 
robuste og rasjonelle bruk. Dette har også vært hovedretningen i landbrukspolitikken lokalt. 
Å fradele bare deler av et bruk slik at det blir mindre rasjonelt, uten at det gir opplagte 
driftsfordeler for mottakerbruket, kan ikke sies å være i tråd med hensynet til en tjenlig 
bruksstruktur. 
 
Vern av arealressursene: 
Arealene som søkes fradelt i dette tilfellet skal fortsatt nyttes til landbruksformål. 
Sannsynligheten for at arealene blir brukt i framtida er like stor ved at de legges til Øvre 
Kleiva enn at de ligger til Øst-Kleva. I forhold til vern av arealressursene vil en fradeling ha 
mindre betydning. 
 
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.  
 
Omsøkte fradeling vil ikke gi særlige endringer i landbruksdrifta i grenda. Arealet som søkes 
fradelt blir brukt som beite og vil arronderingsmessig falle godt sammen med nabogarden 
Øvre Kleiva. Det er imidlertid en bedre løsning at det ligger som det gjør i dag, det er ingen 
opplagte ulemper med dagens situasjon. Det er altså ingen driftsmessige fordeler å hente 
ved en fradeling. 
 



 

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. En kan ikke se at omsøkte fradeling vil medføre driftsulemper for noen av 
driftsenhetene i området.  
 
Andre hensyn: 
Det kan legges vekt på andre hensyn enn de over, dersom disse faller inn under formålet 
med jordloven. Det kan f.eks være hensyn til kulturlandskapet, økologiske sammenhenger, 
kulturhistoriske verdier m.m.  
 
Kommunen mener at jordlovens formålsparagraf § 1 gjør seg gjeldene i saken. Den sier i 
første og andre ledd følgende: 
 
«Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og 
fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 
gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 
 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessige gode løysingar» 
 
Bosetting løftes fram som et hovedmoment når en skal disponere arealressursene. 
Arealdisponeringer der målet er å unngå bosetting, eller å omgå bopliktsreglene i 
konsesjonsloven, vil etter kommunens syn være direkte i motstrid med lovens 
formålsparagraf. Strategiske fradelinger for at en gard skal komme under grensen for den 
lovbestemte boplikten vil skape en uønsket presedensvirkning og direkte bidra til å 
undergrave boplikten på landbrukseiendommer i Gausdal.   
 
Helhetsvurdering etter tredje ledd: 
Omsøkte fradeling synes ikke å være i tråd med hensynet til en tjenlig og variert 
bruksstruktur. Arealressursvernet blir ikke utfordret, men den driftsmessige løsningen som 
det legges opp til er ikke bedre enn dagens løsning. En fradeling gir ikke vesentlige 
driftsulemper. Så langt kan en si at det ikke er helt klart at en deling bør avslås. 
 
Andre hensyn taler derimot med tyngde for at søknaden skal avslås. Det er hensynet til den 
lovbestemte boplikten, og presedensvirkning som en fradeling som kan gi, som blir det 
avgjørende for at kommunen velger å avslå søknaden.  
 
§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. 

 



 

Denne saken handler for så vidt om det motsatte, ikke å fremme bosettingen men å unngå 
bosetting. Det synes derfor ikke aktuelt å drøfte deling etter § 12 fjerde ledd. 

 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven § 12, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt, avslås 
søknaden fra Signy Kleva Clemetsen om fradeling av 7 daa fulldyrket mark. Avslaget 
begrunnes med bl.a. at en fradeling vil bidra til å undergrave den lovbestemte boplikten og 
faren for presedensvirkning. Det vises for øvrig til saksutredningen. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal – eller per e-post postmottak@gausdal.kommune.no    
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 
 
 
Marie Skavnes 
Enhetsleder  
 
        Geir Halvor Vedum 

Jordbruksrådgiver 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur. 
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