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Vedtak om vern av Brenslefjellet naturreservat i Molde og Nesset
kommunar

Ved kongeleg resolusjon av 14.02.14 vart Brenslefjellet naturreservat vedteke med heimel i
naturmangfaldlova.

Foredraget til den kongelege resolusjonen kan hentast frå Klima- og miljødepartementet si
heimeside www.miljo.no. Jf. også www.f Ikesmannen.no

Vi legg ved aktuell verneforskrift og kart datert Klima- og miljødepartementet, februar 2014.

I den grad anna ikkje er nemnt i verneforskrifta, gjeld viltlova, lakse- og innlandsfiskelova
og motorferdselslova.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelinga er inntil eventuelt anna blir bestemt, forvaltnings-
styresmakt for naturreservatet.

I samsvar med § 2 i verneforskrifta, ber vi om at kommunen tek vare på dei tilsendte
dokumenta. Den ekstra kopien som ligg ved av kart og verneforskrift, ber vi om blir sendt
planetaten i kommunen slik at området blir innarbeidd i arealplanlegginga.

Etter ei stund vil vernegrense og verneforskrift vere tilgjengeleg gjennom www.naturbase.no
og www.gislink.no


Både desse og andre område som er lagt inn i Naturbase kan vi sende som SOSI-filar slik at
dei kan knytast til kommunen sine eigne kartprogram.

Verneområdet skal merkast i marka. Vi veit ikkje når det kan bli, men mellom anna
grunneigarane vil bli nærmare underretta før merkinga skal finne stad. Merking og
oppmåling av reservatet vil bli utført av Jordskifteretten.

Klima- og miljødepartementet vil sende vedtaket til tinglysning på det einskilde
gardsnummer og bruksnummer som ligg innafor reservatgrensa, sørgje for kunngjering i
Norsk Lovtidend (avd. II, lokal og regionale forskrifter) samt gjere vedtaket kjent for
sentrale høyringsinstansar og Miljødirektoratet.

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde
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Grunneigarane samt alle som stod på den lokale høyringslista vert orienterte om vedtaket
ved eit eige brev frå fylkesmannen.

Med helsing

Ulf Lucasen (e.f.) Kjell Lyse
fagsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg: 4



Forskrift om vern av Brensletjellet naturreservat i Molde og Nesset kommuner i More og
Romsdal fylke

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.

§ 1 Formål

Formålet med naturreservatet er å verne et variert skogsområde med naturmangfold i form av
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Området representerer edellauvskog med høye naturverdier. Det har relativt store arealer med frisk til
lågurtpreget edellauvskog av alm-lindeskogstypen. Det har også viktige kvaliteter knyttet til gammel
lauvskog som blant annet osp og med innslag av ask og varmekjær kildelauvskog. Det er en målsetting
å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvilde dem.

§ 2 Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnribnr. i Molde kommune: 130/2 og 130/3 og følgende gnr./bnr. i
Nesset kommune: 1/1, 1/2 og 2/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 611dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i
målestokk 1:6000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Molde og Nesset kommuner, hos Fylkesmannen i Møre og
Romsdal fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3 Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å flerne planter og sopp (inldudert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.1.,framføring av luftledninger, jordkabler, ldoakIdedninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av
tiltak er ikke uttømmende.
Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.



§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vemebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

Sanking av bær og matsopp.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
Fjeming av mindre mengder kvist i forbindelse med utøving av storviltjakt.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Beiting.
Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.

§ 5 Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.
Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller med lett beltekjøretøy som ikke
setter varige spor i terrenget.

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
Hogst og uttak av fremmede treslag og gran.
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
Utsetting av saltstein.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 7 b), c) d) og f).
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Bruk av reservatet til aktiviteter i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig,jfr. naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjotsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av reservatet.
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11 Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.
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Endelig vedtak - klage på overprøving- fradeling av 1 daa jordareal fra eiendommen
gnr 55 bnr 1 i Nesset kommune

Sammendrag:
Statens landbruksforvaltning stadfester Fylkesmannens omgjøringsvedtak av 10.12.14.
Dette innebærer at delin ssamtykke etter jordloven 12 ikke er itt.

Om søknaden og eiendommen
Eiendommen gnr 55 bnr 1 har i følge gårdskart et totalareal på 511 dekar, hvorav 45 daa er
fulldyrka jord, 365 daa produktiv skog og resten uproduktiv skog, myr og fastmark. Eier,
Steinar Stubø, søkte den 30.9.12 om fradeling av ca 1 daa areal for oppretting av en ny
grurmeiendom.I søknaden var det krysset av på at tomten skulle nyttes til fritidsformål.

I søknaden er arealet avmerket med et kryss på kartet. I henhold til gårdskart i Skog og
landskap er arealet klassifisert som fulldyrka jord av god kvalitet og inntil 0,3 dekar åpent
jorddekt fastmark beliggende inntil tunet til en naboeiendom. Eiendommen har et
våningshus på en annen del av eiendommen, og en driftsbygning som er regulert til annen
næring i nærheten av arealet som søkes fradelt. Jordarealene er leid ut. Eiendommen ligger
i landbruks-, natur- og ffiluftsområde i kommuneplanens arealdel.

Arealet er en del av et jorde på totalt 10,3 daa, og ligger forøvrig inntil naboeiendommens
jorder på begge sider, på den ene siden avdelt av veien til naboens tun. I klagen, og som
grunnlag for søknaden, er det opplyst at du og din bror, Åge Stubø, som arv skal ha en
tomt på 1 dekar sammen gratis. Dette sto i skjøte fra 1966 da din bror, Steinar Stubø,
overtok eiendommen.

Den kommunale saksbehandlingen
Nesset kommune ved administrasjonen avslo søknaden 22.4.13. Avslaget er begrunnet
med at fradelingen ville føre til drifts- og miljømessige ulemper for gjenværende areal, og
ellers føre til en reduksjon i bruket sitt jordbruksareal. Du klagde på vedtaket 1.5.13 på

Postadresse• Postboks 8140 Dep. Telefon: +47 24 13 10 00 Org.nr: NO 981 544 315 MVA
NO-0033 Oslo, Norway Telefaks: +47 24 13 10 05 Bankkonto: 7694 05 02280
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vegne av deg og din bror, Åge Stubø, og presiserte at dere ikke er kjøpere, men arvinger,
og at tomta i første omgang ikke skal fradeles til endret bruk.

Klagen ble behandlet av Utvalg for teknisk, næring og miljø i Nesset kommune. Etter
befaring vedtok utvalget å godkjenne fradeling av arealet med den begrunnelse at området
i liten grad berører fulldyrka mark og ikke fører til ulemper for drifta av bruket.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin behandling av saken
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet overprøving av kommunens vedtak, og var på
befaring før det ble fattet omgjøringsvedtak 10.12.2013. Samtykke til fradeling ble her
ikke gitt. Fylkesmannen la til grunn at formålet med delingen ikke var oppføring av en
fritidsbolig, men fradeling av areal til uendret bruk, slik som dere har opplyst om i klagen.

Fylkesmannen vurderte det slik at fradelingen ikke ville gi en tjenlig bruksstruktur, og at
den var i strid med hensynet til vern av arealressursene. Det ble lagt til grunn at fradelingen
førte til at en del av et større jorde på til sammen 10, 3 dekar fulldyrka jord blir en fritt
omsettelig eiendom med andre eiere. Dette ville etter Fylkesmannens syn ikke gi en
driftsmessig god løsning. Det ble også lagt vekt på at arealet var en del av et
sammenhengendejordbruksområde. Fylkesmannen viste til rundskriv M-1/2013, hvor det
står at hensynet til vern av arealressursene taler for at en må hindre oppdeling av arealer
som igjen vil gjøre det vanskelig å nekte ev. senere omdisponering. Fylkesmannen vurderte
det slik at en fradelt jordteig på 0,7 dekar vanskelig kan drives rasjonelt, og at det vil
oppstå risiko for at jorda ikke blir drevet, eller at den blir omdisponert. Også hensynet til
godkjente planer talte mot fradeling på grunn av risikoen for omdisponering til annet
formål enn landbruk.

Fylkesmannen vurderte det videre slik at formålet med fradelingen var et arveoppgjør som
man ikke kunne legge nevneverdig vekt på, mens hensynet til å sikre at jordressursene er
samlet, ble tillagt stor vekt. Fylkesmannen vurderte det slik at et samtykke til fradeling i
denne saken ville gjøre det vanskelig å nekte fradeling i tilsvarende saker i framtida. Dette
vil på sikt kunne føre til ytterligere fragmentering av jordbruksarealet.

