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G/BNR 16/1 I ØYER - LANDBRUKSFAGLIG UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGETILTAK  

_ 
Viser til henvendelse fra byggesak den 23.9.2022 om anmodning om landbruksfaglig uttalelse til 
byggesøknad på matrikkelenhet g/bnr 16/1 – Svegården i Øyer. Tiltakshaver er Ola Erlend Kester Moe 
eier av g/bnr 17/1.  
 
Det skal etableres en 200 m lang og 5 meter bred vei fra adkomstvegen til vannverket ved 
Mosetertoppen sentrum og inn til den eksisterende setervegen til setrene til Svegarden og Mo 
Storstugun. Vegen skal anlegges slik at den kan vinterbrøytes. Formålet med tiltaket er enklere 
adkomst til setrene, samt bedre framkommelighet for transport ifm. landbruksdrift. 
 
Landbrukskontorets vurdering 
Landbruksveiforskrifta omfatter nybygging og ombygging av landbruksveier, hvor 
landbruksvirksomhet utgjør hovedformålet. Tiltaket vurderes til ikke å være nødvendig for 
landbruksdrifta og skal derfor ikke behandles etter landbruksveiforskrifta, men som et byggetiltak 
etter pbl i tillegg til dispensasjon fra arealformålet i gjeldende reguleringsplan. 
 
I saker om dispensasjon fra LNF formålet skal en landbruksfaglig uttalelse omfatte en redegjørelse for 
avveiningen mellom landbruksinteressene og interessene for tiltaket. Dette er:  

• Konsekvenser for eiendommenes arrondering og drift.  
• Konsekvenser for tilgrensende landbrukseiendommer og naboeiendommer: Brukerkonflikter 

knyttet til støy og lukt eller andre drifts- og miljømessige konsekvenser.  
• Konsekvenser for langsiktig utbyggingsmønster:  

o Bidrar tiltaket til tydelige utbyggingslinjer mellom landbruks- og utbyggingsområder? 
o Vurdering av presedensvirkningen.  

• Kulturlandskap, herunder konsekvenser for landskapsbildet, biologisk mangfold og 
kulturhistoriske verdier.  

• Jordvern 



  

 
Arrondering og drift 
Tiltaket vurderes til ikke å være nødvendig for landbruksdrifta verken på Svegården eller Mo. Nederst 
på lykkja til Svegården er det etter det landbrukskontoret kjenner til etablert egen adkomst for blant 
annet henting av rundballer. Ny adkomstveg vil bedre tilgjengeligheten til skogarealet øst for Mosetra 
ifm hogst vinterstid. En må derimot anta at tiltaket vil gi økt gjennomgangsferdsel/-trafikk inntil setra 
på Svegården, noe som kan gi utfordring for landbruksdrifta på eiendommen.  
 
Forholdet til tilgrensende landbrukseiendommer 
Slik landbrukskontoret vurderer søknaden er det landbrukseiendommen Mo som har den største 
fordelen med gjennomføringen av tiltaket. Tiltaket vurderes derfor til å ha liten negativ effekt for 
tilgrensende landbruks- og naboeiendommer.  
 
Bidrar tiltaket til tydelige utbyggingslinjer mellom landbruks- og utbyggingsområder? 
Tiltaket innebærer bygging til annet formål enn landbruksdrift og bidrar til å svekke skillet mellom 
landbruksområdene og utbyggingsområdene. Tiltaket er således i strid med hensynet. 
 
Kulturlandskap, herunder konsekvenser for landskapsbildet, biologisk mangfold og kulturhistoriske 
verdier 
Skogarealet innenfor tiltaksområdet er i gjeldende arealplan registrert som: «Kombinert landbruk og 
bevaring. Kulturlandskapet skal bevares. De overordnede strukturer skal bevares som åpent 
jordbruksareal med kantsoner og åpent bekkedrag». Å anlegge vei gjennom skogsmarka vil påvirke 
det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Vegen anlegges i en del av et område som i stor grad 
allerede er utbygd og hvor det gjenstår få sammenhengende områder med landbruksareal. Det bør 
derfor tilstrebes løsninger som tar vare på de urørte områdene og som ikke setter kulturlandskapet 
under ytterligere press.  
 
Jordvern 
Arealet ligger ikke som dyrkbar jord. Det er derfor ikke nødvendig å vurdere forholdet rundt jordvern i 
denne saken. 
 
Oppsummering 
Gjennomføringen av tiltaket gir ingen særlige fordeler for landbruket generelt eller for grunneier 
spesielt. Tiltaket vurderes til å forringe kulturlandskapet, samt å øke presset på hensynssona mot 
Mosætra. Landbrukskontoret mener det bør tilstrebes andre løsninger og mener en heller bør 
vurdere å oppruste eksisterende vei til Mosetra. 
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