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G/BNR 57/2 FRADELING AV BRATTLANDSBAKKEN MED 90 DAA SKOG, JORD 
OG TUN  
REKVIRENT:  ANNE GAMPER SOLHEIM OG URS GAMPER 
 
Vedlegg:  

1. Delingssøknad fra Urs Gamper og Anne Solheim Gamper av 21. januar 2020 
2. Kartutsnitt over ønsket område for fradeling, M 1:5000 
3. Begrunnelse for fradeling fra Kaj Sanden 
4. Driftsplan/forretningsplan fra Kaj Sanden 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

1. Fullmakt fra Urs Gamper og Anne Solheim Gamper til Kaj Sanden for å fremme 
delingssøknad 

2. Foreløpig svar fra teknisk enhet i kommunen av 5. februar 2020 
3. Brev med orientering om saksgang fra landbrukskontoret av 25. februar 2020    

 
 
SAMMENDRAG: 
Urs Gamper og Anne Solheim Gamper søker om å fradele tunet i den tidligere 
husmannsplassen Brattlandsbakken slik at dette kan bli et selvstendig småbruk på 90 daa. 
Formålet med fradelingen er at Urs Gampers sønn med familie kan istandsette bebyggelsen og 
bosette seg på plassen og bedrive landbrukstilknyttet næringsvirksomhet i ulike varianter. 
 
Kommunedirektøren mener en slik fradeling vil være positiv bla. mht. ønsket om å 
opprettholde og øke bosettingen i denne delen av kommunen. En fradeling vil derimot være i 
strid med hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur og driftsmessig god løsning. 
Kommunedirektøren mener det bør vurderes andre løsninger som tjener søkers intensjoner på 
en tilfredsstillende måte og som i langt mindre grad bryter med intensjonene i jordloven. 
Hensynet til presedens underbygger at kommunedirektøren mener søknaden bør avslås. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Anne Gamper Solheim og Urs Gamper eier landbrukseiendommen Rud (lokalt omtalt som 
Ro) i Bødalen i Vestre Gausdal. De kjøpte eiendommen i 2018. Under tidligere eier var 
eiendommen kjent som Kulturstua i Ro. På garden har de startet opp med sau, jorda drives 
etter økologiske prinsipper. 
 



  
 
 

  
 
 

 

I søknad av 21. januar omsøkes fradeling av 90 daa. Dette gjelder husmannsplassen 
Brattlandsbakken med tun, 9,5 daa dyrkamark og ca. 75 daa skog. Formålet med fradelingen 
er at Brattlandsbakken skal overdras til Urs Gampers sønn Kaj Åsmund Elias Gamper Sanden 
og samboer Jessica Josefsson. De ønsker å ruste opp plassen som bosted for seg og sine barn. 
Iht. søknaden har de planer om å starte med lokalmat/grønnsaker, de vil arrangere kurs og 
være en læringsarena og en arena for kulturelle hendelser. De vil bidra til økt mangfold og 
bærekraft i det lokale landbruket. Målet er å få til en klimavennlig gård med høy grad av 
selvforsyning m.m. Det henvises til vedlagte søknadsbegrunnelse og forretningsplan for 
ytterligere formålsbeskrivelse. 
 
Om eiendommen: 

 
 
Om driftsenheten: 
Driftsenheten består av Ro (58/5), Kronberget (58/3), Aasen (52/2) og Brattlandsbakken (57/2 
– merket med gult i tabellen). For Kronberget og Aasen er bebyggelsen fradelt tidligere. Ro 
har seter/dyrkingsfelt ved Romyra innover mot Reinsåsen.  
 
Dyrkamarka på eiendommen består av til sammen 7 adskilte mindre jordstykker i tilknytning 
til gardstunet, samt dyrkingsparsellen på Romyra. Mye av dyrkamarka i bygda ligger med 
helling mellom 1:5 og 1:3 og kan betegnes som middels bratt. Om en tar hensyn til 
arronderingsforholdene, må dyrkamarka i all hovedsak betegnes som tungdrevet. Ut fra 
flyfoto synes det heller ikke som om dyrkamarka har vært høstet maskinelt de senere år. 
Arealene med innmarksbeite ligger mellom og rundt jordstykkene, i realiteten må alle 
jordbruksarealene nede i bygda anses som best egnet som beite. 
 