Klagen
Du klaget på Fylkesmannens vedtak den 24.1.2014 vegne av deg og din bror, Åge Stubø. I
klagen anfører du at arven ble gitt allerede i 1966, og at det kommunale selvstyret med sin
lokalkunnskap og sine vurderinger synes å bli overkjørt. Du hevder videre at parsellen
består av våtområde som er et dårligere jordbruksområde, og at jordas dårlige kvalitet
nettopp er grunnen til at deres far valgte denne parsellen som tomt. Du bestrider at
parsellen ligger som del av et sammenhengendejordbruksområde øst for Eidsvåg sentrum,
fordi det ligger en del bygninger tilknyttet annen næring eller boliger i området. Du anfører
at parsellen ligger lengst bort fra brukssenteret målt i kjørevei.

Du opplyser videre at dere ofte ferierer i hjembygda, og at dere ikke har konkrete planer
for utnyttelse av parsellen. Du tilføyer at både fritidshus eller annen anvendelse for
ferieopphold eller som byttemiddel til annet tomteområde kan være aktuelt. Dere er klar
over at en eventuell bruksendring må godkjennes av myndighetene.
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Fylkesmannens behandling av klagen 6.2.2014
Fylkesmannen kommenterte at parsellen ligger i et sammenhengendejordbruksareal selv
om det også finnes en del bygninger i området. Når det gjelder anførselen om å ta hensyn
til det kommunale selvstyre, viste Fylkesmannen til at hensynet til vern av arealressursene
må veie tyngst i denne saken. Det var ellers ikke opplysninger i klagen som etter
Fylkesmannens vurdering ga grunnlag for å omgjøre vedtaket. Omgjøringsvedtaket ble
oppretthold og saken sendt Statens landbruksforvaltning for endelig avgjørelse.

Statens landbruksforvaltning bemerker
Etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd kan klageinstansen eller overordnet myndighet
omgjøre et vedtak til skade for den som vedtaket retter seg mot, dersom blant annet hensynet
til offentlige interesser tilsier det. Melding om at vedtaket vil bli vurdert overprøvd må i så fall
sendes ham innen tre uker etter at det ble sendt melding om vedtaket, og melding om at
vedtaket er omgjort, må sendes ham innen tre måneder etter samme tidspunkt. Fylkesmannen
har overholdt de lovbestemte frister for varsel og vedtak overfor eier av eiendommen og part i
saken, Steinar Stubø, jf. forvaltningsloven § 35.

Du og din bror, Åge Stubø, har som klageberettiget, påklaget Fylkesmannens vedtak innen tre
uker etter at dere mottok vedtaket. Klagen er derfor rettidig fremsatt, jf forvaltningsloven § 28.

Etter forvaltningsloven § 34 kan Statens landbruksforvaltning som klageinstans prøve alle
sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Videre skal Statens
landbruksforvaltning vurdere de synspunkter som klager har kommet med, og kan også ta opp
forhold som ikke er berørt av ham.

Rettsliggrunnlag
Etter jordloven § 12 kan en landbrukseiendom ikke deles uten samtykke fra departementet.
Denne myndigheten er delegert til kommunen. Ved vurdering av om samtykke til deling kan
gis, skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i
landbruket. Ved vurderingen skal det etter loven blant annet tas hensyn til vern av
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om den kan føre til drifts-
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan legges vekt på andre hensyn
dersom de går inn under jordlovens formål.

Rundskriv M-1/2013 "Omdisponering og deling —Lov om jord (jordlova)" utdyper
bestemmelsen. I rundskrivet står det blant annet at de nye reglene skal gi økt lokalt
handlingsrom til kommunen, og de skal gjøre det enklere å dele fra dersom søknaden gjelder
fradeling til tilleggsjord eller bosetting i fraflyttingstruede strøk.

I praksis er det lagt til grunn at offentlige interesser tilsier omgjøring der det ikke er tvil om at
vedtaket vil dreie praksis i en klart uheldig retning. Avgjørende for omgjøringsadgangen blir
dermed i hvilken utstrekning praksis har åpnet for delingstillatelser i saker som dette.

