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G/BNR 65/2 OG 67/6 I GAUSDAL - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 
FAST EIENDOM SØKER: HÅVARD FEIRING 
 
 
Saken er behandlet som saksnr. 194/19. 
 
Gausdal kommune avslår søknad om konsesjon fra Håvard Feiring på erverv av 
Olstadbakken g/bnr 65/2 og 67/6. Den driftsmessige løsningen er god og ervervet ivaretar 
kulturlandskapet og en helhetlig ressursforvaltning. Den avtalte kjøpesummen kr 
1 000 000 tilgodeser derimot ikke en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på 
landbrukseiendommer. Kommunen mener at høyeste pris som kan godkjennes er kr 
700 000. 
 
 
Bakgrunn: 
Håvard Feiring søker konsesjon på g/bnr 65/2 og 67/6, Olstadbakken. Formålet med ervervet 
er å legge eiendommen som tilleggsareal til Megarden (Midtre Aulstad) g/bnr 65/1. Selger er 
Einar Hårstadhaugen. Den avtalte kjøpesum er kr 1 000 000. 
 
Einar Hårstadhaugen har i arkivsak 18/2385 fått tillatelse til å dele fra gardstunet i 
Olstadbakken med ei tomt på om lag 5,5 daa samt seterbebyggelsen på Gamlesetra med ei 
tomt på om lag 1,2 daa. Det ble satt delingsvilkår om salg av arealene til nærliggende 
landbrukseiendom i drift slik at det oppstår gode drifts- og arronderingsmessige løsninger. 
 
Feiring driver med ammekyr på sitt eget bruk. Han har behov for mer dyrkamark og beiter. 
Erverv av landbruksarealene i Olstadbakken vil dermed styrke gardens ressursgrunnlag. Han 
har planer om å kunne rydde opp og evt. dyrke opp gamle beiter. Det er felles grenser på flere 
teiger mellom Megarden og Olstadbakken, noe som kan gi driftsfordeler både nede i bygda og 
på fjellet.  
 
 
 
 



 

Fakta om eiendommen: 

 
Etter gjennomført fradeling vil dyrkamarka bli redusert med om lag 1,5 daa og innmarksbeite 
om lag 2,5 daa.  
 
Dyrkamarka nede i bygda består av om lag 30 daa. Marka varierer mellom nærmest stupbratte 
arealer som etter dagens driftsmetoder i hovedsak er egna for beiting, og slakthellende 
lettdrevne arealer. Arealene på setra er slakt vesthellende med nokså god arrondering. Arealet 
med overflatedyrka mark ligger på setra og er nok også best egna til beite. 
Innmarksbeitearealene nede i bygda er bratte og til dels igjenvokst med krattskog. På setra er 
dette åpne arealer.  
 
Skogen er fordelt i hovedsak på tre teiger. Store deler av arealet ligger over vernskoggrensa. 
Driftsforholdene må i hovedsak anses som lette. Det er imidlertid dårlig vegdekning slik at det 
må påregnes en del terrengtransport av tømmer. Det foreligger skogbruksplan fra 2005 for 
planperioden 05-15. Denne gjelder ikke hele eiendommen, kun g/bnr 65/2.  
 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse fra 
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne eiendommen 
faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 

 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 



 

ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen 
er en ren skogeiendom. 
 
 
 
Vurdering: 
 
Bosettingshensynet: 
Etter deling vil dette være en ubebygd eiendom. Erverver bor allerede i grenda og 
bosettingshensynet synes å være ivaretatt. 
 
Erververs formål/driftsmessig løsning: 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at det må tilstrebes en bruksstruktur som gir grunnlag for å 
redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. 
Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer for å få det 
til. Ved vurderingen av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
 
Rundskriv M-3/2017 drøfter vurderingsmomenter rundt dette med kjøp av tilleggsarealer. Det 
er bl.a. viktig at avstanden mellom eiendommene ikke blir for stor. I delingsvedtak etter 
jordloven § 12 hvor det fradeles landbruksarealer settes det i hovedsak vilkår om at 
landbruksarealene må tillegges «nærliggende landbrukseiendommer i drift». På den måten 
legges premissene for en god driftsmessig løsning og at arealene kommer til nytte for de som 
driver og har sitt yrke i landbruket.  
 
I denne saken er det to nabobruk som slås sammen. Det er drift på eiendommen til 
konsesjonssøker og en kan trygt fastslå at ervervet legger opp til en god driftsmessig løsning.  
 
Håvard Feiring er også i en situasjon der han utvider driften, bl.a. med ny driftsbygning. 
Erverv av tilleggsarealer er en viktig del av utviklingen av drifta og eiendommen. Erververs 
formål vurderes derfor å være i tråd med en bruksutvikling som samfunnet er tjent med.  
 