Arealene på Romyra er drevet, dog med noe gjenstående arealer som antas å være dårlig 
drenert.  
 
De mest produktive skogarealene ligger nede i bygda, terrenget er bratt og driftsforholdene 
må anses som til dels vanskelige. De øvrige skogarealene ligger innover på kjølen med stort 
sett lav produktivitet.  
 
Om Brattlandsbakken: 
Brattlandsbakken ble kjøpt som tilleggsareal til Ro av tidligere eier i 2008. Opprinnelig var 
dette plassbruket på 175 daa, det er altså bare omtrent halvparten som de nå ønsker å skille ut.  
 
Dyrkamarka på Brattlandsbakken er i all hovedsak brattere enn 1:5, noe er også brattere enn 
1:3. Ut fra tilgjengelige flyfoto ser det ut til at arealene ble høstet maskinelt siste gang 
2008/09. Arealene bærer siden preg av terrassering, noe som tilsier at arealene blir beitet.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Skogen som hører til det omsøkt fradelte arealet er av den beste skogen på driftsenheten Ro. 
All denne skogen ligger på høg bonitet. Tilgjengelige skogtakstopplysninger indikerer at det 
er skog i flere hogstklasser, herunder noe hogstmoden skog.  
 
I konsesjonsbehandlingen ved Gampers erverv av Ro ble bebyggelsen i Brattlandsbakken 
beskrevet slik: «Bebyggelsen i Brattlandsbakken består av det gamle eldhuset, et stabbur og 
en låve. Dette er av Haugom (anm: taksator) satt til i sum kr 160.000. Bruksverdien må sies å 
være begrenset, rådmannen velger å sette en noe lavere verdi og anslår kr 100.000. Det er på 
linje med verdivurdering av tilsvarende bygninger i andre konsesjonssaker.» 
 
 
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. 
Denne begrunnelsen kan ikke benyttes i alle sammenhenger. Kommunen skal gjøre 
vurderingen om hvordan bosettingen i det aktuelle området har utviklet seg og i hvilken grad 
kommunen ønsker å styrke eller opprettholde bosettingen i den aktuelle delen av kommunen. 
Kommunen bør definere i hvilke områder bosettingshensynet gjør seg gjeldende, dette kan 
f.eks. gjøres i plansammenheng. Kommunen må også vise til at fradelingen kunne føre til en 
positiv endring i forhold til hensynet til bosetting. 
 
 
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.  
 
Driftsenheten Ro er sammensatt av flere mindre bruk der tidligere eier gjennom oppkjøp har 
samlet arealressurser for å bygge en mest mulig robust driftsenhet. Det er også en del av 
historien her at tidligere eier, til tross for at enheten ble styrket, nedskalerte gardsdrifta og i 
2006 solgte melkekvota. Driftsbygningen på Ro er delvis ombygd til selskapslokaler, 
melkekufjøset er utslitt, utdatert og ikke egnet for moderne drift uten store investeringer. Ut 
fra de ressurser som eiendommen består av i dag er det vanskelig å drive rasjonell 
landbruksdrift ut fra moderne prinsipper. Imidlertid kan eiendommen være velegnet for mer 
ekstensiv drift slik som dagens eier legger opp til.  
 
De nasjonale målsettingene i landbrukspolitikken er å legge til rette for robuste og rasjonelle 
bruk. Dette har også vært hovedretningen i landbrukspolitikken lokalt. Å dele en eksisterende 
driftsenhet i to mindre driftsenheter vil derfor være i strid med hensynet til en tjenlig 
bruksstruktur. 
 
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. Små enheter kan øke risikoen for at jorda 
kommer ut av drift, i tillegg til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små 
eiendommer. Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger. 
 
Arealene som søkes fradelt i dette tilfellet skal fortsatt nyttes til landbruksformål. Ut fra 
søknaden ligger det også til rette for en mer intensiv drift av arealene etter deling enn hvordan 
arealene drives fra før. Kommunedirektøren mener at sannsynligheten for at arealene blir 
brukt i framtida er like stor eller større ved at Brattlandsbakken blir fradelt enn at de ligger 



  
 
 

  
 
 

 

som en del av enheten Ro. Dette følger av de planer som skisseres i delingssøknaden og 
tilhørende begrunnelse fra Kaj Sanden. 
 