Vurdering
Statens landbruksforvaltning legger til grunn at arealet som søkes fradelt ligger inntil naboens
tun og består av 0,3 dekar jorddekt fastmark og 0,7 dekar fulldyrka jord, slik det fremgår av
Skog og landskap sitt gårdskart. Dette har også Fylkesmannen lagt til grunn etter befaring.
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Du har anført at arealet ligger i et våtmarksområde, og at det ikke ligger i et sammenhengende
jordbruksområde.

Statens landbruksforvaltning legger til grunn at det ligger et våtmarksområde ca 270 meter fra
arealet i luftlinje. Mellom arealet og våtmarksområdet med fjorden i vest ligger både dyrka
mark, nabotun og næringsbebyggelse. Flyfoto fra 2008 viser at 0,7 dekar av arealet var
maskinelt høstet på lik linje med resten av jordet på til sammen 10,3 dekar og tilliggende
nabojorde på 25 daa. Bruket som sådan er delt inn i fire områder, med totalt 15,6 daa dyrka
mark inntil eller i nærheten av arealet som søkes fradelt, og med 29,3 daa dyrka mark på et
område lenger øst. Arealet henger sammen med andre landbruksarealer i området.
Næringsbebyggelsen ligger langs fiorden i vest, mens boligbebyggelsen ligger langsetter
hovedveien ca 220 meter nord for arealet. Statens landbruksforvaltning vurderer på denne
bakgrunn slik at arealet ikke ligger i et våtmarksområde, og at det ligger i et sammenhengende
jordbruksområde.

Du har anført at det arealet som søkes fradelt ligger lengst bort fra brukssenteret via bilvei.
Driftsbygningen ligger 150 meter i luftlinje fra arealet som søkes fradelt, og er etter det
opplyste regulert til annen næring. Hvis du med brukssenteret mener våningshuset, så ligger
dette i området lenger øst og ca 800 meter i fra på bilvei. Jorda har vært leid ut i mange år, og
det er i saken ikke angitt om bruket har et driftsapparat, eller hvor det ligger. Vi kan ikke se at
det har betydning for spørsmålet om fradeling om brukssenteret er på den ene eller andre delen
av eiendommen, så lenge jordarealene er av god kvalitet og drivverdige, slik som her.

Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene for nåværende og
framtidige eiere. Dette er et viktig nasjonalt mål som er videreført i den nye bestemmelsen om
deling. Dersom ikke hensyn som er nevnt i jordloven § 12 tredje ledd taler mot, skal deling
tillates.

Statens landbruksforvaltning vurderer i likhet med Fylkesmannen at fradeling ikke vil gi en
tjenlig bruksstruktur. Tiltaket vil gå ut over hensynet tilvern av arealressursene, fordi
eiendommen med delingen vil miste ca 1 daa jordareal, hvorav 0,7 daa er fulldyrka jord av god
kvalitet. Dette taler mot å gi samtykke til fradeling.

Statens landbruksforvaltning vurderer det også slik at tiltaket vil kunne føre til driftsmessige
ulemper for landbruket i området, da eiendomsutformingen vil kunne hindre en
kostnadseffektiv drift. Et sammenhengende jordareal, som igjen er en del av et større
sammenhengende jordbruksområde, blir med fradeling som omsøkt fragmentert. På grunn av
parsellens størrelse vil det være urasjonelt å drive det fradelte jordstykket alene. Dette er
uheldig, og kan som nevnt føre til driftsmessige ulemper.

Jordloven § 12 åpner for at fradeling av jord og/eller skog kan tillates dersom det overdras som
tilleggsareal til andre nærliggende landbrukseiendommer såfremt dette totalt sett anses som en
driftsmessig god løsning. En slik bruksrasjonalisering foreligger ikke i denne saken. Arealet er
en del av et godt arrondert jorde på totalt 10,3 dekar, og vil derfor heller ikke være egnet som
tilleggsjord til en annen landbrukseiendom dersom man en gang i fremtiden skulle overdra
jordteigen videre, med mindre man tilbakefører arealet til opprinnelig eiendom.

Statens landbruksforvaltning konkluderer med at arealet etter fradeling, på grunn av størrelsen,
vil bli en eiendomsenhet som er vanskelig å drive rasjonelt, og at det kan være vanskelig å
følge opp driveplikten.
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Statens landbruksforvaltning vurderer at fradeling som omsøkt fører til at det oppstår en risiko
for at arealet senere blir omdisponert til annet formål, hvilket du også er inne på i klageskrivet
som nevnt over. Se for øvrig lovens forarbeider, Prop.127 L på side 17, hvor man med ny
delingsbestemmelse søker å hindre at deling får uheldige følger som at enkelte først deler fra
parseller med dyrka jord, og hvor det etter en tid blir fremmet søknad om samtykke til
omdisponering med henvisning til at jorda ligger ubenyttet. I rundskriv M-1/2013 om
omdisponering og deling står det at man bør søke å unngå slike uheldige følger nå man ta
stilling til spørsmålet om fradeling. Viktige landbruks- og jordvernhensyn taler etter Statens
landbruksforvaltnings vurdering derfor mot fradeling her.

Du har opplyst at formålet med fradelingen er farsarv til deg og din bror, Åge Stubø. Det følger
av lovens forarbeider, rundskriv og praksis at hva som er privatøkonomiske mest lønnsomt
eller ønskelig for eieren, ikke har nevneverdig vekt i vurderingen av fradeling av ressurser fra
landbrukseiendom. Det vises i den forbindelse til Prop.127 L pkt. 5.4.3.3. Statens
landbruksforvaltning har etter dette ikke anledning til å legge avgjørende vekt på hensynet til å
gjennomføre arveoppgjøret ved vurderingen av delingssaken.

Hensynet til det lokale selvstyre skal vektlegges ved prøving av kommunens frie skjønn også i
delingssaker. Statens landbruksforvaltning vurderer det imidlertid slik at kommunen til dels
har lagt feil faktum til grunn ved å begrunne vedtaket med at delingen i liten grad berører
dyrka mark, når minst 2/3 deler av arealet faktisk er dyrka mark. Når det ikke er vist til
relevante hensyn som taler for fradeling, skal det mye til å se bort fra hensynet til vern av
arealressursene. Når både hensynet til vern av arealressursene og driftsmessige hensyn taler
mot fradeling, finner vi ikke å kunne legge avgjørende vekt på hensynet til det lokale selvstyre
i denne saken.

Vurdering av om det er hjemmel til å omgjøre kommunens vedtak
Jordlovens formål - å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere —
er en nasjonal og offentlig interesse, og en slik offentlig interesse kan tilsi bruk av et så vidt
sterkt virkemiddel som omgjøring etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd.

Det er gjennom praksis også stilt krav om at det kommunale vedtaket må være egnet til å dreie
praksis i en klart uheldig retning for at vedtaket skal kunne omgjøres. Spørsmålet om å fradele
jordbruksareal eller andre ressurser på bruket for å gjennomføre et arveoppgjør er en hyppig
forekommende sakstype i forvaltningen. Hvis kommunens vedtak blir stående, vil det
utvilsomt og med rette kunne påberopes i tilsvarende saker, og således være egnet til å dreie
praksis i en klart uheldig retning.

Statens landbruksforvaltning konkluderer at det ikke er grunnlag for å endre eller oppheve
Fylkesmannens vedtak.

Klagen har ikke ført frem. Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt vedtak av 10.12.2013
stadfestes. Dette betyr at det ikke er gitt delingstillatelse til fradeling av ca 1 dekar
jordbruksareal fra eiendommen gnr 55 bnr 1 i Nesset kommune.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf forvaltningsloven § 28.

I klagen spør du om dere ved avslag på deling vil miste arven. Avslag på deling har ingen
rettsvirkning for private disposisjoner, som fordeling av arv. Vedtaket her betyr rett og slett
bare at fordelingen av arven ikke kan gjennomføres på den måten som forutsatt i skjøte fra
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1966.Hvordanarveoppgjøretalternativtskal gjennomføres,er et privatrettsligspørsmålsom
dere må finne en løsningpå utenomforvaltningsapparatet.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Aud-Ingrid Krefting Anne Pernille Asplin
seksjonssjef seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur.

Mottakere:
Olav Stubø
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Endelig vedtak - klage på omgjøring av kommunalt vedtak om fradeling av
våningshus etter jordloven - gnr 55 bnr 1 Nesset kommune

Sammendrag:
Statens landbruksforvaltning tar ikke klagen til følge. Fylkesmannen i Møre og Romsdal
sitt vedtak av 10.12.13om å nekte samtykke til fradeling av våningshuset med ca 1 da tomt
på eiendommen gnr 55 bnr 1 blir stående. Det betyr at fradeling ikke kan gjennomføres.

Om eiendommen
Eiendommen gnr 55 bnr 1 har i følge gårdskart et totalareal på 511 dekar hvorav 45 daa er
fulldyrka jord, 365 daa er produktiv skog og resten uproduktiv skog, myr og fastmark.
Eiendommens bolighus søkes fradelt. Bruket er i hovedsak delt inn i 4 områder.
Dyrkamarka er fordelt på to områder, hvorav det som er lengst mot vest har totalt 15,6 daa
dyrka mark. Der ligger også driftsbygningen, som etter det opplyste er regulert til annen
næring i komtnuneplanen. Et par hundre meter lenger øst ligger et område med 29,3 daa
dyrka mark og noe skog. I dette område ligger våningshuset nær hovedveien. Lenger inne
på eiendommen, ca 200 meter sydover fra hovedveien, ligger en tidligere fradelt tomt med
hus, gnr 55 bnr 112, som tilhører din datter Tove Stubø. Ca 300 meter lenger øst ligger to
teiger som for det meste består av skog.

Om søknaden
Du skriver i søknaden at din datter Tove Stubø, skal ta over gården på odel, og at hun
allerede har bygd eget hus på gården. Dette huset vil bli det naturlige hovedhuset på gården
nå som hun tar over. Huset som søkes fradelt er det du som bor per i dag. Dette vil i
fremtiden være arv til eneste søster av datter Tove. Tomta og huset utgjør samlet ca 1 daa.

Den kommunale saksbehandlingen
Administrasjonen i Nesset kommune ga 23.4.13 tillatelse til fradeling av våningshuset på
gnr 55 bnr 1 med ca 1 daa tomt, men satt som vilkår at gnr 55 bnr 112 (din datters hus)
skulle sammenføyes med gnr 55 bnr 1. På den måten ville gården igjen få et våningshus.
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Du klaget på vedtaket 25.4.13, og hevder at et krav om sammenføyning vil føre til en
betydelig verdinedgang for din datters boligeiendom, gnr 55 bnr 112. Du opplyste om at
hun ikke vil ta over gården dersom vilkåret om sammenføyning blir opprettholdt. Du skrev
videre at hennes hus har en sentral beliggenhet på gården.

Du mener at fradeling av våningshuset ikke vil hindre fremtidig drift av gården.

I innstilling fra administrasjonen i klagesaken er det forklart nærmere hvorfor det var
viktig å sette vilkår om sammenslåing av landbrukseiendommen gnr 55 bnr 1, og
boligeiendommen gnr 55 bnr 112, slik:
Dersom det gis tillatelse tilfradeling av våningshusetpå bruket uten vilkår om
sammenfoyning med boligtomta til den som skal ta over bruket, vil vifå et bruk uten
våningshus og med en driftsbygning som er avsatt til næringsformål i kommuneplanen.
Dette er en svært uheldig løsningfor bruket iframtida. Ei boligtomt kan selges når tid som
helst uten av landbruksmyndighetene kommer inn i saksbehandlingen, og vi kan lettfå den
situasjonen at bruket blir uten bolighus tilknyttet seg. Dessuten ligger boligtomta 55/112
svært lagelig til som nytt tunfor dette bruket. Tomta ligger nesten midt inni bruket.

Utvalg for teknisk, næring og miljø vedtok etter befaring 12.9.13, at våningshuset kunne
fradeles uten vilkår. Begrunnelsen var at fradelingen ikke fører til store ulemper for driften
av bruket.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin behandling av saken
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet overprøving av vedtaket, og var på befaring før
det ble fattet vedtak om å nekte fradeling av våningshuset på gnr 55 bnr 1 i vedtak av
10.12.13,jf forvaltningsloven § 35 tredje ledd

Fylkesmannen la til grunn at eiendommen på grunn av størrelsen kan drives som
selvstendig bruk. I vedtaket er det lagt vekt på at våningshuset er nødvendig for driften av
eiendommen nå og i fremtiden, for å sikre at eier har mulighet til å bo på eiendommen.

Du klaget på vedtaket 15.12.13, og anførte at din datters utskilte hus i praksis vil være
våningshus på gården når hun tar over. Du hevder at det derfor ikke er problematisk å dele
fra våningshuset. Du pekte igjen på at fradelingen ikke vil føre til noen ulempe for
landbruket, og du mente at offentlige interesser ikke kunne begrunne omgjøring av
vedtaket.

Fylkesmannen behandlet klagen og opprettholdt omgjøringsvedtaket 22.01.14. Det ble lagt
avgjørende vekt på at din datters boligeiendom er fritt omsettelig i og med at den ikke
tilhører gården, og at det derfor er nødvendig å beholde gårdens eneste våningshus for
fremtidig drift av landbrukseiendommen. Fylkesmannen var enig med deg i at en eventuell
fradeling av våningshuset i liten grad vil føre til drifts- og miljømessige ulemper for
landbruket i området. Fylkesmannen vurderte det imidlertid slik at kommunens vedtak var
i strid med formålet om å sikre og samle ressursene for nåværende og fremtidige eiere, og
at et positivt vedtak kunne påberopes i lignende saker. Det ble vist til at fradeling av
våningshus er en hyppig forekommende begrunnelse for delingssøknader etter jordloven
§ 12. Klagen ble oversendt Statens landbruksforvaltning til endelig avgjørelse.
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Statens landbruksforvaltning bemerker
Etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd kan klageinstansen eller overordnet myndighet
omgjøre et vedtak til skade for den som vedtaket retter seg mot, dersom blant annet
hensynet til offentlige interesser tilsier det. Melding om at vedtaket vil bli vurdert
overprøvd må i så fall sendes ham innen tre uker etter at det ble sendt melding om
vedtaket, og melding om at vedtaket er omgjort, må sendes ham innen tre måneder etter
samme tidspunkt. Fylkesmannen har overholdt de lovbestemte frister for varsel og vedtak,
jf. forvaltningsloven § 35.

Du har påklaget Fylkesmannens vedtak innen fristen på tre uker, jf forvaltningsloven § 28.
Klagen anses derfor rettidig fremsatt.

Etter forvaltningsloven § 34 kan Statens landbruksforvaltning som klageinstans prøve alle
sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Videre skal Statens
landbruksforvaltning vurdere de synspunkter som klager har kommet med, og kan også ta
opp forhold som ikke er berørt av ham.

Rettslig grunnlag
Etter jordloven § 12 kan en landbrukseiendom ikke deles uten samtykke fra departementet.
Denne myndigheten er delegert til kommunen. Ved vurdering av om samtykke til deling
kan gis, skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert
bruksstruktur i landbruket. Ved vurderingen skal det etter loven blant annet tas hensyn til
vern av arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om den kan
føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan legges vekt på
andre hensyn dersom de går inn under jordlovens formål. Dersomde landbruksmessige
hensynenetaler for å avslå søknaden,kan tillatelse gis dersomdelingenvil ivaretahensynettil
bosetting i distriktene.

Det er i praksis lagt til grunn at offentlige interesser tilsier omgjøring der det ikke er tvil
om at vedtaket vil dreie praksis i en klart uheldig retning. Avgjørende for
omgjøringsadgangen blir dermed i hvilken utstrekning praksis har åpnet for
delingstillatelser i saker som dette.

Vurdering etter jordloven § 12
Statenslandbruksforvaltningbemerkerat i noen tilfeller kan fradelingav bygningereller tun
tillates dersomresteiendommensarealerog rettighetersom har betydningfor landbruket
overdrasog leggestil andrenærliggendelandbrukseiendommer.Dette kan for eksempelvære
en god løsningdersombruket er best egnet som tilleggsjord.En slik bruksrasjonalisering
foreliggerikke i denne saken.Dette taler mot å gi samtykketil fradeling.

Statenslandbruksforvaltningleggertil grunn at formåletmed fradelingener å leggetil rette for
at din andrepå sikt får overtavåningshusetpå utskilt tomt som arv. Slikehensynkan man ikke
leggevekt på i vurderingenav om delingstillatelseskal gis. Det vises til rundskriv M-1/2013
om omdisponering og deling etter jordloven, hvor det står på side 19: Vurderingenmå ta
utgangspunkt i de langsiktige virkningenefor eiendommen og inntektenfra den ved å dele
fra areal og bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er privatokonomisk mest
lonnsomtfor eieren.
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Statens landbruksforvaltning vurderer det videre slik at fradeling som omsøkt ikke vil ha
innvirkning på bosettingen eller sysselsettingen lokalt, og heller ikke medføre driftsmessige
eller miljømessige ulemper av betydning for landbruket i området.

I rundskrivet står det innledningsvis at det skal være enklere å dele fra areal eller bygninger
dersom søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting. Disse hensynene gjør seg
som nevnt ikke gjeldende i denne saken.

Fradeling som omsøkt vil føre til at landbrukseiendommen står uten bolighus. Dette er i strid
med hensynet til vern av arealressursene. I nevnte rundskriv på side 19 står det at begrepet
"arealressurser" omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller retter,
og er hentet fra jordloven § 1. Våningshuset vurderes normalt å være nødvendig for driften på
en landbrukseiendom, og da særlig når bruket, som her, er velegnet for selvstendig drift nå og i
framtiden. I likhet med Fylkesmannen vurderer Statens landbruksforvaltning det slik at
hensynet til vern av arealressursene må få avgjørende vekt i vurderingen av om
delingstillatelse skal gis. Dette taler mot å gi delingssamtykke som omsøkt.

Det er opplyst at din datter, Tove Stubø, ønsker å drive gården fra sin bolig når hun overtar
arealene. Statens landbruksforvaltning mener at dette ikke kan kompensere for tapet av et
våningshus som tilhører jord- og skogvei. Dersom din datters eiendom derimot blir
sammenføyd med gnr 55 bnr 1, vil eiendommen igjen ha et bolighus, også i framtiden. Så
lenge hennes eiendom juridisk er fraskilt gården slik som i dag, kan den ene eller andre
eiendommen fritt selges uavhengig av den andre, både før og etter at hun eventuelt overtar
gården på odel.

Vurdering av hensynet til det kommunale selvstyret
Etter forvaltningsloven § 34 annet ledd skal det legges vekt på det kommunale selvstyret ved
prøving av det frie skjønn. Hensynet til å holde eiendommens ressurser samlet for nåværende
og framtidige eiere er en nasjonal interesse, som også kommunen skal ta hensyn til. Slik som
denne saken står, finner vi ikke å kunne legge avgjørende vekt på hensynet til det kommunale
selvstyret.

Vurdering av hjemmelen til å omgjøre kommunens vedtak
Jordlovens formål om å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere
er som nevnt en nasjonal og offentlig interesse, og en slik offentlig interesse som kan tilsi bruk
av et så vidt sterkt virkemiddel som omgjøring etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd.

Det er gjennom praksis også stilt et krav om at det kommunale vedtaket må være egnet til å
dreie praksis i en klart uheldig retning for å kunne bruke fv1.§ 35 tredje ledd.

Spørsmålet om å fradele areal eller bygninger fra en landbrukseiendom for å sikre en fordeling
av verdier mellom søsken eller andre privatøkonomiske formål er en hyppig forekommende
sakstype i forvaltningen. Statens landbruksforvaltning mener derfor at kommunens vedtak,
dersom det blir stående, med rette vil kunne påberopes i tilsvarende saker, og således vil kunne
være egnet til å dreie praksis i en klart uheldig retning. Det er således hjemmel for å omgjøre
kommunens vedtak i dette tilfellet.

Statens landbruksforvaltning konkluderer på denne bakgrunn med at det ikke er grunnlag for å
endre eller oppheve Fylkesmannens vedtak.



Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 5

Klagen har ikke ført frem. Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt vedtak av 10.12. 13
opprettholdes. Dette betyr at det ikke er gitt tillatelse til fradeling av våningshuset
med ca 1 dekar tomt fra eiendommen gnr 55 bnr 1 i Nesset kommune.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf forvaltningsloven § 28.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Aud-Ingrid Krefting Anne Pernille Asplin
seksjonssjef seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur.

Mottakere:
Steinar Stubø

Kopi til:
Fylkesmannen i Møre og Fylkeshuset 6404 MOLDE
Romsdal
Nesset kommune 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
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