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Sammendrag: 
Aud Eva Klufthaugen ønsker å dele opp og selge sin landbrukseiendom g/bnr 109/3 
Ødegaarden øvre, og 137/13  Heimkollen i Øyer kommune.  
Formålet er å selge arealer som tillegg til to naboeiendommer som ønsker sitt 
driftsgrunnlag styrket. Kommunedirektøren mener delinga legger til rette for gode 
driftsmessige løsninger og tilrår at søknaden innvilges, da med vilkår om at arealene selges 
til g/bnr. 126/1 og g/bnr. 143/1 som tilleggsareal. 
 
Saksutredning: 
Aud Eva Klufthaugen eier g/bnr 109/3 og 137/13 i Øyer kommune. Hun ønsker nå å dele 
eiendommen, og selge denne til to kjøpere som selv driver naboeiendommene og ønsker 
tilleggsjord. Disse to eiendommene ligger ca 10 km fra hverandre i avstand, og de er derfor 
ønsket solgt til to forskjellige eksisterende landbrukseiendommer som ønsker å styrke sine 
driftsenheter. Det er ikke et ønske fra selgers side om å fortsatt eie og drifte disse 
eiendommene, og det er heller ikke ønske om noen overdragelse av eiendommen. Selger 
bor ikke på eiendommen i dag. 
  
Grunneiendom g/bnr. 109/3 består av 23,2 daa fulldyrket jord, 8 daa innmarksbeite og 
136,7 daa produktiv skog.  
G/bnr. 109/3 ønskes solgt til Gunnar Botterud, g/bnr. 126/1, som i dag leier jord og beite 
her. Botterud ønsker den som tilleggsareal til egen eiendom. Grunneiendommen 109/3 
grenser inntil Botteruds eiendom.  
 
Grunneiendom g/bnr. 137/13 består av 0,6 daa fulldyrket jord, 10,5 daa innmarksbeite og 
59,3 daa produktiv skog. G/bnr. 137/1 ønskes solgt til Sigmund Høibakken, g/bnr. 143/1.  
 



Høibakken ønsker denne eiendommen som tilleggsareal til egen eiendom med formål om 
bl.a. beite/grasproduksjon. Grunneiendommen 137/13 grenser inntil Høibakkens eiendom.  
 
 
Faktaopplysninger om eiendommen 
 

 
 
Lovgrunnlaget:  
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen fremgår 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.» 
 
Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert 
januar 2018.  
 
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 avgjørelsen 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». 
 
 
Vurdering: 
I Øyer har man fulgt en restriktiv linje når det gjelder deling av landbrukseiendommer. I 
saksbehandling og i dialog med brukerne har en latt hovedretningen være at ressursene på 
et bruk bør holdes samlet. Dette for å ivareta de overordna målsettinger i 
landbrukspolitikken om robuste og rasjonelle bruk.  
 
Ved endringer i jordlovens delingsbestemmelse i 2013 ble det lagt vekt på å gi kommunene 
økt lokalt handlingsrom og at det skulle gjøres enklere å dele fra dersom søknaden gjelder 
fradeling til tilleggsjord. Hensikten med dette var å kunne få bedre harmoni mellom eier- og 
bruksstruktur. Dette følger som en konsekvens av at en stor del av dyrkamarka her i landet 
nå drives som leiejord. Departementet la til grunn at det er større interesse for å ivareta 



jordbruksarealenes produksjonsevne i et langsiktig perspektiv om jorda eies i forhold til om 
den leies for en begrenset periode. I lovendringen var det også vesentlig å endre fokus fra 
forbudstanken til at tillatelse faktisk skal gis, dersom det ikke er viktige momenter som taler 
imot. Ved fradeling av tilleggsjord kan det generelt legges vekt på at jord som ellers leies 
bort kan overføres til eie til en aktiv næringsutøver. 
 
En eller to driftsenheter 
Behovet for delingssamtykke må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. I et par tidligere 
saker hvor det har vært aktuelt med delvis frasalg, har man kommet til at samtykke til 
deling ikke har vært nødvendig. Dette har vært tilfeller der tidligere selvstendige enheter 
har kommet på samme eierhånd ved en tilfeldighet og det ikke har vært opplagt at 
enhetene har vært egnet til å bli drevet sammen som én enhet. En landbrukseiendom kan 
gjerne bestå av flere matrikkelenheter. 
 
Dagens eier overtok begge grunneiendommene samtidig ved familieoverdragelse. 
Eiendommene har derfor ikke kommet på samme eierhånd ved en tilfeldighet. Det er om 
lag 10 km mellom eiendommene. Dette tilsier at de er egnet for å bli drevet sammen. En 
ser det derfor slik at dette må regnes som én driftsenhet og at det er mest riktig å kreve 
delingssamtykke for å selge eiendommene hver for seg. 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur  
Om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur er sentral for vurderingen. 
Det kan være ulike oppfatninger av hva som er en tjenlig bruksstruktur. I Landbruksplan for 
Lillehammer-regionen 2021-25 har en lagt vekt på at det skal være drift på både store og 
små bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i utkantene. Samtidig har en i 
behandling av enkeltsaker vært fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering. Det har 
imidlertid vært et krav at det skal være en full bruksrasjonalisering og at det etter deling 
ikke etterlates en resteiendom som utgjør en urasjonell landbrukseiendom. I dette tilfellet 
vil det ikke være noen resteiendom igjen, da eiendommen vil bli delt i sin helhet. 
Eiendommen består i dag av to parseller, med egne g/bnr. Det er om lag 10 km mellom 
hver av de. Dette er ikke en hindring for at de i dagens sammenheng kan drives som en 
enhet, men det er også et moment at det leies ut til respektive naboer på begge kanter.  
 
Drifts- og arronderingsmessig løsning:  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arronderingsmessige forhold og transportavstander er vesentlige 
forhold som skal vurderes.  
 
Ved fradeling til tilleggsjord vil vurderingen av om deling fører til en driftsmessig god 
løsning både være knyttet til den eiendommen som deles, og til den eiendommen 
tilleggsarealet legges til. Dette åpner for at det kan legges vekt på at en nabo får overta 
tilleggsjord selv om en ikke alltid oppnår full rasjonalisering. Det må tas stilling til om 
totalløsningen ved delingen fører til en driftsmessig god løsning. Dagens avstand mellom de 
to parsellene gir ikke  umiddelbart en driftsmessig god løsning. Om en ser alternativet, at 
arealene erverves av Gunnar Botterud  og Sigmund Høibakken vil det innebære en langt 
bedre driftsmessig løsning. Det vil nærmest eliminere transportbehovet, det vil gi gode 
arronderingsmessige løsninger ved at naboarealer blir slått sammen og det vil mest 



sannsynlig gi en bedre ressursutnyttelse. Det er ofte slik at arealer i nær tilknytning til 
gardstun blir mer intensivt drevet enn arealer lengre unna. Hensynet til en drifts- og 
arronderingsmessig god løsning taler for at deling bør innvilges. 
 
 
Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket 
En kan ikke se at en deling vil føre til vesentlige negative konsekvenser for landbruket i 
området. Ved en deling vil transportbehovet mellom eiendommene bli eliminert, og de vil 
kunne bli drevet som en enhet med naboeiendommene som ønsker tilleggsjorda inn under 
sine driftsenheter. Dette gir en bedre miljømessig løsning, og en bedre driftseffektivitet.  
 
Samlet vurdering 
Etter loven skal deling tillates dersom det ikke er klare hensyn som taler mot. Her er det 
sterke momenter som taler for deling. Det vil ikke være igjen en urasjonell 
landbrukseiendom, da den deles i sin helhet. Det legges vekt på at en oppnår en full 
bruksrasjonalisering, og arealer vil bli liggende i nærheten av aktive driftsenheter. 
 
Kommunedirektøren er etter en helhetsvurdering kommet til at det er momenter i denne 
saken som sterkt taler for deling og at dette bør vektlegges tyngre enn de eventuelle 
negative konsekvenser som kan følge av delingen. Kommunedirektøren tilrår at deling 
tillates. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser får Aud Eva Klufthaugen 

tillatelse til å dele landbrukseiendom g/nr 109/3 Ødegaarden øvre, og 
137/13  Heimkollen i Øyer kommune.. Deling tillates med særlig vekt på at det oppnås 
gode drifts- og arronderingsmessige løsninger slik som beskrevet i søknaden.  

2. Det settes som vilkår for delingssamtykket at g/bnr. 109/3 selges til g/bnr. 126/1, og 
g/bnr. 137/1 selges til g/bnr. 143/1 som tilleggsareal med tilsvarende gode drifts- og 
arronderingsmessige løsninger. 

3. Kommunen vil ikke innvilge noen konsesjonssøknad etter frasalg uten at alle arealer 
som er tillatt fradelt er solgt, det er omsøkt konsesjon og konsesjon kan gis for alle 
arealer.  

4. Tillatt deling må gjennomføres innen 07.06.2025, ellers bortfaller delingssamtykket.  
 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 


