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G/BNR 89/13 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG FOR SALG OG TILBAKEFØRING TIL 
SETERLØKKE SØKER: LARS RINHEIM 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt 
2. Søknad om fradeling fra Lars Rinheim mottatt 3. juni 2020/Begrunnelse for søknad, 

av Oddvar Nordlund datert 23. januar 2020 og «Seterliv i Hundbergslia», artikkel av 
Oddvar Nordlund publisert i Øyer og Tretten Historielags utvivelse I Gamle fotefar 
2016. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Lars Rinheim søker om å dele fra en skogteig på 18,5 daa fra garden Rinheim slik at denne 
kan selges til Oddvar Nordlund som tilleggsareal til garden Nordlund. Teigen ligger ved 
Hundberget seter i Nordbygdsmorka og har trolig vært seterløkke til ei av setrene der. 
Oddvar Nordlund ønsker å rydde skogen og tilbakeføre arealet til seterløkke, primært for å 
kunne holde seterlandskapet oppe og dermed bidra til at Hundberget seter bevares for 
framtida. 
 
Kommunedirektøren mener delinga vil medføre at et aktivt bruk avstår arealer til et bruk 
uten selvstendig drift, noe som vil være i strid med hensynet til en tjenlig bruksstruktur. 
Ulempene oppveies derimot av en god driftsmessig løsning, at arealene kan bli bedre 
utnyttet enn det de er i dag og at det er kulturlandskapsmessige og -historiske hensyn som 
blir godt ivaretatt ved deling. Kommunedirektøren mener derfor at deling kan tilrås.  
 
Saksutredning: 
Lars Rinheim eier og driver garden Rinheim, g/bnr 89/13 m.fl. i Skarsmoen. Han driver med 
melkeproduksjon gjennom Sør-Tretten Samdrift DA. Eiendommen består av 35 daa jord ved 
garden og ca 140 daa fordelt på tre parseller ved setra på Pølen i Øyer statsalmenning. Det 
er 2,5 daa innmarksbeite og 108 daa produktiv skog. Melkekvota er på ca 141 tonn. (Se 
vedlegg 1.) 
 
Rinheim søker fradelt en skogteig på 18,5 daa i Hundbergslia. Formålet er å selge teigen til 
Oddvar Nordlund slik at han kan istandsette teigen til seterløkke, slik den var fra gammel 
tid.  
 
Teigen som søkes fradelt har eget g/bnr 53/16 og har bruksnavnet Hunnbergsløkken. Den 
ble opprettet som egen grunneiendom i 1915 og er fradelt g/bnr 53/5 ved skylddeling. 



G/bnr 53/5 hadde navnet Neristuen men ble i 1993 sammenføyd med g/bnr 53/1 Lunke 
Nistuen. 
 
Oddvar Nordlund har landbrukseiendommen g/bnr 52/20 m.fl. Nordlund i Nordbygda i 
Øyer. Det er ikke selvstendig landbruksdrift på eiendommen, jorda er bortleid. Hans 
eiendom består av 38 daa jord, 12 daa innmarksbeite og 29 daa produktiv skog. 
 
Denne saken dreier seg om at Oddvar Nordlund vil bevare ei gammel seter, eller det som er 
att av ei gammel setergrend for Lunke-reppen i Hundbergslia. Nordlund har i vedlegg 2 
skrevet en begrunnelse for søknaden der hovedpunktene er at Hundberget seter er den 
siste gjenværende seter på Nordbygdsmorka, og at dette trolig er av de aller første setrene 
som ble etablert i Øyer. Han mener at Hundberget representerer et viktig kulturminne fra 
den tidligste setertradisjonen i Øyer. Skogteigen som han ønsker å kjøpe var opprinnelig ei 
seterløkke til ei av setrene på Hundberget, og den har trolig ikke hørt til hans seter eller 
gard. Alt har imidlertid sin opprinnelse fra Lunkegardene.  
 
Han har stor interesse av å bevare dette seterområdet for framtida. Arealet skal avskoges, 
gjerdes inn og kultiveres til beite. Han har ikke selv beitedyr eller behov for denne 
grovfôrressursen, så idèen er fullt og helt basert på idealisme. I vedlegg nr. 2 er også en 
artikkel som Nordlund skrev for Gamle fotefar (Øyer og Tretten historielag 2016). Dette kan 
ikke anses som faktagrunnlag for saken, men bidrar til å belyse historien til Hundberget. 
 
Rinheim på sin side har ingen stor fordel eller motivasjon for salget. I samtale med 
landbrukskontoret har Rinheim forklart at den gamle seterløkka trolig var bare deler av 
teigen, og at det derfor kunne greid seg med en delvis avståelse. Da blir det imidlertid så 
lite igjen av teigen at det ikke har noen hensikt å dele teigen i to. Fordelen for Rinheim er at 
han ved salg av teigen kan tre ut av vegselskapet på Nordbygdsmorka, da dette er det 
eneste han har som er tilknyttet veglaget. 
 
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.  
 
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle 
og fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å 
utforme sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom 
det ikke går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-1/2013. 
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.  
 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur:     
Sentralt ved vurderingen er om deling legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur. 
Det kan være ulike oppfatninger av hva som er en tjenlig bruksstruktur. I någjeldende 
kommunedelplan for landbruk har en derfor 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.  
 
