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Frostating lagmannsrett – Overskjønn - LF-2017-33432

Instans Frostating lagmannsrett – Overskjønn
Dato 2017-11-14
Publisert LF-2017-33432
Stikkord Erstatningsskjønn. Avlingsskade. Vokteplikt. Sauebeite og streifbeite. Beiteloven § 

6, § 7 og § 11.
Sammendrag Grunneierne som krevde erstatning etter beiteloven, hadde dyrket nærmere 1000 

dekar i utmarken som ikke var inngjerdet. Lagmannsretten la til grunn at 
saueeieren ikke var erstatningspliktig når sau kom inn på de nydyrkede områdene. 
Saueeierne var på et sedvanerettslig grunnlag fritatt fra vokteplikten i dette 
området. Kravet om at saueeier skulle betale erstatning for beiteskade ble ikke tatt 
til følge.

Saksgang Sør-Trøndelag jordskifterett – Frostating lagmannsrett LF-2017-33432 (17-
033432SKJ-FROS). Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-2018-361-U.

Parter Ann Synøve Solstad Geir Solstad Morten Hoset Ole Johan Hoel Svartbekk Anders 
Arild Stene (for alle: advokat Ola Oldren) mot Kjell Sigbjørn Tverdal (advokat 
Bjørn Hovstad).

Forfatter Jordskiftelagdommer Magne Reiten, Skjønnsmedlemmer: Avdelingsleder Åse 
Torevik, bonde Lars Oddbjørn Størset.
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Overskjønnet gjelder krav om skjønn etter beiteloven § 11 fra eierne av fire gårdsbruk på gnr. 95, 96 og 97 i 
Meldal kommune. Kravet gjelder avlingsskade og erstatning for medgått arbeidstid som følge av at sauer 
tilhørende Kjell Sigbjørn Tverdal kom inn på dyrket mark tilhørende de fire gårdsbrukene i 2015.

De fire gårdsbrukene er gnr. 95, bnr. 1, gnr. 95, bnr. 2, gnr. 96, bnr. 1 og gnr. 97, bnr. 1 i Meldal kommune. I 
det videre omtales disse som Hoel-gårdene. Alle fire driver melkeproduksjon og ingen av disse slipper beitedyr 
i utmarken. Hver av eiendommene har mellom 250 og 400 dekar dyrket mark. I Hoel-gårdenes utmark er det så 
langt dyrket nærmere 1.000 dekar, og dette utgjør en vesentlig del av driftsgrunnlaget til gårdene.

De første dyrkningene av fellesbeite på Flyttan skjedde tidlig på 1960-tallet. Deretter ble fellesbeitet til Ryånda 
beitelag oppdyrket tidlig på 1970-tallet. Etter hvert er det dyrket mer i Sandøyan, på Jamnåsen og i Stordalen. 
Da dyrkingen startet i utmarken, ble det gitt tilskudd til dyrking. Som en del av tilskuddsgrunnlaget var det også 
tatt med kostnaden med å gjerde rundt de nydyrka arealene. I denne perioden ble de nydyrkede teigene gjerdet 
inne. Gjerdene har forfalt, og er i dag tatt ned.

Det dyrkes fortsatt arealer i området. De dyrkede områdene blir nå ikke gjerdet inn. Eierne av Hoel-gårdene 
viser til at det i dag ikke er noen med beiterett i deres utmark som utnytter beiteretten, og at de derfor ikke er 
pliktig å sette opp gjerde. Det er i dag ingen gårder i Meldal kommune som slipper sau på utmarksbeite i dette 
området.

Hoel-gårdenes utmark utgjør en del av et sammenhengende geografisk område avgrenset mot vest av dalføret 
langs Orkla fra Berkåk til Meldal, mot øst av dalføret fra Berkåk til Hovin langs E6 og Gaula og mot nord av 
veien fra Meldal til Hovin gjennom Tømmesdalen. Gårdene som ligger rundt dette området har holdt gjerde 
mot utmarken, slik at området for en stor del har vært inngjerdet langt tilbake i tid. Hoel-gårdene tok ned sitt 
utmarksgjerde for en tid tilbake fordi eierne mente det ikke var behov for gjerdet.

Dette sammenhengende geografiske området ligger i fire kommuner; Midtre-Gauldal, Melhus, Rennebu og 
Meldal. Sauebeitet i dette området er organisert i fire beitelag, ett for hver kommune. Det er til sammen 43 
brukere som slipper sau i dette området. Det slippes ca. 3.500 voksne sauer og ca. 6.000 lam på beite i dette 
området hvert år.

I de siste 10-15 årene er det blitt et økende problem for eierne av Hoel-gårdene at sau kommer inn på de 
dyrkede områdene i utmarken. Særlig er problemet stort i Sandøyan, men også Jamnåsen og Stordalen er ofte 
besøkt av sau. Praksis har da vært at grunneierne har varslet eierne av sauene, som har hentet ut sauene så raskt 
de har kunnet.

Nedenfor er det tatt inn et oversiktskart som viser plasseringen av gårdene, nydyrkingsfeltene og 
kommunegrensene i det aktuelle området;
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Kjell Sigbjørn Tverdal driver med sau på eiendommen gnr. 3, bnr. 1 og gnr. 5, bnr. 1 i Rennebu kommune. 
Driftssenteret ligger 4-5 kilometer sør for dyrkingsområdet på Hoel-gårdene. Kjell Sigbjørn Tverdal har en 
besetning på ca. 100 vinterfora sau. I månedsskiftet mai-juni slippes sauene i utmarken direkte fra innmarken 
på egen eiendom. Sauene beiter gjennom sommeren i utmarken og i fjellområdet Igelfjellet (Ilfjellet).

Sommeren 2015 kom noen av Kjell Sigbjørn Tverdals sauer inn på Hoel-gårdenes dyrkamark i Jamnåsen. Kjell 
Sigbjørn Tverdal ble varslet om dette ved at han ble oppringt av Ole Johan Hoel Svartbekk. Kjell Sigbjørn 
Tverdal hentet ikke ut sauene innen rimelig tid, og de fire eierne av Hoel-gårdene sanket derfor sauene og satte 
de i et samlegjerde. Kjell Sigbjørn Tverdal ble på nytt varslet og han kom og hentet sauene.

En av eierne av Hoel-gårdene sendte deretter en faktura for avlingsskade og for medgått tid til sanking og 
jaging av sauene. Fakturaen var pålydende 6.225 kroner inklusiv merverdiavgift. Beløpet gjaldt i hovedsak 
utgifter med sanking av sauene. Kjell Sigbjørn Tverdal nektet å betale fakturaen. Eierne av Hoel-gårdene 
krevde så skjønn for Sør-Trøndelag jordskifterett med krav om erstatning etter reglene i beiteloven.

Jordskifteretten kom til at sauebeitet i dette tilfellet kom inn under betegnelsen streifbeite. Det var dissens i 
jordskifteretten, men skjønn ble avhjemlet 1. desember 2016 i tråd med flertallets konklusjon med slik slutning:
«1. Skjønnet nektes fremmet.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.
3. Morten Hoset, Anders Arild Stene, Ann Synøve Solstad og Geir Solstad, samt Ole Johan Hoel Svartbekk 

betaler skjønnsretten gebyr og utlegg til skjønnmedlemmer, en for alle og alle for en med kr 8458,60.
4. Kjell Sigbjørn Tverdal betaler skjønnsretten gebyr og utlegg til skjønnsmedlemmer med kr 8458,60.»

Eierne av Hoel-gårdene krevde overskjønn i begjæring av 9. januar 2017.

Forhandlingene i overskjønnet ble holdt 26. og 27. september 2017 på kommunehuset i Meldal. Det ble foretatt 
parts- og vitneavhør, befaring i Hoel-gårdenes utmark og for øvrig foretatt slik dokumentasjon som rettsboken 
viser.
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Ann Synnøve Solstad og Geir Solstad, Morten Hoset, Anders Arild Stene 
og Ole Johan Hoel Svartbekk har i hovedtrekk anført:
Kjell Sigbjørn Tverdals eiendommer har ingen beiterett på Hoel-gårdene. Det ble i 1880-årene etablert et klart 
skille ved at utskiftningen ordnet beite slik at kommunegrensa mellom Rennebu og Meldal også ble 
beitegrense. Slik var situasjonen også i områdene ned mot bebyggelsen i bygda, der hver gård eller hver gruppe 
av gårder hadde sine «hogner» som de beitet eksklusivt i og hvor dyrene var innegjerdet. Det samme gjaldt i 
setermarken, der hver gård hadde sine områder. Kjell Sigbjørn Tverdal har eiendom på Gorset i Rennebu 
kommune. Det foreligger ikke noe rettslig grunnlag som kan gi han beiterett på Hoel-gårdene. Det er i så fall 
Kjell Sigbjørn Tverdal som har bevisbyrden for at slik beiterett eksisterer.

