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G/BNR 90/11 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG  
SØKER: PÅL STRANGSTADSTUEN 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Søknad om konsesjon fra Pål Strangstadstuen av 15.10.2020. 
2. Kjøpekontrakt mellom Pål Strangstadstuen og selger Knut Hekneby. 

 
Sammendrag: 
Pål Strangstadstuen søker konsesjon på g/bnr 90/11 som er en skogteig på om lag 95 daa. 
Den benevnes som «Borgerskogen». Selger er Knut Hekneby. Skogteigen skal legges som 
tilleggsareal til skog som konsesjonssøker har fra før.  
 
Hekneby eier også ei hytte på g/bnr 99/35 ved Søre Veslesetra. Hytta ligger i LNF i 
kommuneplanens arealdel og har ei tomt på ca. 16 daa, den består av bl.a. 8 daa produktiv 
skog. Etter definisjonene til jordlova har Hekneby en landbrukseiendom bestående av to 
grunneiendommer som ikke kan deles uten samtykke etter jordlovens delingsbestemmelse.  
 
Kommunedirektøren mener deling av denne driftsenheten kan tillates slik at salget kan 
gjennomføres. Kommunedirektøren mener også at Strangstadstuens erverv gir god drifts- 
og arronderingsmessig løsning, at ervervet bidrar til slike eier og bruksforhold som er mest 
gagnlig for samfunnet og at konsesjon dermed bør innvilges.  
 
 
Saksutredning: 
Pål Strangstadstuen eier og driver landbrukseiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 i På 
Sør-Tretten i Øyer kommune. På garden er det melke- og kjøttproduksjon. Han søker 
konsesjon på grunneiendommen g/bnr 90/11, en skogteig som eies av Knut Hekneby bosatt 
i en bolighus i Bekkevegen på i Tretten. Hekneby eier, i tillegg til denne skogteigen, 
bolighuset i Bekkevegen og ei hytte med 16 daa tomt ved Søre Veslesetra.  
 
Strangstadstuen ønsker å legge skogteigen som tilleggsareal til garden han har fra før og 
drive dette som én enhet. Skogteigen grenser inntil skog som han har fra før. Se kartutsnitt 
under.  



 
 
Fakta om eiendommene: 
 
Skogteig g/bnr 90/11: 

 
 
Hytta «Huldrelia» g/bnr 99/35 

 
 
Hekneby sine eiendommer er ikke knyttet sammen i landbruksregisteret. Så lenge dette 
hver for seg er eiendommer som iht. jordloven «kan nyttast til landbruksproduksjon», og de 
er på samme eierhånd, vil eiendommene likevel være å regne som én driftsenhet og 
dermed omfattet av jordlovens delingsbestemmelse i §12.  
 
Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl 

 
 
Strangstadstuen har lite jordbruksressurser nede i bygda, 2/3-deler av dyrkamarka ligger i 
statsalmenninga. Til garden hører seter på Holmsetra, havnlykkje på Sydda og dyrkingsfelt 
på Pølen. Melkeproduksjonen foregår i Strangstadstuen samdrift DA som til sammen 
disponerer totalt om lag 450 daa jord gjennom en rekke leieavtaler. Disponibel melkekvote 
er om lag 215 tonn. 
 
Lovgrunnlaget: 
Jordloven: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår 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.» 
 
Konsesjonsloven: 
§ 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Les mer om konsesjonsloven på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
Saksbehandling: 
Det anses som sikker rett at Hekneby sine to grunneiendommer må regnes som én 
driftsenhet etter jordlovens forstand. Det følger direkte av lovteksten i § 12 første ledd: 
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet». At det står ei hytte på eiendommen g/bnr 99/35, at den 
har vært nytta til fritidsformål i lang tid og at eieren ikke selv anser dette som 
landbruksareal, anses ikke å ha relevans for dette forholdet. Det må samtidig bemerkes at 
det i mange tilfeller kan stå produktiv skog inne på et areal som nytta f.eks. til fritidsformål. 
I dette tilfellet utgjør den produktive skogen nesten 8 daa, i tillegg er det ca 5 daa 
uproduktiv skogsmark. Etter kommunedirektørens vurdering tilsier det at arealet kan nyttes 
til lønnsom landbruksproduksjon.  
 
En ble oppmerksom på behovet for delingstillatelse da konsesjonsbehandlingen ble 
påstartet. Administrasjonen var i kontakt med Knut Hekneby som heller ikke var kjent med 
jordlovens delingsbestemmelse og betydningen den har for dette ervervet. Det ble drøftet 
muligheten for å behandle deling etter jordloven samtidig som man behandlet 
Strangstadstuen sin konsesjonssøknad. I samråd med Hekneby kom en fram til at det var 
tilfredsstillende løsning for alle parter. Det foreligger derfor ingen formell søknad fra 
Hekneby sin side men det er avklart muntlig at behovet for delingssamtykke kan avklares i 
samband med konsesjonssaken. 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven


Vurdering: 
Jordloven: 
Jordlovens formål 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 framtidige 
eiere.  
 
Jordloven §12 tredje ledd første punktum sier at det ved vurdering av om samtykke til 
deling skal gis, skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert 
bruksstruktur i landbruket. Denne vurderingen er sentral og er utgangspunktet for 
vurdering av saken.  
 
Jordloven §12 tredje ledd andre punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som 
vurderingen skal ta utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av 
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre 
til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Dersom disse momentene ikke 
taler mot deling, skal tillatelse gis. 
 
Når det gjelder vern av arealressursene vil en i denne saken overføre skogarealer fra en 
landbrukseiendom uten driftssenter, og uten vesentlig annen produksjon enn det som 
foregår på denne teigen, og til en landbrukseiendom i full drift og som er en fulltids 
arbeidsplass for eieren. Hensynet til arealressursvernet vil være ivaretatt. Den driftsmessige 
løsningen vil være god og det vil ikke bidra til drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. 
 
Det som taler mot deling er at det blir gjenstående en teig på 16 daa uten anna 
driftstilknytning, altså en vesentlig mindre rasjonell eiendom enn det en har fra før. En 
deler her deler en konsesjonspliktig eiendom slik at det etter deling gjenstår en bebygd 
eiendom under konsesjonsgrensa, noe som ikke nødvendigvis er heldig. Hadde det vært 
dyrkamark på «Hulderlia» mener kommunedirektøren at dette momentet burde vært tillagt 
slik vekt i delingssaken at søknaden trolig burde avslås. Kommunedirektøren mener at det 
næringsmessige potensialet på resteiendommen, sett opp mot fordelene ved å kunne 
overføre skogteigen på 95 daa til Strangstadstuen, i sum taler for at hensynet til en tjenlig 
bruksstruktur er ivaretatt. Kommunedirektøren tilrår at det gis delingstillatelse.  
 
Konsesjonsloven: 
 
Priskontroll 
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Iht. rundskriv M-3/2017 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd og består kun av skog/utmark og skal 
dermed ikke underlegges priskontroll.  
 
Driftsmessig løsning 
Teigen som erverves grenser inntil skog som Strangstadstuen har fra før. Felles 
eiendomsgrense betyr at eiendomsgrenser kan bli borte, noe som i all hovedsak tilsier at 



ervervet gir en god arronderingsmessig løsning og at større arealer kan drives i 
sammenheng. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 
Helhetlig ressursforvaltning 
Ervervet vil styrke en eksisterende driftsenhet som allerede har skog i nærheten. Det vil 
gjøre forvaltningen av denne teigen mer effektivt som en del av en større enhet. Hensynet 
til en helhetlig ressursforvaltning er ivaretatt.  
 
Erververs kvalifikasjoner 
Strangstadstuen eier og driver gard med skog fra før. Han anses å være tilstrekkelig skikket 
til å erverve denne teigen. 
 
Øvrige momenter: 
Eiendommen er liten av størrelse og blir slått sammen med en større eiendom. 
Eiendommene bør etter kommunedirektørens syn derfor også sammenføyes i matrikkelen. 
Dette bør settes som vilkår for konsesjon. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates deling av 
eiendommen g/bnr 90/11 Borgerskogen og g/bnr 99/35 Huldrelia slik at 
Borgerskogen kan selges til Pål Strangstadstuen som tilleggsareal til g/bnr 91/1 

2. Delingen må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Vedtak etter konsesjonsloven: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Pål 
Strangstadstuen på erverv av skogteigen g/bnr 90/11 i Øyer slik at denne legges til 
eiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl. som tilleggsareal. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
eiendommene g/bnr 91/1 og 90/11 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør


