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Søknad om å overta dyrkingsparsell.  Feste nr 621. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

➢ Brev av 30. desember 2018 fra Odd Arne Kruke.  Som vedlegg til brevet følger: 

• Kvitteringer for betalt jordleie i 1996 og i 2917 

• Oppsigelse av leieavtale, datert 27.12.2018 

➢ E-post til Johannes Nermo datert 8. februar 2019 

➢ Brev datert 12. februar 2019 fra Johannes Nermo.  Som vedlegg til brevet følger: 

• Kjøpekontrakt på jord 

• Avtale om leie av jord 

• Bekreftelse på eiendomsoverdragelse 

 

Bakgrunn: 

Nermo gnr 18 bnr 1 har dyrkingsparsell ved Lie-Hornsjøvegen med feste nr 621.  

Utvisningsforretningen er datert 19.07.1978.  Parsellen har i en årrekke vært leid bort til Odd 

Arne Kruke, som driver mjølkeproduksjon på Lie gnr 28 bnr 1.  Fóret fra Nermos parsell har 

vært en del av driftsgrunnlaget for Kruke.  Etter spørsmål fra saksbehandler opplyser Kruke at 

han hadde en skriftlig leieavtale i starten av leieforholdet.  Denne gjaldt i 10 år.  Siden har 

leieforholdet fortsatt uten skriftlig avtale. 

 

Kruke har mottatt en oppsigelse på leieforholdet fra nåværende eier av Nermo, Johannes 

Nermo.  Kruke hevder han har behov for fóret i drifta si, og hevder også at siden Nermo ikke 

har brukt parsellen på en årrekke så har den falt i det fri.  På denne bakgrunn søker han om å 

få parsellen utvist til sin egen gård. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Saken er en blanding av flere saksforhold, som kan håndteres uavhengig av hverandre.  Det 

første er leie av jord og hvilke regler som gjelder.  Det andre er status på dyrkingsparsellen.  

Det neste er hva slags status Nermo gnr 18 bnr 1 har i forhold til allmenningsrett.  Det siste 

forholdet er hva som skal skje med parsellen dersom den har falt i det fri.  

 

Om å leie jordbruksarealer 

Det er driveplikt på alt jordbrskareal i Norge.  Driveplikta kan oppfylles ved at eieren driver 

sjøl, eller ved at han leier bort jorda.  Bortleie skal avtales skriftlig gjennom ei avtale som skal 

gjelde for minimum 10 år.  Når leieperioden er utløpt, har eieren av jorda igjen samme valget: 

å drive sjøl eller å leie ut.  Velger han utleie står han helt fritt i å fornye avtalen med forrige 

leietaker, eller leie ut til en annen.  Tidligere leietaker har ingen rett til å kreve fornying av 

avtalen.  Det er utleiers ansvar at leieforholdet kan dokumenteres.  Likevel, dersom leietaker 

er avhengig av å leie areal, er det viktig at også leietaker tar initiativ for å fornye avtalen om 

jordleie. 

 

Det som har skjedd i denne saken er at etter første leieavtalen gikk ut har den ikke vært 

fornyet, leieforholdet har fortsatt i felles forståelse med utleier.  I 2018 var det 

generasjonsskifte på Nermo.  Den nye eieren, Johannes Nermo, har planer om å starte opp 

igjen med en viss jordbruksvirksomhet og trenger fóret fra parsellen til eget bruk.  Dette er 

bakgrunnen for oppsigelsen.  Dette kunne altså skjedd hvor som helst, også ved leie av arealer 

i privat eie.  
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For parseller i statsallmenning gjelder spesielle regler.  Dersom den leies bort til et annet 

gardsbruk er den ikke «i bruk» ut fra den gården den ligger til.  Dersom parsellen ikke er «i 

bruk» i 5 år, faller den i det fri, jfr. fjellova § 22.  Det er ikke noe forbud mot å leie bort en 

parsell i statsallmenninga.  Skal en derimot følge jordlovens bestemmelser om leie av jord og 

leie bort for 10 år, så faller parsellen automatisk i det fri. 

 

Status for parsellen med feste nr 621. 

Det er dokumentert at parsellen med feste nr 621 har vært bortleid siden 1990-tallet, og 

dermed ikke vært i bruk ut fra Nermo 18/1 på en årrekke.  Juridisk sett er derfor parsellen falt 

i det fri. 

 

Vurdering av Nermo som gård med allmenningsrett. 