Rinheim er i utgangspunktet en relativt liten landbrukseiendom, som under forrige og 
nåværende bruker har utvidet driftsgrunnlaget betydelig ved nydyrking i fjellet. Selv om 
melkeproduksjonen er gått over i samdrift, og det ikke er dyr på selve garden, er det godt 
grunnlag framover for at garden kan være en arbeidsplass. Garden og brukeren har derfor 
nytte av tilgjengelig ressursgrunnlag.  
 
Nordlund er også en liten eiendom, men uten selvstendig drift. Garden har ikke særlig 
næringsmessig betydning for eieren og kan ikke på tilsvarende måte som Rinheim sies å ha 
nytte av arealene. Ei deling som omsøkt vil overføre arealer fra en eiendom i drift til en 
eiendom som mer er å anse som et hobbybruk. Det vil i liten grad hensynta en tjenlig og 
variert bruksstruktur. Dette momentet taler derfor med tyngde imot at deling skal tillates.  
 
 
Driftsmessig god løsning: 
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal 
vurderes.  
 
Både drifts- og arronderingsmessig er det opplagt at denne teigen passer bedre som en del 
av Nordlund enn Rinheim. Rinheim har ingen andre eiendommer i denne delen av bygda, og 
Nordlund har naboteigen. Det taler for at deling skal tillates.  



 
Ved ei deling kan Rinheim tre ut av veglaget i Nordbygdsmorka, noe som oppleves som et 
positivt moment for han. Veglaget har ei areal- og ressursbasert andelsfordeling av 
veginteressene. Rinheims andel i vegen vil ved salg bli overført til ny eier. 
Vegdriftsgrunnlaget vil derfor være uendret som følge av ei deling.   
 
Arealressursvernet: 
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det 
oppstår enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Det skal også hindre oppdelinger som 
gjør det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. Små enheter kan øke risikoen for at 
jorda kommer ut av drift, i tillegg til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små 
eiendommer. Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger. 
 
Arealene som søkes fradelt skal fortsatt nyttes til landbruksformål. Ut fra søknaden ligger 
det også til rette for en mer intensiv drift av arealene etter deling. Det betinger imidlertid at 
det legges innsats i å kultivere arealet til beitemark. Hogstavfall må fjernes og arealet må 
gjerdes inn og ryddes. Det må beites og det må utøves ugraskontroll. Det kan også være 
behov for kalking, gjødsling og tilsåing for å få ei god beiteetablering. Kommunedirektøren 
mener det er positivt at gammel innmark kan bli rydda og tatt i bruk til grasproduksjon. 
Under forutsetning av at arealet kultiveres vil en fradeling være positiv med tanke på 
arealressursvernet.  
 
 
Andre hensyn: 
Formuleringen ”mellom anna” i tredje punktum viser at oppramsingen ikke er 
uttømmende. For at det ikke skal være tvil om hva som kan trekkes inn, går det fram av 
tredje punktum at det ved vurderingen av hva som er en tjenlig variert bruksstruktur også 
kan legges vekt på ”andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova”. Det 
innebærer at det ved vurderingen etter tredje ledd ikke kan tas hensyn til andre momenter 
enn de som faller inn under § 1 i jordloven.  
  
Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan 
en fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og kulturhistoriske 
verdier.  
 
Omsøkte fradeling treffer dette vurderingsmomentet godt. Setertradisjonen er sterk i Øyer, 
men det er særlig setre og setring i fjellet som får oppmerksomhet i dag. Det er kjent at det 
tidligere var mange slike «hemraster» med setring i beltet mellom bygd og fjell. Mange av 
disse setrene er i dag borte eller de er innlemmet i hyttefelt og nedbygd. Bevaring av 
historia med framtida som horisont, og de intensjoner som Nordlund legger til grunn, vil 
kunne vektlegges positivt i søkers favør som «andre omsyn».  
 
 
Helhetsvurdering: 
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltteiger. Det ble nylig 
avslått en søknad om fradeling av en skogteig med den begrunnelse at deling ikke var i tråd 
med hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning. Deling har 



likevel blitt tillatt for helt små arealer der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å 
kunne slå en skogteig sammen med et større naboareal.  
 
Det hefter en tvil ved saken når det gjelder fradeling med formål å legge areal til en liten 
eiendom uten egen drift. Saken hadde framstått mer positiv dersom Nordlund av hensyn til 
egen husdyrproduksjon kunne gjort nytte av arealet.  
 
Kommunedirektøren mener likevel at hensynet til kulturlandskapet og kulturhistorien ved 
bevaring av Hundberget seter framstår med tyngde i saken og skiller denne saken fra andre 
delingssaker som kommunen har hatt til behandling. Kommunedirektøren mener ut fra 
dette at hensynet til tjenlig bruksstruktur kan vektes noe ned, at andre hensyn kan 
vektlegges sterkere og at ei deling således vil være i tråd med jordlovens formål.  
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Lars 
Rinheim om fradeling av skogteigen g/bnr 53/16 på 18,5 daa slik at denne kan selges 
til Oddvar Nordlund som tilleggsareal til g/bnr 52/20. 

2. Omsøkte deling må være gjennomført innen utgangen av 2023, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
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. 
 
Det gjøres oppmerksom på at erverv av g/bnr 53/16 er konsesjonspliktig.  
 
Deling etter jordloven er en gebyrbelagt tjeneste som faktureres med kr 2.000. 
 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør


