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G/BNR 16/1 I ØYER KOMMUNE - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING  
 
Saken er behandlet som saksnr. 13/20. 
 
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking innvilges. Steinrøysa kan fjernes og 
stenmassene nyttes til opparbeidelse av veg til nytt høgdebasseng.  
 
 
Bakgrunn: 
John Steinar Svegården har søkt om godkjenning av oppdyrking av et areal på ca. 600 kvm på 
seterløkka på Mosetra i Øyer. Arealet består av ei steinrøys etter oppdyrking av seterløkka og 
ordinær jevnlig fornyelse av enga.  
 
Formålet med tiltaket er å bedre arronderingen på seterløkka. Steinmassene vil bli benytta i 
sammenheng med opparbeidelse av veg til et nytt høgdebasseng i området. Det er Hafjell 
Maskin AS som vil forestå dyrkingsarbeidet og som tar hånd om steinmassene. Det er derfor 
ikke behov for deponi ifm. dyrkingsarbeidet.  
 
Dyrkingsarealet ligger innenfor reguleringsplan 3440-118 Mosetertoppen. I reguleringsplanen 
er arealet avsatt til 210 Jord og skogbruk med hensynssone 663 bevaring av landskap og 
vegetasjon. 
 
 
Dyrkingsplan: 
Arealet som skal nydyrkes er markert med rødt på kartutsnittet vist under. Det er i dag delvis 
bevokst med skog mens steinmassene utgjør mesteparten av arealet. Røysa strekker seg delvis 
inn på naboeiendommen g/bnr 16/101 som eies av Aina Karlsen Hunder. Iht. reguleringsplan 
er det samme arealformål for hele steinrøysa.  
 
Steinmassene skal fraktes om lag 400 meter inn i tilgrensende planområde (Hafjell øvre del) 
hvor de skal brukes i oppfylling av veglegeme til et nytt høgdebasseng 
(vannforsyningsanlegg).  
 
 



 

 
 
Høring: 
 
Oppland fylkeskommune, kulturarv: Ingen merknader. Minner om standard prosedyre ved evt. 
funn av automatisk fredede kulturminner. 
 
Dette er et mindre tiltak innenfor et område som er regulert etter plan og bygningsloven. 
Kommunen har ikke funnet det påkrevet å sende saken på høring til andre statlige/regionale 
myndigheter.  
 
Kommunens vurdering: 
 
Kommunen har ikke foretatt befaring i forbindelse med behandling av dyrkingssaken. 
Vurderingene er basert på kart, flyfoto og lokalkunnskap fra det aktuelle området. 
 
 
Gjeldende arealplan 
I planbestemmelsene for reguleringsplan for Mosetertoppen heter det i pkt. 6.9 at 
«landbruksområdet merket L ved Mosætra skal benyttes til kombinert formål landbruk og 
bevaring. Kulturlandskapet skal bevares. De overordnede strukturer skal bevares som åpent 
jordbruksareal med kantsoner og åpent bekkedrag».  
 
Ettersom dyrkingstiltaket skal foregå innenfor et område som er regulert etter plan og 
bygningsloven er dyrkingsplanen forelagt fagenhet for arealplan på tjenesteområde BAG. 
Fagenheten har ingen merknader til planen. Det vurderes at tiltaket ikke setter 
bevaringsinteressene til side mhp. å opprettholde de overordnede strukturer for 
kulturlandskapet. Det legges vekt på at tiltaket ikke medfører vesentlig endring av kantsonene 
rundt seterløkkene på Mosetra og at den steinrøysa som skal fjernes i hovedsak består av nyere 
steinmasser. Steinrøysa sin plassering og at den har vært brukt helt fram til nå er vesentlig.   
 



 

Driftsmessig løsning 
Selv om tiltaket er lite så vil det styrke driftsgrunnlaget på eiendommen, både ved netto 
arealøkning av dyrkamark, samt at en kan få en bedre utnyttelse av det arealet som utvides. 
Svegården må imidlertid tilrettelegge areal for ny steinrøys et annet sted på eiendommen etter 
dette for framtidig lagringsbehov for åkerstein.   
 
Biologisk mangfold 
Alle saker som berører biologisk mangfold skal behandles etter naturmangfoldloven §§ 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, naturtyper eller andre verdier av betydning for det biologiske 
mangfoldet innenfor dyrkingsområdet. Det er heller ikke kjennskap til dette. Kommunen 
mener kunnskapsgrunnlaget er godt nok. 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 naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Kulturminner 
Det er ikke kjennskap til automatisk fredede kulturminner som blir berørt av tiltaket. 
Oppdyrking av seterløkker er resultat av nyere tiders driftsform i landbruket, det er etter 
kommunens vurdering lite som tilsier at steinrøyser i seterområder stammer fra tiden før 
reformasjonen. Kulturminneforvaltningen har heller ingen innvendinger mot tiltaket.  
 
Friluftsinteresser 
Det er ikke stier eller gamle ferdselsveger som vil bli berørt av dyrkinga. Imidlertid går det en 
skiløypetrasse forbi som nok brukes aktivt av de som har hytter i området. Ved gjennomføring 
av tiltaket bør det tas hensyn til friluftsinteressene i området.  
 
Vassdrag: 
Det er ingen vassdrag i nærheten av tiltaksområdet. Det er ikke nødvendig i vurderes tiltaket 
opp mot vannressurslovens bestemmelser. 
 
Naturfare 
Etter søk i NVE sitt aktsomhetsområdekart over tiltaksområdet er det ikke noe som tilsier at 
det skal være fare for ras eller skred. Det er også såpass flatt i området at nærmere vurderinger 
rundt skred ras synes lite aktuelt.  
 
Forhold til naboeiendommer  
En mindre del av steinrøysa strekker seg inn på naboeiendommen g/bnr 16/101 som eies av 
Aina Karlsen Hunder. Kommunens vurderinger i saken gjelder steinrøysa i sin helhet, også det 
som strekker seg inn på g/bnr 16/101. Det er tiltakshavers ansvar å påse at tiltak på annen 
eiendom enn g/bnr 16/1 ikke gjennomføres uten samtykke fra grunneier.  
 
 
 
 
 
 
 



 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
I medhold av forskrift om nydyrking og delegert fullmakt godkjennes omsøkte plan for 
nydyrking på landbrukseiendommen Svegården g/bnr 16/1 i Øyer kommune. Godkjenningen 
gjelder innenfor området i kartet over merket med rødt. Steinmasser fra steinrøys kan nyttes 
ifm. opparbeidelse av annen veggrunn i området.  
 
Godkjenningen gjelder på følgende vilkår:  
 

 Dersom dyrkingen ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenningen er gitt, faller 
tillatelsen bort. Tiltaket må ferdigstilles innen 5 år 

 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.  
 
Tilleggsopplysninger etter annet regelverk:  
 
Kulturminneloven: 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 Innlandet fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 
eventuelt vilkårene for dette.  
 
Vannressursloven: Søker har et ansvar hvis det oppstår skader på eiendommer, boliger og 
veger mm. på grunn av økt vannføring i nedenforliggende arealer som følge av utført tiltak. 
Ansvar for skade eller ulempe i vassdraget, følger av vannressursloven § 5 og § 47.  
 
Forvaltningsloven: 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 Innlandet, men sendes Gausdal 
kommune, Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 2651 Østre Gausdal. 
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