Det må videre legges til grunn at det ikke foreligger noen plikt for Hoel-gårdene til å holde gjerde mot Kjell 
Sigbjørn Tverdals sauer. Den inngjerding som skjedde tidligere i forbindelse med nydyrkingen, var fordi Hoel-
gårdene ønsket å holde egne beitedyr inne på de dyrka områdene. Fra gammelt av kom det sjelden eller aldri 
dyr fra Rennebusida hit, og sauer fra Meldal skapte heller ikke problem. Gjerdet rundt de nydyrka områdene ble 
derfor ikke satt opp for å holde sauer ute.

Jordskifterettens flertall kom feilaktig til at det her foreligger en streifbeiterett. Den praksis som det nå er vist 
til, at sauer fra Kjell Sigbjørn Tverdal og andre besetninger kommer inn på Hoel-gårdenes utmark, er først blitt 
et problem de siste 10-15 år. For å kunne etablere streifbeiterett, må bruken ha vært adskillig mer langvarig og 
ha et større omfang enn det som er vist til her. Det har heller ikke vært gjensidighet i bruken, siden eierne av 
Hoel-gårdene aldri har benyttet beitet på nabogårdene. Dersom det skal være streifbeite, må dette i så fall være i 
Ilfjellet som ligger langt fra Hoel-gårdenes utmark. Dette er et annet topografisk og geografisk område. Det kan 
derfor ikke legges til grunn at det foreligger en streifbeiterett slik at saueeierne ikke har ansvar for å holde 
sauene borte fra de dyrkede områdene på Hoel-gårdene.

Det er ikke bestridt at Kjell Sigbjørn Tverdals sauer faktisk har kommet inn på Hoel-gårdenes dyrkamark. Som 
eier av dyrene har han vokteplikt, og må derfor straks han blir varslet sørge for å få dyrene flyttet til et sted der 
de kan oppholde seg lovlig.

Kjell Sigbjørn Tverdal hentet denne gangen ikke sauene, og eierne av Hoel-gårdene måtte selv samle sauene 
slik at de ikke lenger gjorde skade på dyrkamarken. Kjell Sigbjørn Tverdal er etter dette pliktig å erstatte 
avlingstap og medgått arbeidstid for eierne av Hoel-gårdene. Avlingstapet består både i den delen av avlingen 
som ble nedbeitet, men også i at gjenstående fòr ble tilgriset og fikk dårlig kvalitet.

Grunneierne på Hoel har foreslått at det opprettes en vakttelefon de kan ringe til når de ser sau på dyrkamark. 
Det er et stort praktisk problem at det er vanskelig å kunne identifisere hvem som er eiere av dyrene. 
Saueeierne har ikke vært villige til å bidra til slike praktiske løsninger, som kan redusere konflikten og redusere 
problemene for grunneierne.

Ann Synnøve Solstad og Geir Solstad, Morten Hoset, Anders Arild Stene og Ole Johan Hoel Svartbekk har lagt 
ned slik påstand:

1. Skjønnet fremmes
2. Kjell Sigbjørn Tverdal dømmes til å betale saksomkostninger for jordskifteretten og lagmannsretten.

Kjell Sigbjørn Tverdal har i hovedtrekk anført:
Det anføres ikke at Kjell Sigbjørn Tverdals eiendom har beiterett på Hoel-gårdene.

I dette området kan den enkelte eiendom slippe sau på egen utmark utenfor utmarksgjerdet, og sauen kan lovlig 
trekke ut fra dette nærområdet og utover i terrenget. Beitingen blir ikke ulovlig, selv om sannsynligheten er stor 
for at dyra trekker videre til et område hvor eiendommen ikke har formell beiterett. Den langvarige bruken av 
området på denne måten bekrefter at driften her er i tråd med lokal sedvane. Driftsformen er fullt lovlig og slik 
alle sauebesetninger drives i området. Ofte beskrives et slikt beite noe upresist for «streifbeiterett».

Denne formen for beite gir ingen formell beiterett, men det fritar dyreeieren fra vokteplikten, jf. beiteloven § 6. 
Dette fraværet av vokteplikt må føre til at Kjell Sigbjørn Tverdal frifinnes fra det krav om erstatning som her er 
reist mot han.
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På Hoel-gårdene var det, i likhet med alle gårdene som grenset inn til dette felles beiteområdet, et fungerende 
utmarksgjerde som skilte utmark og innmark. Dette utmarksgjerdet stod da dyrkingen i utmarken startet, og all 
nydyrking i utmarken ble derfor gjerdet inne. Det er dokumentert at det ble søkt om og gitt tilskudd til 
inngjerding av de nydyrka områdene på Flyttan. Områdene i Sandøyan og på Jamnåsen ble også inngjerdet 
etter hvert som de ble dyrket.

Denne inngjerdingen var nødvendig for å holde sau og andre beitedyr i utmarken ute fra de nydyrka områdene. 
Disse gjerdene forfalt gradvis og er nå stort sett tatt ned. Det faktum at problemet med sau på innmark først har 
tiltatt de siste 10-15 år, er ikke et uttrykk for at det ikke var sau i terrenget før den tid, men er et resultat av at 
gjerdene rundt dyrkamarken i samme perioden forfalt eller ble tatt ned.

Det er forståelig at grunneierne ikke ønsker å ta kostnaden med å holde gjerde rundt egen dyrkamark. Det er 
likevel ikke så enkelt at gjerdene bare kan tas ned, for så å sende regning til saue-eieren når dyrene kommer inn 
på de dyrka områdene. Det er åpenbart at ved å fjerne gjerdene, blir konsekvensen at beitedyr kommer inn på 
de dyrka områdene.

Streifbeite er en driftsform som har funnet sted svært lenge i dette området. I utskiftningen fra 1870 er 
situasjonen før utskiftningen beskrevet slik at for beiter kunne det ikke påvises grenser. Da kan ikke motparten 
høres med at streifbeite kun har pågått de siste 10-15 år. Dagens slipp-praksis er mer enn 100 år gammel, og det 
var historisk flere beitedyr før i dette området enn det er i dag.

Det må legges til grunn at om eierne av Hoel-gårdene hadde drevet med sau, ville også deres dyr hatt samme 
beitemønster som det sauene ellers har i dette området. Kravet til gjensidighet i bruken er derfor oppfylt, selv 
om eierne av Hoel-gårdene i dag ikke har sau som streifbeiter.

I dette beiteområdet slippes dyrene på en rekke forskjellige steder, og de sankes inn igjen ofte langt fra 
slippstedet. Ut fra lokal sedvane må det derfor være den som dyrker deler av utmarken, som må sørge for å 
gjerde inn sin dyrkamark. Når gjerder ikke holdes mot beiteområdet, kan grunneierne under ingen omstendighet 
sende regning til saue-eierne fordi dyrene som går i beiteområdet fritt og uhindret kan trekke inn på de dyrka 
markene.

Ved gjennomgang av rettspraksis må det legges vekt på sammenlignbare områder. Flere av de sentrale 
avgjørelser der streifbeite ikke eksisterte, er ikke fra tilsvarende og sammenlignbare områder. Ved å se på 
rettspraksis som gjelder beite av småfe fra fjellstrøk, slik tilfellet er her, vil en finne flere avgjørelser som 
støtter oppfatningen om at det foreligger streifbeite i dette beiteområdet.

For å pålegge Kjell Sigbjørn Tverdal en plikt til å betale erstatning, må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et 
økonomisk tap og en årsakssammenheng. Selv om overskjønnet kommer til at det i dette området ikke er 
streifbeite, er grunneierne uansett ikke påført et økonomisk tap som gjør at de kan tilkjennes erstatning.

Kjell Sigbjørn Tverdal ble ikke tilstrekkelig varslet, før grunneierne startet innsamling av sauene hans. 
Avlingstapet er vilkårlig fastsatt og udokumentert, og arbeidsinnsatsen med å samle 12 sauer er helt ute av 
proporsjon i forhold til den skaden disse dyrene kunne forårsaket om de fikk gå litt til. Overskjønnet kan derfor 
uansett frifinne Kjell Sigbjørn Tverdal eller sette ned erstatningen.

Kjell Sigbjørn Tverdal har nedlagt slik påstand:
1. Kjell Tverdal frifinnes
2. Kjell Tverdal tilkjennes saksomkostninger for jordskifteretten og lagmannsretten.