Erververs kompetanse: 
Feiring er gardbruker fra før og har vist at han håndterer eierskap og drift av gardsbruk på en 
god måte. Erververs kompetanse anses å være tilfredsstillende.  
 
Priskontroll 
Gjennom rundskriv M-3/2002 og M-3/2017 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på 
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. Det er 
avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i 
saker hvor det er tvil om kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til 
kjøpesummen kan vurderingen av prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende 
måte. 
 
Det er ikke framlagt takst eller annen dokumentasjon som viser hvordan kjøpesummen er 
fastsatt. Kommunen vil derfor foreta en selvstendig verdivurdering for å kunne ta stilling til 
om kjøpesummen hensynstar en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 



 

 
Det oppgis i søknaden at det er en utløe på 36 kvm og en høylåve på setra på 50 kvm som 
føler salget. Det er få opplysninger om disse bygningene. Skjønnsmessig settes verdi på disse 
til kr 25.000 per stk.  
 
Dyrkamarka på eiendommen er variert mht. høgdelag, arrondering, driftsforhold og påregnelig 
bruksutnytting. Det er både fulldyrka og overflatedyrka jord. I verdsettingen vil en skille på de 
ulike arealene.  
 
De to nederste parsellene med fulldyrket mark er i hovedsak brattere enn 1:3 og vil trolig kun 
bli nytta som beite. At arealene er fulldyrket tilsier at produktiviteten vil være høyere enn for 
innmarksbeite på tilsvarende lokalitet. Det er derfor riktig å verdsette disse høyere enn 
innmarksbeite. Arealverdi settes til kr 2 000/daa. Arealene ved tunet er noe flatere og har vært 
og kan fortsatt høstes maskinelt. Verdi settes til kr 3 000/daa.  
 
De øverste arealene er nokså slake og har en kurant arrondering. Verdi på disse arealene settes 
til kr 4 000/daa. Så har en det forholdet at arealene ligger inntil arealer som erverver har fra før 
og som er planlagt oppdyrket. Dyrkingsplanen ble godkjent av kommunen før ervervet av 
Olstadbakken ble aktualisert. Ved salg av tilleggsjord kan det ilegges noe høyere verdi dersom 
det gir effektivitetsgevinst ved sammenslåing av arealer. Det kan ilegges et marginaltillegg på 
inntil 50%, for helt små arealer kan dette også være større. Det synes riktig å legge et 
effektivitetspåslag på disse arealene, men at dette begrenses til 20%. Arealverdien blir etter 
dette på kr 5 000/daa. 
 
Seterløkka er lettdrevet og har god arrondering. Verdi settes til kr 3 000/daa. På setra er det 
også overflatedyrka mark som nok er best egna til beiting. Verdi settes til kr 2 000/daa. 
Arealene med innmarksbeite ligger både nede i bygda og på setra i forbindelse med 
dyrkaarealer. Verdi på disse settes flatt til kr 1 500/daa. Det gir samlet avrundet verdi på 
jordbruksarealene på kr 192 000. 
 
For å beregne avkastningsverdien av skog etter prinsippet om et utholdende skogbruk må en 
beregne nåverdien av framtidige inntektsstrømmer kapitalisert med rentefot 4%. Ved 
beregning må en ta utgangspunkt i skogbruksplandata og nytte disse så langt de passer. Det er 
en utfordring for beregningene at det ikke er oppdaterte plandata. Da må det settes 
forutsetninger for beregningene som får stor betydning for verdifastsettelsen. Det har vist seg 
ved nyere skogbruksplaner at volumer og tilvekst kan være noe underestimert i de gamle 
planene. En kan bl.a. ha hatt en klimamessig effekt som en x-faktor i tilvekstfunksjonene. Når 
det gjelder tømmerpriser har disse variert mye over tid, de siste årene har det vært en positiv 
prisutvikling. I tømmermarkedet ventes det framover en noe svakere prisutvikling. 
 
En har i andre saker hvor en også har hatt lite beregningsgrunnlag tatt utgangspunkt i skogens 
forventede produksjonsevne og at denne kan avvirkes med årlige uttak. Så har en ut fra 
avvirkningshistorikk sett om det kan være under- eller overavvirket. Ved underavvirkning har 
en for verdiberegningen lagt til grunn en forsert hogst tidlig i tidsløpet. Ved overavvirkning 
har en satt begrensninger på hogst tidlig i tidsløpet.  
 
Planen fra 2005 gjelder kun for g/bnr 65/2. Det er også på dette gards- og bruksnummeret at 
de antatt største skogsverdiene ligger, med 65 daa på middels bonitet og 412 daa lav bonitet. 



 

Omtrent halvparten ligger imidlertid i vernskog. På g/bnr 67/6 er det 154 daa lavproduktiv 
skog og vel 50 daa uproduktiv skog. Her ligger all skogen over vernskoggrensa.   
 
Etter skogbruksplanen fra 2005 er det foreslått brutto sluttavvirkningskvantum på 65 kbm 
årlig. Produksjonsevnen er på om lag 92 kbm. For de delene av eiendommen som ikke har 
skogbruksplan må en bare anslå en produksjonsevne. Tilvekst på lavproduktiv skog ligger i 
snitt gjerne i området 0,2 kbm/daa/år. Om en sier at dette gjenspeiler produksjonsevnen kan en 
legge til grunn en produksjonsevne for arealene på g/bnr 67/6 på om lag 30 kbm/år. For hele 
eiendommen rundt 120 kbm/år. Etter 10% fratrekk for topp, avfall og miljøhensyn settes 
nyttbar produksjonsevne pr år til 108 kbm. 
 
Iht. skogfondsystemet var det avvirket om lag 600 kbm i 2005 og 1.350 kbm i 2018. Dette 
utgjør ca. 140 kbm/år. Om en legger til grunn noe underestimering av volumer i planen kan en 
forenkle dette og si at en er om lag a-jour med avvirkning iht. produksjonsevnen i skogen.  
 
Det er vanlig å bruke historiske tømmerpriser i verdiberegningene. Oppnådde 
gjennomsnittspriser for industrielt grantømmer i Gausdal årene 2016-18 er hhv. 312, 345 og 
391 kr/kbm. Det er mye høyereliggende skog på eiendommen som tilsier en 
sortimentsfordeling mot en høy massevirkeandel. For å gjøre dette enkelt nyttes volumveid 
tømmerpris for siste treårsperiode som er kr 351/kbm. Siden mye av skogen ligger i vernskog, 
og det er lav vegdekningsgrad, settes snitt driftspris til kr 140/kbm. Med 15% 
skogfondsavsetning og kr 13/kbm i måle-, avvirknings og FOU-avgift gir dette en effektiv 
rotnetto på kr 145/kbm. Det gir følgende beregning for skogverdiene: 
 
(108 kbm/år * 145 kr/kbm) / 0,04 = 392 500. Dette utgjør pr daa produktiv skog kr 626.   
 
Årlige utmarksinntekter settes til kr 2/daa. Med ca. 820 daa utmark utgjør det kr 1 640/år med 
kapitalisert verdi kr 41 000. 
 
Andeler i Gausdal Bruvoll SA verdsettes til kr 10 000  
 
Det gir følgende oppstilling av de ulike verdikomponenter: 
 
Bygninger 50 000 

Jordbruksarealer inkl. beiter 192 000 

Skog (avrundet) 393 000 

Utmarksinntekter 41 000 

Aksjer/andeler 10 000 

Sum verdier 686 000 

 
Kommunen mener at høyeste pris som kan tillates ved konsesjon er kr 700 000. Denne 
summen ligger vesentlig under avtalt kjøpesum hvilket innebærer at det er tvil som prisen 
tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 
 
Iht. rundskriv M-3/2002 kapittel 9. Avsluttende bemerkninger, heter det som følger: «For å 
kunne frarå eller nekte konsesjon, er det ikke noe krav om at avtalt kjøpesum skal være 



 

urimelig eller vesentlig høyere enn det en kommer fram til i den sluttlige helhetsvurdering med 
grunnlag bl.a. i verdiberegninger og erfaringstall. Noe skjønnsmessig prosentvis tillegg utover 
den sluttlige vurderingen er det følgelig ikke rom for. Dersom en på denne måten kommer 
fram til at prisen er for høy, kan avtalt kjøpesum ikke aksepteres» 
 
Det er en betydelig avstand mellom beregna konsesjonsverdi og avtalt kjøpesum. Avstanden 
er så stor at den vil være med å påvirke prisutviklingen på landbrukseiendommer dersom 
kommunen godkjenner konsesjon. En for høy pris kan ekskludere den kjøpergruppen som er 
ønskelig som framtidige eiere og forvaltere av landbrukseiendommer. Selv om de andre 
hensynene taler for konsesjon mener kommunen at avtalt pris ikke er i samsvar med en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling og at konsesjon derfor bør avslås.  
 
Dersom partene kommer til enighet om en pris tilsvarende høyeste konsesjonspris kan en ny 
søknad om konsesjon på ellers samme vilkår godkjennes.  
 
 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 avslås Håvard Feiring sin søknad om 
konsesjon på Olstadbakken g/bnr 65/2 og 67/6. Den driftsmessige løsningen er god, ervervet 
gir en god helhetlig ressursforvaltning og er til gode for kulturlandskapet. Den avtalte 
kjøpesummen tilgodeser derimot ikke en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på 
landbrukseiendommer. Høyeste pris som kan godkjennes for konsesjon er kr 700 000.   
 
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. 
 
 
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: Einar Hårstadhaugen, Holsbakkan 29, 2656 FOLLEBU 
 
 
 


