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95/1 - Tillatelse til fjerning av stenutgard. Søker: Tore Wolden
Behandlet av: Landbruk
Saksopplysninger:
Tore Wolden søker pr 24.06.2021 om fjerning av stenutgard mellom to dyrka stykker nedmed
Sætrumsmovegen i Båggåstronda. Det nederste stykket på 7,5 dekar var da fremdeles eid av Ingolf
Røtvei/Astrid Snøve med gnr 88/1, og eierne var inne i en jordskiftesak om makebytte av arealer.
Søker gir følgende saksopplysninger: Nystu Snøve 95/1 har dyrket mark og beite på østsiden av
Båggåstrondvegen. Med dagens utstyr er det ikke adkomst til slått til denne dyrkamarka.
For å få en bedre arrondering samt adkomst har 95/1 og 88/1 foretatt et makebytte av areal avmerket
med blått på vedlagt kart.
Dette er behandlet av jordskifteretten i sak 21‐042292REN‐JTRD/SNEVE.
Etter dette makebyttet er det behov for å fjerne en stein utgard mellom dyrket mark som nå eies av
95/1.
Ved fjerning av denne stein utgard vil 95/1 få adkomst til alt areal mellom Båggåstrondvegen og
Setrumsmovegen med dagens utstyr for slått og jordbearbeiding. Tidligere har adkomst gått over
naboeiendom, men dette er i dag ikke aktuelt da det er forskjellig leietager på disse to brukene nå.
Det vil også være av stor betydning i forhold til arrondering og praktisk drift at jordstykkene avmerket
med blått og gult på vedlagt kart, at utgard fjernes. Det vil da bli et godt jordstykke samlet sett for
95/1. Total lengde som søkes fjernet er 41 meter, avmerket på vedlagt kart

Stenutgarden er mellom jordstykkene merket 3,7 og 7,4

I vedtak Landbruk 21/11 den 9.07.2021 fikk søker tillatelse til fjerning av 6 m med stenutgard for å
åpne le mellom eiendom 88/1 og 95/1 jfr hvit veglinje i kart vedlagt søknad datert 24.06.2021. Vedtaket
begrunnes med at tiltaket vil avhjelpe adkomst med moderne utstyr til dyrka jorda på eiendom 95/1.
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Saken skal behandles etter Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av 2014, § 4. Denne
bestemmelsen er delegert fra kommunestyret til fagleder landbruk, miljø og kultur i vedtak datert
07.05.20, sak 20/39.

Vurdering:
Jordskiftesaken ble avsluttet i september/oktober 2021 med påfølgende klagefrist. Den 3. januar 2022
ble matrikkelen endret i tråd med jordskiftesaken og Tore Wolden med gnr 95 bnr 1 er nå eier på begge
sider av stenutgarden, og den opprinnelige søknaden kan realitetsbehandles.
Stenutgarder er viktige landskapselementer i kulturlandskapet og er definert som kulturminner med
historisk verdi. De vitner om tidligere tiders arbeid med rydding av åkerland og hold av husdyr.
Jordbrukslandskapet i området er ganske bratt og mosaikkpreget med jorder omgitt av lauvskog og
stenutgarder. Dette helhetsinntrykket blir i liten grad endret av det omsøkte tiltaket. For Båggåstrondområdet er utgardene som går fra elva og opp de viktigste visuelt sett for helhetsinntrykket i landskapet.
Oppdal kommune har hatt en restriktiv holdning til å fjerne stenutgarder som danner grenseskiller, og har
heller oppfordret til å restaurere disse. Når dyrka-jord-teigen på Snøveshaugen 88/1 ble tinglyst
makebyttet til Nysto Snøve 95/1 er det dermed mulig å fjerne grenseskillet for bedre arrondering, og mer
effektiv og moderne drift av et helhetlig jordstykke på til sammen 11 dekar.
Søknaden behandles ut fra Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av 2014, §4. Tilskudd til
jordbruksareal: «Det kan ikke gis tilskudd dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskapet.
Dersom annet regelverk ikke er til hinder for det, kan kommunen likevel forhåndsgodkjenne inngrepet
dersom det avhjelper betydelige driftsmessige ulemper”.
Kommunedirektøren vurderer fordelene med god arrondering av et samlet jordstykke på 11 dekar for
større enn ulempene en fjerning av kulturminnet utgjør, så lenge det i dette området er mange
stenutgarder ivaretatt i lengdegradienten opp fra elva.
Administrativt vedtak:
Oppdal kommune gir med hjemmel i § 4 i Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av
19.12.2014, Tore Wolden tillatelse til fjerning av inntil 41 meter med steinutgard mellom to
jordstykker på eiendom 95/1 som omsøkt. Det vises til kart i saken.

Vedtaket begrunnes med at tiltaket avhjelper driftsmessige ulemper ved å gi bedre arrondering på
jordbruksteigene, og legge til rette for moderne landbruksdrift.
Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement.
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven §28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er
mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning
Med hilsen
Gro Aalbu
Fagleder landbruk, miljø og kultur
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

