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Utvisning av dyrkingsparsell.  Klagebehandling.  Feste nr 621. 
 

Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 

E-post av 24. mai fra fjellstyret  

E-post av 10. juni fra Odd arne Kruke 

E-post av 10. juni fra Johannes Nermo 

 

Andre saksdokumenter: 

Fjellstyrets sak 12/19 og 44/19 

 

Bakgrunn: 

Fjellstyret gjorde i sak 12/19 slikt 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. 

 

Det var kommet inn to klager innen fristen.  Den ene fra Statskog datert 07.03.2019, den 

andre fra Odd Arne Kruke datert 13.03.2019. 

 

Statskogs klage er ikke begrunnet i vedtakets innhold, men i saksbehandlingen.  Statskog 

mener saken burde vært sendt på høring til landbrukskontoret og Statskog. 

 

Klagen fra Kruke går på vedtakets innhold, i det han mener parsellen burde vært utvist til sin 

egen gård. 

 

Klagene ble lagt fram for fjellstyret til behandling i møte 22.05.2019, sak 44/19.  Fjellstyret 

gjorde slikt vedtak: 

 
Saken utsettes til neste møte.  Daglig leder får i oppdrag å undersøke med partene om deling av parsellen kan være et 

alternativ. 

 

Odd Arne Kruke skal bruke parsellen sommeren 2019. 

 

I e-post av 24.05.2019 ble partene orientert om vedtaket, og forespurt om deling av parsellen 

er et alternativ.  Begge svarte i e-post 10. juni at de ikke ser deling som et alternativ. 
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Saksbehandlers vurdering: 

 

Saksbehandler gjentar vurderingene fra sak 44/19: 

 

Sitat: 

 

Saksbehandler kommenterer først klagen fra Statskog.  Det er riktig at § 20 i seterforskriften 

legger opp til at saken skal på høring til Statskog og kommunen før fjellstyret gjør vedtak om 

utvisning.  Samtidig er denne paragrafen innrette mot tilfeller der det blir vist ut nye parseller, 

altså der urørt grunn fra allmenningen gjerdes inn og omdisponeres til landbruksarealer.  

Dette går klart fram av 3. ledd, om hva som er kommunen oppgaver i en slik sak.  Det 

henvises bl.a. til forskrift om nydyrking.  

 

I denne saken handlet det ikke om å ta i bruk nytt areal fra allmenningen, men å avgjøre hvem 

som skal disponere parsellen i framtida.  Parsellen er inngjerda og oppdyrka, og forskrift om 

nydyrking kommer ikke til anvendelse.  Det er ingen bestemmelse i seterforskriften som går 

detaljert på gjenutvisning av en parsell som allerede er utvist, inngjerdet og oppdyrket.  Siden 

Statskog valgte å fremme en klage på et slikt grunnlag, ble saken umiddelbart sent på høring i 

samsvar med § 20.  I brev av 29. mars gjør landbrukskontoret en oppsummering av fakta for 

de to gårdene som er interessert i å drive parsellen.  Det gis ingen anbefalinger om hva 

fjellstyrets avgjørelse bør være, og i brevet framkommer ingen opplysninger som ikke var 

kjent under første gangs behandling av saken. 

 

Statskogs høringsuttalelse er av generell art, og tilfører ikke saken noe.   

 

Statskog fremmet klage på fjellstyrets vedtak.  Klagen ble tatt til følge, og saken ble sendt på 

høring.  Statskog har dermed fått medhold i sin klage, den trenger derfor ikke forfølges 

videre. 

 

Så til klagen fra Odd Arne Kruke: 

 

Klagebrevet er langt og ikke særlig oversiktlig.  Det trekker inn flere saker om både setre og 

andre dyrkingsparseller, og også et infobrev som fjellstyret sendte alle eiere av setre og 

parseller i 2011.  Jeg oppfatter likevel at det klages både over lovanvendelsen, 

skjønnsutøvelsen og det antydes forskjellbehandling. Det er umulig å kommentere alt, jeg skal 

derfor få oppsummere saken slik: 

 

Parsellen med feste nr 621 var leid bort i en årrekke, lenger enn frifallstiden på 5 år.  Den har 

derfor falt i det fri, noe som også går klart fram av punkt 1 i fjellstyrets vedtak.   