De samme vurderinger er aktuelle for bebyggelsen. Fram til i dag har bygningene på 
Brattlandsbakken stått til forfall. At bruket kan få nytt liv vil også være positivt med tanke på 
bebyggelsen som heller enn å være en byrde kan bli en ressurs. 
 
Driftsmessig løsning: 
Det skal vurderes om delinga legger opp til en god driftsmessig løsning. I følge rundskriv M-
1/2013 kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at 
løsningen er god.  
 
En deling som skissert vil også medføre at det oppstår en bebygd landbrukseiendom under 
konsesjonsgrensa. Kommunen har ikke anledning til f.eks. å legge boplikt på eiendommen. 
Kommunedirektøren mener det er uheldig å opprette en så stor eiendom rett oppunder 
konsesjonsgrensa. Det hadde vært et bedre alternativ å fradele et noe større areal, om ikke så 
stort som Brattlandsbakken var opprinnelig. Det ville gitt kommunen bedre styring med 
eiendommen og arealressursene i framtida.  
 
En bedre løsning ville det også vært om bare gardstunet i Brattlandsbakken ble fradelt som 
boligeiendom. Da ville landbruksressursene fortsatt være samlet, samtidig som en la til rette 
for at Brattlandsbakken kunne bli aktuell som selvstendig boligeiendom. 
 
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.  
 
Formålet med fradelingen er at et ungt par skal kunne drive landbruksvirksomhet i liten skala 
og etter mer økologiske prinsipper. En kan ikke se at ei fradeling vil medføre drifts- eller 
miljømessige ulemper. 
 
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.  
 
De planer som er lagt fram om framtidig bruk av Brattlandsbakken omfatter mangfoldig og 
bærekraftig jordbruk med fokus på selvforsyning, gardsmatutsalg, kurs- og læringsaktiviteter. 
Det skal være grønnsaks-, frukt og urteproduksjon, de skal ha sau, høns, bikuber mm.  
 
Kommunedirektøren mener dette vil være et supplement til vanlig jordbruksproduksjon som 
kan bidra til både å berike område faglig og kulturelt og gi grunnlag for ny næring. Dette kan 
falle inn under momentet andre hensyn og tale for at deling kan tillates. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Helhetsvurdering etter tredje ledd: 
Momentene etter tredje ledd peker i ulik retning. Kommunedirektøren er av den oppfatning at 
en skal følge de nasjonale målsettinger som hovedregel, inntil det er lokale eller særlige 
forhold ellers som tilsier at handlingsrommet kan brukes noe i noe videre forstand. 
 
Effektiviseringen av landbruket har gått langt og i Gausdal er det store forskjeller på de mest 
rasjonelle brukene og de mer karrige og tungdrevne enhetene. Regelverket passer ikke like 
godt over alt, noe denne saken viser godt. Det er urealistisk å tenke at gardsdrifta på Ro skal 
innrettes etter de samme prinsipper som de større og langt mer ressurssterke brukene i Østre 
Gausdal. Kommunedirektøren mener derfor at en kan legge større vekt på andre hensyn enn 
hensynet til effektive bruk.  
 
Kommunedirektøren ønsker ikke å legge til rette for fradelinger som kan gi presedensvirkning 
og som samtidig dreier praksis i en uønsket retning. Det er enkeltforhold ved denne saken 
som kommunedirektøren mener taler sterkt mot deling, med særlig vekt framstår at det skal 
fradeles en landbrukseiendom like oppunder konsesjonsgrensa på 100 daa totalt for bebygd 
eiendom. Helhetsvurdering etter tredje ledd er derfor at søknaden bør avslås.    
 
§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. 
 
I andre saker med likhetstrekk med denne har kommunen lagt til rette for bosetting innenfor 
kommunens handlingsrom etter plan og bygningsloven, jordloven og konsesjonsloven. 
Kommunedirektøren mener lovverket ikke er til hinder for at deling i denne saken kan 
innvilges, til tross for at man etter §12 tredje ledd mener at søknaden bør avslås.  
 
Folketallet i kommunen er i svak nedgang. Vestre Gausdal er en del av kommunen hvor 
folketallet gjennom den siste generasjonen har gått mer ned enn kommunen ellers. Det kan 
derfor være gode grunner til å stimulere til å opprettholde bosettingen i kommunen, særlig i 
de fraflyttingstruede områdene. Kommunen har imidlertid ikke nedfelt bestemmelser eller 
retningslinjer i overordna planer som tilsier at bosettingshensynet skal tillegges særlig vekt i 
behandling av enkeltsaker.  
 
Brattlandsbakken har stått ubebodd i svært lang tid. Bebyggelsen er sterkt forfallen og det 
skal store investeringer til for å få eiendommen beboelig etter dagens standard. Det antas at 
det må nyetableres både vann og avløpsanlegg, det er heller ikke ført elektrisitet fram til 
eiendommen, dette må anlegges nytt fra høgspentlinja nede i dalbunnen. Så kan det være at de 
som planlegger å bo på eiendommen ikke ønsker innlagt vann, innedo etc, eller at de ser seg 
nødt til å ha elektrisitet på 230 volt. Det finnes andre løsninger i dag med solcellebasert 
elektrisitet. Dette er forhold som kommunen evt. senere må ta stilling til dersom eiendommen 
skal tas i bruk som fast bosted. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunedirektøren mener kommunen bør vektlegge sterkt hensynet til bosetting og bidra til 
å legge forholdene til rette for at Brattlandsbakken kan tilflyttes.  
 
 
Helhetsvurdering: 
Kommunedirektøren ser at det er gode grunner for å tillate deling. Argumentene som taler for 
deling er at arealene i Brattlandsbakken kan bli mer intensivt brukt enn den er i dag og at 
bygningsmassen kan bli berga og helst utvikla og komme til nytte. Ny bosetting og drift kan 
også bidra både til å opprettholde og øke folketallet i grenda. Det kan bidra til ny 
næringsvirksomhet og være et positivt bidrag lokalt både med kompetanse og mangfoldighet 
ellers.   
 
Det som taler mot er hensynet til de nasjonale føringer om å effektivisere eiendomsstrukturen 
i landbruket, hensynet til god driftsmessig løsning og at det her etableres en 
landbrukseiendom rett under konsesjonsgrensa hvor kommunen ikke har anledning til å ilegge 
boplikt. Det er ikke ønskelig å dele opp en driftsenhet på denne måten. En slik fradeling kan 
danne presedens og svekke kommunens mulighet framover til å holde ressursene på gardene 
samlet.  
 
Kommunedirektøren mener det finnes alternative løsninger som hadde gjort det lettere å 
anbefale deling. Enten at en bare hadde fradelt selve gardstunet, eller at en hadde fradelt 
ytterligere 10 daa slik at eiendommen hadde blitt bebygd eiendom over 100 daa totalt, og 
dermed konsesjonspliktig. Det er først om eiendommen blir solgt videre at en ville hatt 
boplikt som alternativt virkemiddel for å ivareta intensjonene ved fradeling. 
 
Ved overdragelse mellom far og sønn i denne saken vil overdragelsen uansett være 
konsesjonsfri uten boplikt grunnet slektskapsforholdet. Den lovbestemte boplikten inntreffer 
først ved 35 daa dyrket mark eller 500 daa produktiv skog.  
 
Kommunedirektøren er kommet til at hensynet til tjenlig og variert bruksstruktur og 
driftsmessig løsning må veie tungt i saken. Det finnes alternative løsninger som etter 
kommunedirektørens syn i hovedsak kan tjene søkers interesser og at bosettingshensynet kan 
ivaretas på andre måter enn å gjennomføre en slik oppsplitting av driftsenheten. Hensynet til 
presedens veier også tungt i denne vurderingen. Kommunedirektøren tilrår derfor at søknaden 
om deling avslås. 
 
  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
 Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad fra Urs Gamper og Anne Gamper Solheim om 
fradeling av 90 daa jord, skog og tun fra g/bnr 57/2 Brattlandsbakken. Det henvises 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.   


