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Rybakken datert 30.5.2016. 

 Søknad om bygging av landbruksvei datert 30.5.2016 

 Høringsbrev til Oppland fylkeskommune – kulturarvenheten, Fylkesmannen i Oppland 

– miljøvernavdelingen, Jernbaneverket og NVE datert 13.6.2016. 

 Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune av 14.6.2016. 

 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland av 16.6.2016. 

 Høringsuttalelse fra NVE av 27.6.2016. 

 Bekreftelse av grunneier og kvittering for nabovarsler på g/bnr 79/4, 79/5, 80/7, 80/27, 

81/1, 81/7+81/3 av 1.7.2016. 

 Høringsuttalelse fra Jernbaneverket av 13.7.2016. 

 Tilleggsinformasjon til Jernbaneverket datert 28.7.2016. 

 Ny uttalelse fra Jernbaneverket av 10.10.2016. 

 

Bakgrunn 

Det vises til søknad fra Eirik Nordlien Rybakken av 30.5.16 om godkjenning av plan for 

nydyrking og overflatedyrking av 3 parseller på til sammen 45 daa. Parsell 1 og 2 ligger 300 m 

nord for gardstunet og parsell 3 ligger 900 m sør for gardstunet på eiendommen Rybakken. 

Dyrkingfeltenes beliggenhet framgår av vedlagte oversiktskart i målestokk 1:7500 og 

gardskart i målestokk 1:1500. Det ble foretatt befaring av arealene sammen med søker den 

2.6.16.  

 

Det vises også til søknad om bygging av landbruksvei på eiendom g/bnr 80/4 tilhørende g/bnr 

80/1. Det søkes om ca. 200 m traktorvei i klasse 8. Planlagte tiltak er omsøkt med 100 % 

jordinteresse. Vegen er oppgitt til å dekke et jordbruksareal på 25 daa. Søker har underveis i 



  

prosessen gitt tilbakemelding på at han trekker sin søknad om bygging av traktorvei, da det 

etter hogst i følge han ble tydelig at det går an å komme fram i terrenget med traktor. 

 

Beskrivelse av arealplaner  

Parsell 1- overflatedyrke, 7,5 daa  

Arealet består av skogsmark med innslag av beitemark og grenser delvis inntil Jernbanen. 

Parsellen er inngjerdet og brukes i dag som beite til storfe. Søker har planer om å hogge de 

fleste trærne, men vil sette igjen enkelte treklynger for å gi ly til beitedyra. En del stubber skal 

fjernes slik at det blir mulig å få gjødslet arealet maskinelt.  

 

Parsell 2- planere 0,8 daa og fulldyrke, 2,5 daa  

Arealet er klassifisert som delvis skog og innmarksbeite, men framstår som fin beitemark uten 

trær. Hele arealet er inngjerdet og brukes i dag som beite til storfe. I forbindelse med 

dyrkingsarbeidet skal steiner kjøres bort til ett av to deponier med beliggenhet som vist på 

vedlagte kart.  

 

Søker har også planer om å planere ca. 0,8 daa lengst sør på parsellen inkludert tilgrensende 

dyrka jord. Dette området framstår som en rygg i landskapet, hvor planen er å senke 

terrengnivået med inntil 1,5 m. Overskuddsmassene skal skyves til nedenforliggende areal 

innenfor parsellen, som i dag framstår som noe bløtt og dermed vanskeliggjør arbeidet med 

maskinell jordarbeiding. Langs den søndre grensa går det en bekk som vurderes som ikke 

årssikker. 

 

Parsell 3- overflatedyrke, 35 daa  

Arealet ligger 280 m – 480 m vest for jernbanen i et delvis bratt terreng og består av 

blandingsskog. 500 m lenger vest for parsellen ligger det kjente landemerket Fakkelmannen. 

Gjennom omsøkte areal går en tursti opp til Fakkelmannen.  

 

Søker har planer om å hogge mesteparten av skogen og ønsker å fjerne en del stubber på 

arealet. Området skal gjerdes inn og brukes som beite til storfe. I forbindelse med 

dyrkingsarbeidet skal turstien flyttes vestover og er planlagt lagt på utsiden av gjerdet på 

omsøkte areal.  