 

I slike tilfeller har en to alternativ.  Det første er å vise den ut til et gardsbruk i drift som 

trenger parsellen.  Det andre er å fjerne gjerdene, og la parsellen gå tilbake til allmenningen.  

Siden dette er en parsell i god hevd beliggende nær bygda, er ikke det siste alternativet 

aktuelt.  En står overfor to interessenter, både den som har vært leietaker og den gården som 

parsellen tidligere har ligget til.  Leietaker driver mjølkeproduksjon, og trenger fòr.  Tidligere 

bruker av parsellen er i oppstartfasen med kjøttfeproduksjon.  Begge deler vil være god 

anvendelse av fòret fra parsellen.  Det er i denne situasjonen fjellstyret må gjøre et valg.  

Begge alternativene er godt innenfor bestemmelsene i fjellova og seterforskriften.  Det står 

ingen steder at en parsell ikke kan vises ut igjen til den som har mista retten etter frifall.   
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I klagen henvises til at fjellstyret i tidligere saker har vist ut parseller til gårder som har leid 

arealet, og som dermed har vist at de trenger det.  Til det er å si at dette gjelder saker hvor 

frifallet har skjedd ved «oppgjeving uten atterhald», - jfr fjellova §22.  De fleste tilfeller har 

skjedd etter at bruket er splitta opp og det er innvilget fritidsfeste på seterhusene.  Den 

tidligere bruker av seterkvea/parsellen er dermed ute av bildet, og ikke interessert i videre 

bruk.  Så vidt jeg har oversikt over er det første gang fjellstyret har erklært frifall fordi 

parsellen ikke har vært i bruk på mer enn 5 år.  Antydningen om forskjellsbehandling er 

dermed grundig tilbakevist. 

 

I tilfeller hvor det er flere som har interesse for en parsell er det fjellstyrets oppgave å gjøre et 

valg.  Det er naturlig å be om råd fra landbrukskontoret, men til slutt er det fjellstyret som må 

ta en beslutning.  I brevet fra landbrukskontoret framkommer ikke noe som er til hinder for at 

fjellstyret opprettholde vedtaket som er gjort.  Eier av Nermo opplyser at søknad om 

konsesjon leveres i disse dager. Ellers har en vurdert helheten i situasjonen.  Parsellen har 

ligget til Nermo, som dermed «eier» verdien av den investering den representerer.  Dette er 

ikke avgjørende for fjellstyrets beslutning, men det står ingen steder at fjellstyret ikke kan ta 

hensyn til dette sammen med andre forhold.  I forbindelse med generasjonsskifte på Nermo 

har den nye eier presentert et opplegg for videre drift, hvor ressursene fra parsellen kommer 

til nytte.  Det er rimelig at han får en sjanse til å prøve ut dette opplegget.  Fjellstyrets 

skjønnsutøvelse er dermed godt innenfor bestemmelsene i fjellov og seterforskrift.   

 

Klageren anfører at fjellstyret ikke har forholdt seg til seterforskriften.  Det har vi selvfølgelig 

gjort.  Likevel burde det vært henvist til seterforskriften som hjemmelsgrunnlag i vedtaket.  

At dette ikke er gjort skyldes rett og slett en forglemmelse.  Jeg foreslår å presisere dette nå.  

 

Sitat slutt. 

 

Så noen nye opplysninger og vurderinger: 

 

Johannes Nermo har kjøpt bruket Ruglykkja gnr 33 bnr 2 som tilleggsareal til Nermo. Kjøpet 

omfatter hele bruket med påstående hus, herav 6,9 daa dyrka jord.  Johannes Nermo har i 

tillegg kjøpt Nordli gnr 26 bnr 13 med påstående hus, herav 5,5 daa dyrka jord.   

 

Ingen av disse eiendomsoverdragelsene er konsesjonspliktige, jfr konsesjonslova § 4, 1. ledd.  

Johannes Nermo hevder å ha signert kjøpekontrakt for begge brukene, men overdragelsene er 

ikke tinglyst.   

 

Johannes Nermo gjentar i telefonsamtale at han ikke har innvendinger mot at Odd Arne Kruke 

bruker parsellen med feste nr 621 også sommeren 2020.  Dette fordi Nermo er midlertidig 

forhindret fra å starte opp med sin jordbruksvirksomhet av helsemessige årsaker. 

 

Inne på parsellen ligger ei kvilebu på 58 m2.  Dette har ikke tidligere vært opplyst i 

saksframstillingene.   

 

Saksbehandler holder på sitt tidligere forslag til vedtak om at parsellen skal vises ut til Nermo.   

 

Dersom noen av fjellstyrets representanter fremmer alternativt forslag, bør dette etter 

saksbehandlers syn inneholde noe om hva som skal skje med kvilebua.   Ny bruker bør bli 

enig med tidligere bruker om å overta bua.  I motsatt fall må tidligere bruker fjerne bua innen 

en frist som fjellstyret eller Statskog setter.  Det samme gjelder godtgjørelse for gjerdene 



 4 

rundt parsellen, - ny bruker bør bli enig med tidligere bruker om en godtgjørelse for gjerdene.  

Hvis ikke kan fjellstyret pålegge tidligere bruker å fjerne gjerdene.  Ny bruker må da sette opp 

nytt.  Det vil være en vinn-vinn situasjon for alle dersom det oppnås enighet. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fjellstyret viser til klage fra Statskog.  Klagen er tatt til følge ved at saken er sendt på høring 

som forutsatt i § 20 i seterforskrifta. 

 

Fjellstyret viser til klage fra Odd Arne Kruke.  Klagen tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at 

vedtaket i sak 12/19 er innenfor det handlingsrom fjellstyret har etter seterforskriften, og at 

det ikke framkommer opplysninger i klagen som gjør at fjellstyrets skjønnsutøvelse får et 

annet utfall. 

 

Odd Arne Kruke kan bruke parsellen i 2020.  Dette fordi Johannes Nermo er midlertidig 

forhindret fra å starte sin jordbruksvirksomhet av helsemessige årsaker. 

 

Fjellstyret presisere at utvisningen er foretatt i medhold av seterforskriftens § 20.   

 

Saken oversendes klageinstans for endelig avgjørelse 

 

Behandling i fjellstyret: 

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

forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Bjørner Killi fremmet slik forslag: 

 

Klagen tas til følge.  Parsellen vises ut til Odd Arne Kruke. 

 

Ved avstemning ble det 3 stemmer for innstillingen, og 1 stemme for Bjørnes Killis forslag. 

 

Vedtak – vedtatt med 3 mot 1 stemmer: 

Fjellstyret viser til klage fra Statskog.  Klagen er tatt til følge ved at saken er sendt på høring 

som forutsatt i § 20 i seterforskrifta. 

 

Fjellstyret viser til klage fra Odd Arne Kruke.  Klagen tas ikke til følge.  Begrunnelsen er at 

vedtaket i sak 12/19 er innenfor det handlingsrom fjellstyret har etter seterforskriften, og at 

det ikke framkommer opplysninger i klagen som gjør at fjellstyrets skjønnsutøvelse får et 

annet utfall. 

 

Odd Arne Kruke kan bruke parsellen i 2020.  Dette fordi Johannes Nermo er midlertidig 

forhindret fra å starte sin jordbruksvirksomhet av helsemessige årsaker. 

 

Fjellstyret presisere at utvisningen er foretatt i medhold av seterforskriftens § 20.   

 

Saken oversendes klageinstans for endelig avgjørelse 
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Utskrift av møteboka er sendt til: 

Odd Arne Kruke 

Johannes Nermo 

Statskog 

Landbruksdirektoratet 