Nermo er en gård som ligger innenfor «bygd eller grend som frå gamal tid har hatt slik rett» 

(rett til allmenningsbruk).  Garden har i all tid utøvd bruk i allmenningen, og står i Øyer 

allmennings manntall over gardsbruk med virkesrett. 

 

På Nermo ble det for en del år siden anlagt en golfbane, og det meste av dyrka mark ble 

omdisponert.  Slik sett er det naturlig å spørre om garden er en «jordbruksmessig eining», og 

om eiendommen «drives som jordbruk» (jfr. fjellova § 2). Ved omdisponeringen ble det lagt 

inn som forutsetning at matjorda skal bevares, slik at arealene kan tilbakeføres til 

jordbruksformål. Både nåværende og framtidige brukere har dermed muligheten til å starte 

opp igjen med full landbruksdrift. 

 

Fjellova gir ingen direkte svar på hvordan en jordbrukseiendom defineres.  I lov om 

bygdeallmenninger – som altså ikke gjelder for statsallmenning – finner en følgende 

formulering i § 2-1 (om vilkår for bruksrett): Med jordbrukseiendommer forstås eiendommer 

som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.  Samme 

formulering er foreslått i ny fjellov.   

 

Johannes Nermo har lagt fram dokumentasjon på at han har kjøpt et areal på ca 10 daa 

jordbruksareal.  I følge «gårdskart» fra NIBIO er det 6,9 daa dyrket mark.  Arealet skal legges 

til Nermo gnr 18 bnr 1.  I tillegg har han leieavtale på 14 dekar dyrka mark.  Han disponerer 

dermed drøyt 20 daa.  Nermo opplyser at han har planer om å starte opp med en egen kjøttfe-

besetning.  I første omgang skal han leie båsplass til dyrene hos naboer, men dyrene skal fóres 

på eget fór.  Etter hvert kan det bli aktuelt å inngå i samdrift, eller bygge en driftsbygning på 

Nermo. 

 

Etter saksbehandlers syn er dette mer enn tilstrekkelig for at virksomheten på Nermo har 

«karakter av jordbruk», og at gården dermed har sin rett til allmenningsbruk i behold.   

 

Kjøp av areal forutsetter konsesjon.  En forutsetter at dette blir ordnet innen rimelig tid. 

 

Hva skal skje med parsellen som har falt i det fri 

Dyrkingsparsell i statsallmenningen som har falt i det fri etter § 22 i fjellova kan fjellstyret 

vise ut til gardsbruk i drift som har behov for den.  Dersom en startet med helt blanke ark, 

kunne det være aktuelt å lyse parsellen ledig for interesserte jordbrukere, og foreta utvisning 

etter en skjønnsvurdering. 
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I denne saken står en overfor en bruker av gården som parsellen har ligget til, og som dermed 

eier verdien av den investering som er gjort gjennom oppdyrking.  Denne brukeren har vist at 

han trenger parsellen i sin jordbruksdrift.  Etter saksbehandlers syn er det derfor åpenbart 

riktig å vise ut igjen parsellen til denne brukeren. 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Fjellstyret slår fast at parsell med feste nr 621 ikke har vært brukt ut fra Nermo gnr 18 

 bnr 1 på mer enn 5 år, og dermed er falt i det fri, jfr fjellova § 22. 

 

2. Fjellstyret viser ut parsellen på nytt til Nermo gnr 18 bnr 1.  Begrunnelsen er at Nermo er 

et gardsbruk med allmenningsrett, og etter nylig eierskifte er eieren i oppstartfasen for 

egen jordbruksdrift.  Det er godtgjort et behov for parsellen i egen jordbruksdrift.  En 

forutsetter at det gis konsesjon på innkjøpt areal innen rimelig tid. 

 

3. Fjellstyrekontoret får i oppdrag å skrive utvisningsforretning. 

 

4. Dette vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse.  Klagen må fremmes 

skriftlig, den må være begrunnet og angi hvilke endringer som ønskes i vedtaket.  Frist for 

å klage er innen 3 uker fra kunngjøring av vedtaket. 

 

 

 

 

Behandling i fjellstyret: 

Anne Braastad Lie ba om å få vurdert sin habilitet.  Hun ble enstemmig kjent inhabil, og 

forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Det ble fremmet forslag om å utsette saken til neste møte.  Ved avstemning falt forslaget med 

leders dobbeltstemme. 

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

Utskrift av møteboka er sendt til: 

Odd Arne Kruke 

Johannes Nermo 

Statskog 

Landbrukskontoret 

 

 