 

Deponi  

Søker har planer om å anlegge et deponi for stubber og stein med beliggenhet som vist på 

vedlagte kart (deponi 1). Arealet grenser inntil en liten dam, som på befaringstidspunktet 

hadde så stor vannstand at det planlagte deponiområde lå under vann. Dammen har felles 

vannstand med Lågen og er forbundet til elva hovedsakelig via ei stikkrenne, som er plassert 

under jernbanetraséen. Lågen var på befaringstidspunktet stor på grunn av varmt vær og 

snøsmelting i fjellet. Søker ønsker å anlegge deponiet på aktuelt sted for å skjerme 

dyrkamarka mot eventuelle senere oversvømmelser.  

 



  

Søker vurderer også å anlegge et annet deponi for stein og stubber plassert i et naturlig søkk 

lenger vest på eiendommen (deponi 2 på vedlagte gardskart). 

 

Høring 

Søknaden skal behandles etter forskrift om nydyrking av 3.5.1997. I henhold til § 9 i forskrifta 

skal nødvendige uttalelser innhentes før vedtak kan fattes. Planen ble sendt på høring til 

Oppland fylkeskommune- kulturarvenheten, Fylkesmannen i Oppland- miljøvernavdelingen, 

Jernbaneverket og NVE. 

 

Oppland fylkeskommune 

Oppland fylkeskommune har utfra sine arkiv ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket 

kommer i konflikt med kulturminner, og potensialet for funn av automatisk fredete 

kulturminner anses ikke som så høyt at det er behov for registrering, jf. kulturminneloven § 9. 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka oppdages automatisk fredete kulturminner skal 

arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8. 

 

Fylkesmannen i Oppland 

Fylkesmannen uttaler at deponi 1 som planlegges på vestsiden av en liten gårdsdam på 

eiendommen gnr/bnr 79/1, i Naturbase har fått områdenavnet Rustbakken og verdien viktig (Id 

BN00021464). Ifølge beskrivelsen av dammen ble det i 2004 registrert småsalamander der 

(Jon Bekken, 1. juli 2004). Til tross for fortsatt tilbakegang som følge av igjenfylling og 

drenering av yngledammer, har arten i «Norsk rødliste for arter 2015» blitt oppført i 

kategorien LC (livskraftig bestand). 

 

Fylkesmannen er usikker på status til småsalamander i denne dammen, men mener det er 

viktig å ta vare på slike dammer som i tillegg til småsalamander kan huse en rekke andre 

viktige og sjeldne vanninsekter. Fylkesmannen vil derfor rå kommunen til å legge deponiet på 

et annet sted, eventuelt flytte det så langt unna at det ikke vil skade dyrelivet i dammen. 

 

Fylkesmannen registrerer videre at omsøkt traktorveg og parsell 3 ligger i et bratt og 

skredfarlig område, og ber i den forbindelse om at det gjøres grundige vurderinger med høve 

på forhold som blant annet grøfting, drenering mv. som kan føre til økt rasfare i området. 

 

NVE 

Parsell 1: 

Tiltaket omfatter ledningsnett og ev. tiltak som kan påvirke dette må avklares med netteier.  

 

Deponi 1: 

NVE anbefaler kommunen å legge deponiet på et annet sted, eventuelt flytte det så langt unna 

slik at det ikke vil skade dyrelivet i dammen. 

 

Parsell 2: 

Tiltaket omfatter ledningsnett og ev. tiltak som kan påvirke dette må avklares med netteier.  



  

 

Parsell 3: 

NVE har ingen merknader til at arealet gjøres om til beitemark forutsatt at overflatevann og 

dreneringsforhold blir forsvarlig ivaretatt. NVE mener det er bra og forebyggende at det settes 

igjen treklynger. NVE mener imidlertid at det er en forutsetning at traktorveg og omlegging av 

sti må gjøres på en forsvarlig måte slik at tiltakene ikke leder vann på en uheldig måte, noe 

som igjen kan føre til uønskede hendelser. Det er både infrastruktur og bebyggelse nedenfor 

tiltaket, og disse kan bli påvirket negativt av en slik hendelse. Det må derfor gjøres grundige 

faglige vurderinger av tiltaket, før det gjennomføres. Vi minner også om erstatningsplikt ved 

ev. uønskede hendelser. 

 

Jernbaneverket 

Jernbaneverket uttaler at nydyrking, deponi, planering og vegbygging kan føre til endret 

overflateavrenning og endrede dreneringsveger, noe som kan gi høyere flomtopper i 

bekker/vannveier som renner mot Dovrebanen. I verste fall kan dette gi økt setningsfare, økt 

erosjon og utglidningsfare mor jernbanen. 

 

I det mottatte materialet savner Jernbaneverket en fagkyndig vurdering av om det planlagte 

tiltaket kan føre til at jernbanen blir mer utsatt for skader pga. flom, erosjon etc. Dersom det er 

nødvendig med risikoreduserende tiltak for å unngå at de omsøkte tiltakene forverrer 

forholdene for jernbanen, må det gis en beskrivelse av de risikoreduserende tiltakene. 

 

Jernbaneverket er negativ til de planlagte tiltakene inntil det foreligger en fagkyndig vurdering 

(vassdragsteknisk fagkyndig) som viser at sikkerheten for jernbanen vil bli tilstrekkelig 

ivaretatt. Dersom det blir gitt tillatelse til tiltaket uten at det framgår at sikkerheten for 

jernbanen vil bli tilstrekkelig ivaretatt, vil Jernbaneverket vurdere å påklage 

tillatelsen/godkjennelsen. 

 

Jernbaneverket gjør oppmerksom på at eventuell masseforflytting og/eller bygging nærmere 

jernbanen enn 30 meter fra spormidt, er avhengig av dispensasjon fra det generelle bygge- og 

graveforbudet i jernbaneloven § 10. 

 

Tilleggsinformasjon sendt til Jernbaneverket 

Med bakgrunn i uttalelsen fra Jernbaneverket var kommunen i kontakt med søker og foretok 

en ny befaring den 27.7.2016 på deler av omsøkte arealer, siden søker vurderer at en 

fagutredning som Jernbaneverket krever vil påføre han en vesentlig kostnad som ikke kan 

forsvares i forhold til tiltaket. Tilleggsinformasjonen ble sendt på ny høring til Jernbaneverket. 

 

Parsell 2 og deponi 2 framstår som mindre risikofylte områder og vil etter kommunes 

vurdering ikke gi økt risiko for sikkerheten til Jernbanen.  

 



  

Tiltakene på parsell 1, 3 og deponi 1 ble også vurdert, men inntil det foreligger en fagkyndig 

vurdering som viser at sikkerheten for jernbanen blir tilstrekkelig ivaretatt etter 

gjennomføringen av de omsøkte tiltakene, kan ikke kommunen gi tillatelse til disse.  

 

Ny uttalelse fra Jernbaneverket 

Jernbaneverket uttaler at det er tiltakshaver og kommunen som har ansvar for at tiltaket ikke er 

til skade eller ulempe for omkringliggende areal og anlegg (herunder Jernbanen). 

 

Tiltakshaver og kommunen har befart det aktuelle arealet og konkludert med at det planlagte 

tiltaket ikke vil gi økt risiko for jernbanen. Kommunen uttaler at det må settes igjen en 

kantsone på minst 2 meter langs en mindre bekk i området. 

 

På bakgrunn av opplysninger fra tiltakshaver og kommunen, har ikke Jernbaneverket 

innvendinger mot tiltaket. 

 

Vurdering  

I § 1 i forskrift om nydyrking heter det: Formålet med denne forskriften er å sikre at 

nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt 

på hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Det 

skal for øvrig legges vekt på å sikre driftsmessig gode løsninger. 

 

Parsell 1  

Kommunen vurderer i utgangspunktet tiltaket på arealet som fornuftig. Hogst av trær og 

fjerning av en del stubber vil gi bedre mulighet for maskinell gjødsling og vil gi økt kvalitet på 

beite. Arealet grenser derimot delvis inntil Jernbanen og er delvis bratt. Som nevnt ovenfor 

ønsker Jernbaneverket en fagkyndig vurdering, som viser at sikkerheten for jernbanen blir 

tilstrekkelig ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. På bakgrunn av uttalelsen fra 

Jernbaneverket, kan derfor ikke kommunen godkjenne overflatedyrking på parsellen før en 

fagkyndig vurdering foreligger. Det vises i den sammenheng også til forskrift om 

konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover av 19.12.2014 § 3 der ansvarlig myndighet 

skal ta stilling til om tiltaket kan få vesentlige virkninger.  

 

Parsell 2  

En oppdyrking av arealet vurderes til å være et godt tiltak for å oppnå relativt lettdrevet jord i 

nærheten av gardstunet. Jernbaneverket var i utgangspunktet negative, men har i ny uttalelse 

ikke lenger innvendinger mot tiltaket.  

 

Planering av arealer større enn 1 daa skal vurderes etter forskrift om begrensning av 

forurensning. I dette tilfellet er arealet som skal planeres på 0,8 daa og behandling etter nevnte 

forskrift er dermed ikke nødvendig. Ifølge rundskriv 2015-41 fra Landbruksdirektoratet kreves 

det forhåndsgodkjenning av planering av jordbruksarealer under 1 daa dersom foretaket skal 

ha rett på areal- og kulturlandskapstilskudd. Kommunen vurderer søkers planer om planering 

som hensiktsmessige med tanke på å oppnå lettdrevet jord og er positive til tiltaket.  



  

 

Ifølge nydyrkingsforskriftens § 6 stilles det krav om at det skal settes igjen en minst 6 m bred 

vegetasjonssone målt ved normal vannføring langs vassdrag med årssikker vannføring. 

Bekken som renner langs den søndre kanten av parsellen, med opprinnelse fra tidligere utførte 

dreneringsarbeider i ovenforliggende arealer på samme eiendom, vurderes som ikke årssikker 

og det vil der være tilstrekkelig å sette igjen en kantsone på minst 2 m. 

 

Parsell 3  

Kommunen vurderer i utgangspunktet planene om å ta opp en del røtter og å gjerde inn 

parsellen med tanke på å anlegge beite som fornuftige. Kommunen synes det er positivt at 

søker ønsker å legge om turstien til ytterkanten av omsøkte areal slik at turgåere ikke trenger å 

krysse et inngjerdet beiteområde med storfe. Dette gjør arealet mer brukervennlig for turgåere. 

 

Parsellen ligger i et delvis bratt terreng og er i Skrednett definert som potensielt 

skredfareområde for jord- og flom, med en hellingsgrad på ca. 20 %. På bakgrunn av dette og 

etter befaring av arealet foreslo kommunen at det skulle settes igjen treklynger på arealet, samt 

de fleste stubbene langs den østre kanten av det bratteste partiet. Dette arealet ville da ved et 

eventuelt ras fungere som sikringssone til nedenforliggende eiendommer.  

 

Selv om kommunen i sitt høringsbrev nevnte disse risikoreduserende tiltakene som 

igjensetting av treklynger og mer utsatte arealer hvor stubber ikke fjernes, uttalte 

Jernbaneverket at de ønsker en beskrivelse av risikoreduserende tiltak, samt en fagkyndig 

vurdering som viser at sikkerheten for jernbanen blir tilstrekkelig ivaretatt ved gjennomføring 

av tiltaket. På bakgrunn av denne uttalelsen kan derfor ikke kommunen godkjenne 

overflatedyrking før det foreligger en fagkyndig vurdering av parsellen. Det vises i den 

sammenheng også til forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover av 

19.12.2014 § 3 der ansvarlig myndighet skal ta stilling til om tiltaket kan få vesentlige 

virkninger. 

 

Deponi  

Kommunen vurderer i utgangspunktet plasseringen av «deponi 1» som driftsmessig positiv 

med tanke på å bevare den eksisterende fulldyrka jorda mot flom og ellers jevnlige perioder 

med større vannmengder enn normalt. Anlegging av deponi inntil dammen vil derimot føre til 

at jordpartikler i større grad blir vasket ut i dammen, noe som kan framskynde gjengroing og 

true et eventuelt dyreliv. Fylkesmannen mener det er viktig å ta vare på slike typer dammer 

som kan huse småsalamander og en rekke andre viktige og sjeldne vanninsekter, som sammen 

med NVE anbefaler at deponiet blir lagt et annet sted. Kommunen vil på bakgrunn av 

høringsuttalelsene ikke godkjenne anlegging av deponi 1. 

 

Kommunen har ingen innvendinger mot anlegging av deponi 2, men vil sette vilkår i forhold 

til størrelsen på det. 

 

Biologisk mangfold  



  

Alle saker som berører biologisk mangfold skal behandles etter naturmangfoldlovens §§ 8-12, 

jf. § 7 i samme lov. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i forhold til sakens karakter og 

risiko for skade. Oppslag i Naturbase og Artsdatabanken sine kart viser ingen 

utrydningstruede arter av betydning for det biologiske mangfoldet. Dammen som ligger inntil 

deponi 1 er derimot i Naturbase registrert som en viktig naturtype. Dammen har tidligere blitt 

registrert som yngleområde for småsalamander og andre vannlevende smådyr er også 

registrert der. Kommunen vil derfor ikke tillate tiltak inntil dammen (deponi 1). Når det 

gjelder driftsmetoder, så skal det brukes gravemaskin, som vurderes som best egnet. 

Kommunen kan ut fra dette ikke se at tiltaket vil få nevneverdig betydning for det biologiske 

mangfoldet i området, og vil ikke komme i konflikt med naturmangfoldlovens §§ 8-12.  

 

Kulturminner og landskapsbildet  

Det er ikke kjennskap til kulturminner eller stier og gamle ferdselsveger som vil bli berørt av 

dyrkinga. Landskapsbildet vil ikke endres noe av betydning etter oppdyrking da parsell 2  

framstår som et åpent landskap. Inngrepet ventes ikke å få vesentlige konsekvenser for 

kulturlandskapsverdiene i området.  

 

Ledningsnett 

Som Fylkesmannen nevner i sin uttalelse ligger parsell 2 inntil et ledningsnett som det må tas 

hensyn til. Søker må ta kontakt med netteier (kraftselskap) i god tid før anleggsstart for avtale 

om eventuell befaring på omsøkte tiltak med hensyn til høyspentlinjer og eventuelle 

nedgravde kabler i linjetraséen.  

 

Parsellen berører også deler av det kommunale ledningsnettet for vann og spillvann. Det er 

søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på det kommunale ledningsnettet som følge 

av utførte tiltak. 

 

Vedtak  

I medhold av forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 § 1, 3, 5 og 6, samt delegert fullmakt 

tillater ikke rådmannen i Øyer kommune overflatedyrking av parsell 1 og 3. Det foreligger 

ikke tilstrekkelig fagkyndig utredning i forhold til om tiltaket kan gi økt risiko for skader på 

nedenforliggende arealer og installasjoner som følge av økt ras/flomfare. I medhold av samme 

forskrift tillates ikke bruk av deponi merket nr. 1, da det vil svekke livsmiljøet for arter knyttet 

til damområdet ved deponiet.  

 

I medhold av forskrift om nydyrking og delegert fullmakt tillater rådmannen i Øyer kommune 

planering av 0,8 daa og nydyrking av om lag 3 daa på eiendommen Rybakken slik det er vist 

på vedlagte kartkopi i målestokk 1: 1500. 

  

Godkjenningen gjelder på følgende vilkår:  

 Arealet avgrenses til å gjelde parsell 2 og deponi 2 som i henhold til vedlagte 

gardskart. 



  

 Det tillates ikke deponering av stein og stubber utenfor godkjente areal og deponi.  

 Deponi 2 må ikke overstige en terrengendring på 3 m. 

 Det er søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på det kommunale 

ledningsnettet på grunn av lekkasje/brudd på vann- og spillvannledning som følge av 

utførte tiltak. 

 Det må tas kontakt med netteier (kraftselskap) i god tid før anleggsstart for avtale om 

eventuell befaring på omsøkte tiltak med hensyn til høyspentlinjer og eventuelle 

nedgravde kabler i linjetraséen.  

 Det skal settes igjen en vegetasjonssone på minst 2 m målt ved normal vannføring 

inntil bekken som grenser inntil omsøkte nydyrkingsparsell. 

 Det er søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på eiendommer, boliger, 

veger mm. på grunn av økt vannføring i nedenforliggende arealer som følge av utførte 

dreneringsarbeider.  

 Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet automatisk fredete kulturminner som 

ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 

deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest 

sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at verne-

myndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres 

og eventuelt vilkårene for dette.  

 Dersom tiltakene ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenning er gitt, faller 

tillatelsen bort.  

 Ved brudd på forskrift om nydyrking eller vedtak fattet med hjemmel i den, kan 

kommunen pålegge tiltakshaver å reparere skaden jf. § 12 i forskrift om nydyrking. 

Videre kan godkjenningen trekkes helt eller delvis tilbake, eller den ansvarlige kan 

ilegges tvangsgebyr, jf. jordlovens § 20.  

 Når arbeidet er ferdig skal kommunen varsles slik at feltet kan kontrolleres/måles opp.  

 

GENERELL OPPLYSNING OM KLAGEADGANG  

I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen kan 

vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 3 

uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 

skriftlig og stiles til Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen, men sendes Gausdal 

kommune, Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 2651 Østre Gausdal. 

 

Med hilsen 

Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 

 

Carl Olav Holen 

Enhetsleder       Ann Guro Kjernli 

Jordbruksrådgiver 
 



  

 

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

Vedlegg:  Oversiktskart over omsøkte arealer i målestokk 1:7500 

     2 stk gardskart over omsøkte arealer i målestokk 1:1500 

     1 stk gardskart over godkjente arealer i målestokk 1:1500 

 

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen, fmoppost@fylkesmannen.no 

NVE, Region Øst, ro@nve.no 

Jernbaneverket, Region Øst, postmottak@jernbaneverket.no 
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