Lagmannsretten skal bemerke:
Spørsmålet om erstatning etter beiteloven § 7 skal avgjøres ved skjønn, jf. beiteloven § 11. I jordskifteretten er 
skjønnet nektet fremmet ved kjennelse, fordi skjønnsretten er kommet til at vilkårene for å ilegge dyreeieren 
erstatningsplikt ikke er til stede. Lagmannsretten legger til grunn at kjennelsen i realiteten er et skjønn som går 
ut på at eieren av beitedyrene frifinnes. Rettsmiddelet er derfor overskjønn, noe som er lagt til grunn både av 
lagmannsretten og partene i behandlingen av overskjønnet.
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Partene har ulike oppfatninger om det her er en situasjon hvor saksøkte er fritatt fra vokteplikten etter 
beiteloven § 6. I overskjønnet må lagmannsretten prejudisielt ta stilling til spørsmålet, og legge sin oppfatning 
til grunn for avgjørelsen i erstatningsspørsmålet.

Beiteloven § 7 lyder slik:

«Kjem husdyr inn på område der eigaren eller innehavaren av dyret ikkje har rett til å la det halda til, er 
eigaren eller innehavaren skyldig å svara skadebot for den skaden dyret valdar på avling og annan eigedom.

Har skadelidne sjølv medverka til skaden med å vanhalda gjerdeskyldnaden sin eller på annan måte, kan 
skadebota setjast ned eller falla heilt bort alt etter kor stor skuld han har.»

Kjell Sigbjørn Tverdal påberoper seg ikke formell beiterett på Hoel-gårdene. Det er derfor ikke nødvendig å gå 
nærmere inn i dette spørsmålet.

Kjell Sigbjørn Tverdal påberoper seg likevel fritak fra vokteplikten i beiteloven § 6. Slik han ser det foreligger 
det her en gjensidig rett til at sau som slippes på et området hvor eiendommen har beiterett, kan trekke fritt i 
utmarken uavhengig av eiendomsgrenser så lenge dette skjer uhindret av gjerder eller andre fysiske sperringer. 
Beiteaktiviteten blir, slik Kjell Sigbjørn Tverdal ser saken, ikke ulovlig på Hoel-gårdene. Han krever derfor at 
han skal frifinnes fra erstatningskravet, jf. beiteloven § 7.

Beiteloven § 6 pålegger dyreeieren en plikt til å passe sine husdyr, slik at de ikke kommer inn på et område 
hvor de ikke har rett til å beite. Dyreeieren har dessuten objektivt ansvar for skade som husdyr gjør på avling og 
annen eiendom, når dyrene oppholder seg i et område de ikke har rett til å være, jf. beiteloven § 7.

Den ordning Kjell Sigbjørn Tverdal påberoper seg, ligger nært opp til begrepet «streifbeiterett», slik det bl.a. er 
omtalt i Rt-1990-1113:

«Det er noe uklart hvordan uttrykket «streifbeiterett» er benyttet i enkelte av de sammenhenger hvor det i 
praksis er blitt brukt, men slik det nå er presisert for Høyesterett er det også brukt i en dom avsagt av 
Frostating lagmannsrett 28. februar 1989. Brukt på denne måte betyr det at hvor streifbeiterett foreligger, er 
dyreeierne fritatt for plikten etter beiteloven § 6 til selv å sørge for at dyrene ikke kommer inn på fremmed 
eiendom, og fra det objektive erstatningsansvar etter loven § 7. Det er altså spørsmål om det ved lokal 
sedvanerett kan være etablert en rett som er i strid med sentrale bestemmelser i beiteloven. Dette bør ha en 
viss betydning for de krav man bør stille for å kunne konstatere en avvikende lokal sedvane, jf Rt-1959-
1321.»

Høyesterett har ellers omtalt begrepet «streifbeiterett» bl.a. i Rt-1995-644 og Rt-2002-778.

Kjernespørsmålet i denne saken, er om Kjell Sigbjørn Tverdal kan slippe sine dyr i et område hvor han har 
beiterett, uten å måtte vokte sine husdyr slik at de ikke kommer utenfor de gårdsgrenser hvor hans eiendom har 
formell beiterett. Spørsmålet er altså om sau kan streife over grensene mot Hoel-gårdene i utmarken, uten at 
beitingen blir ulovlig.

Dersom det fra gammelt av har eksistert andre ordninger, må lokal sedvane gå foran bestemmelsen i beiteloven. 
Dette er lagt til grunn bl.a. i RG-1994-1 hvor lagmannsretten uttaler:

«Lagmannsretten bemerker at det i et tilfelle som dette kan synes noe misvisende å reise spørsmål om det 
har utviklet seg en rettstilstand i strid med beiteloven § 6. Reglene i gjerdeloven og beiteloven er – med 
visse unntak – deklaratoriske. I gjerdeloven er dette uttrykkelig sagt i § 1. For så vidt gjelder beiteloven § 6, 
pålegges det – som nevnt – husdyreierne å sørge for at dyra ikke kommer inn på områder der eierne «ikkje 
har rett til å la dyra vera». Det kan ikke ha vært meningen med regelen å gripe inn i etablerte rettigheter. 
Som det fremgår av forarbeidene til gjeldende lover, er det historiske utgangspunktet at det ikke eksisterte 
noen tilsynsplikt. Selv om dette endret seg i områder der andre utnyttingsmåter etter hvert ble dominerende, 
er det liten grunn til å anta at synet på rettigheter og plikter i typiske høyfjellsområder også har endret seg. 
Streifbeiting har vært praktisert og akseptert i århundrer, mange steder på slik måte at det må anses 
sedvanerettslig fastslått at de beiteberettigede ikke har tilsynsplikt. Dette er også lagt til grunn i NOU 
1980:49, og også beiteloven § 16 synes å bygge på en forutsetning om at forholdene i høyfjellet er 
spesielle, selv om det legges til grunn at det også ovenfor barskoggrensa kan vere «ulovleg» å la dyr 
komme inn i bestemte områder.»

Både parter og vitner har forklart seg ved overskjønnet. De har motstridende oppfatninger om situasjonen, alt 
etter hvilket utgangspunkt de har og hvilken side de identifiserer seg med. Eierne av Hoel-gårdene i Meldal 
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forklarer for eksempel at de gjerder som ble satt opp rundt nydyrkingene, hadde som sin eneste funksjon å 
holde dyrene inne på de dyrka områdene. Saue-eierne forklarer inngjerdingen med at de som dyrket måtte sette 
opp gjerde for å holde beitedyr i utmarken ute fra de nydyrka områdene.

Det alle parter er enige om, er at det var en vanlig ordning i området å gjerde inne et område i nærheten av 
gårdens innmark. Lokalt blir disse beiteområdene kalt for «hogner». Deler av de dyrka områdene på Hoel-
gårdene, ligger innenfor slike «hogner» hvor de tilgrensende gårder beitet eksklusivt med sine dyr. Eierne på 
Hoel-gårdene forklarte at det i deres område var vanlig at gjerdene stoppet både sau og storfe, og at det derfor 
ikke var vanlig med fremmede dyr i deres beiteområde. Dyr fra naboeiendommer kunne aksepteres, men dyr fra 
gårder lenger borte, for eksempel fra eiendommer i Rennebu, forekom aldri.

Ordningen med «hogner» skyldes vel først og fremst at melkekyr ikke kunne slippes fritt i utmarken, siden de 
skulle melkes morgen og kveld. Ikke alle gårder hadde slike «hogner». Både Magne Leif Stene og Nils Stene 
forklarte seg ved overskjønnet, og opplyste at det kanskje var 3 til 4 slike «hogner» mellom Hoel og 
kommunegrensa mot Rennebu. Disse gjerdene forfalt gradvis og var for en stor del borte når en kom ut på 
1960-tallet.

Alle parter er videre enige om at over tregrensa, i Ilfjellet, har husdyrbeitet alltid blitt praktisert felles uten 
hensyn til eiendomsgrenser. Om dette skal benevnes som streifbeite, eller om det er felles beite på et annet 
grunnlag er ikke sentralt. Dette ligger imidlertid langt unna de dyrka områdene som tilhører Hoel-gårdene.

I utskiftningen fra Hoel, Stene m.fl., oppstartet 10. juni 1870 er det inntatt følgende beskrivelse av beitet slik 
det var da:

«medens der hvad Beitet angaar intet steds kunde paavises bestemte Grændser. Dog vare Sætervangene og 
et Par af Engsletterne fuldkommen Eiendom.»

I utskiftningen som ble avsluttet 1876 ble felleskapet delvis delt ved at noen grenser ble en fullstendig deling 
også hva angår beitet. Dette gir imidlertid ikke uttrykk for annet enn det som er det vanlige utgangspunkt, at 
den formelle beiteretten tilhører grunneieren eller en begrenset krets av grunneiere.

Lagmannsretten legger til grunn at beitet fra gammelt av ble praktisert slik at sau ble sluppet i utmarken utenfor 
utmarksgjerdet, og at sauene på de fleste gårder deretter trakk opp gjennom utmarken og setermarken, og videre 
til høyereliggende områder som for eksempel fjellområdene i Ilfjellet. Sauene hadde da tilgang til å beite på de 
delene av utmarken og setermarken som ikke var inngjerdet. Hvert enkelt bruk hadde tidligere relativt små 
besetninger med sau, men totalantallet sau på beite var etter det som er opplyst større for 50-100 år siden enn 
det er i dag, på grunn av de mange bruk som da var i drift.

Denne driftsformen må lede til at sauene også nedenfor tregrensa har beitet utenfor de områder den enkelte 
dyreeier har formell beiterett på. Særlig gjelder dette utover i sesongen når sauene sprer seg og trekker ned etter 
ulike ruter. Lagmannsretten har merket seg at denne bruken har festnet seg og pågått i svært lang tid. Det er 
derfor ikke tale om en tålt bruk, men en gjensidig utnyttelse av beiteretten mellom grunneierne i området.

Kjell Roger Eithun forklarte seg ved overskjønnet, og han har drevet med sau på Grut, som er ett av 
nabobrukene til Hoel-gårdene, helt fram til han la ned driften i 2012. Han opplyste at det ble sanket sau fra 12 
buskaper siste gang han sanket sau i området. Magnar Skjerve, som har sin eiendom på Stamnan i Rennebu ca. 
15 kilometer lenger nord, forklarte at han har drevet med sau siden 1986. I hele hans driftstid, og også mens 
hans far drev med sau, ble det fra tid til annen hentet sau som var sanket på Grut.

Systemet med «hogner», der kun gårdens egne dyr har rett til å beite, utelukker ikke et beitemønster med 
streifbeite. Det hører inn under den vanligste beskrivelsen av streifbeiteformen, at den enkelte grunneier har rett 
til å gjerde inn egen eiendom for å holde andre beitedyr ute. Dette fører til at andre beitedyr holdes ute så lenge 
gjerdene står. Når gjerdene tas ned blir området igjen tilgjengelig for beitedyr utenfra. At det var «hogner» fram 
til begynnelsen av 1960-tallet, er derfor ikke et bevis for at streifbeite ikke eksisterer.

Lagmannsretten legger til grunn at dagens beitemønster går mange generasjoner tilbake, og at det er tale om en 
festnet bruk av langvarig karakter. Det legges videre til grunn at beitebruken med sau er basert på en 
rettsoppfatning om at en slik driftsform er lovlig.

At eierne på Hoel-gårdene ikke driver med sau, og følgelig ikke utnytter beitet på tvers av gardsgrensene 
gjensidig, er ikke avgjørende. Det sentrale er om de har samme mulighet som nabogårdene. At en slik beitebruk 
ikke er aktuell, fordi disse eiendommene kun driver med storfe, kan ikke føre til at beitebruken på tvers av 
eiendomsgrensene for sauebrukene må opphøre.
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Lagmannsretten legger betydelig vekt på at det ikke har eksistert gjerder internt i dette beiteområdet, utover de 
gjerder som er beskrevet som «hogner» eller der setermarken har vært inngjerdet. Det har derfor ikke vært 
fysisk mulig å holde dyrene adskilt.

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at beiting med sau utenfor egne gårds- eller bruksrettsgrenser ikke 
fører til at beitet blir ulovlig. Lagmannsretten trenger ikke ta stilling til hvor langt denne ordningen strekker seg 
geografisk, utover at den i alle fall må omfatte de eiendommer som er parter i dette overskjønnet. Det er lokal 
sedvane for at husdyreier her kan slippe sine sauer på eget område, uten å måtte passe dyrene slik at de ikke 
kommer inn på andre deler av utmarken som de ikke eier eller har formell beiterett til. Dyreeieren er derfor 
fritatt fra tilsynsplikten så lenge dyrene oppholder seg i utmarken i dette området, og beitingen kan ikke 
karakteriseres som «ulovlig».

Det faktum at utmarken dyrkes, og at skogsmark og myr forandres til fulldyrka jord, medfører at det blir 
brukskollisjoner og konflikter. Når det går sau i utmarken rundt dyrkingsfeltet, vil det være overhengende fare 
for at sau kommer inn på de dyrka områdene og gjør skade på avlingen. Innenfor de nødvendige offentlige 
tillatelser, kan grunneier selv bestemme seg for å dyrke opp de teigene han ønsker. Han kan likevel ikke se 
fullstendig bort fra at det i utmarken faktisk beiter et relativt stort antall sau.

Dersom dyrkingen ikke kombineres med inngjerding, vil eieren av dyrkamarken måtte akseptere risiko for en 
viss avlingsskade som en følge av at sauen trekker inn på de dyrka områdene.

Ved de første dyrkningene, foretatt på 1960- og 1970-tallet, ble arealene inngjerdet og det ble gitt tilskudd til 
dette som en del av totalkostnaden med dyrkningen. Partene er ikke enige om hva som var hensikten med 
gjerdene. Lagmannsretten legger til grunn at gjerdene både skulle holde beitedyr på de nye fellesbeitene 
innegjerdet, og at de skulle holde dyr i utmarken ute fra de nydyrka områdene.

Kjell Roger Eithun forklarte at problemet, med at sau kom inn på de dyrka områdene i utmarken til Hoel-
gårdene, har oppstått i senere tid. Han tidfestet problemet til 1990-tallet, og at problemet økte på etter hvert som 
gjerdene rundt de dyrka områdene falt ned eller ble tatt vekk. Når Kjell Roger Eithun avsluttet sin drift med sau 
i 2012, ble dessuten beiteområdet «ledig» og det er da ikke uvanlig at de ledige områdene fylles opp av sauer 
fra andre besetninger.

Det kan dessuten virke som om problemet er klart størst i Sandøyan, Stordalen og i Jamnåsen. De dyrka 
områdene på Flyttan og Ryånda er derimot sjelden besøkt av sau.

Lagmannsretten legger til grunn at selv om det foreligger en rett til å la sau beite i utmarken, uten at saueeieren 
har vokteplikt, kan det ikke utledes noen tilsvarende rett til å ha sau gående på de dyrka utmarksarealene på 
Hoel-gårdene. Utgangspunktet må være at Kjell Sigbjørn Tverdal har objektivt erstatningsansvar for den skade 
hans sauer påfører avlingen på dyrkamark til Hoel-gårdene, jf. beiteloven § 7 første ledd. I tillegg kan han 
holdes ansvarlig for arbeidet med å sanke sauene, jf. beiteloven § 9.

Spørsmålet er likevel om Kjell Sigbjørn Tverdal kan fritas helt eller delvis fra plikten til å betale erstatning ut 
fra beiteloven § 7 andre ledd. Det er i dette tilfellet ikke pålagt Hoel-gårdene en gjerdeplikt rundt de dyrka 
områdene. Det er derfor ikke tale om at erstatningsplikten faller bort fordi gjerdeplikten ikke er oppfylt. 
Lagmannsretten er likevel kommet til at når det blir gjennomført omfattende oppdyrking midt inne i et 
beiteområde, har den som dyrker uten samtidig å sette opp gjerder selv medvirket til skaden gjennom selve 
oppdyrkingen.

For Kjell Sigbjørn Tverdal, eller for andre saueeiere i området, vil det slik situasjonen er her være svært 
krevende å kunne holde sauene borte fra de dyrka områdene, slik de ligger plassert for Hoel-gårdenes 
vedkommende.

De dyrka arealene må derfor inngjerdes dersom de skal sikres mot sau. Så lenge slikt gjerde mangler, er 
lagmannsretten under tvil kommet til at det ikke kan pålegges Kjell Sigbjørn Tverdal å betale erstatning for de 
aktuelle skadene sauene hans har påført de dyrka arealene.

Kjell Sigbjørn Tverdal hentet ikke ut sauene sine straks han ble varslet. Eierne av Hoel-gårdene kan likevel 
ikke kreve at den som eier sauene straks skal innfinne seg og hente dyrene. At det kan gå en viss tid før sauene 
blir hentet, må grunneierne regne med. Dette må også gjelde i et tilfelle som her hvor det gikk noe tid fra eieren 
av sauene ble varslet og til sauene ble hentet ut. Selv om det i dette tilfellet gikk lengre tid enn det som er 
normalt, er lagmannsretten likevel kommet til at det ikke er grunnlag for å pålegge Kjell Sigbjørn Tverdal 
erstatningsplikt.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1961-06-16-12/%C2%A77
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1961-06-16-12/%C2%A79
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1961-06-16-12/%C2%A77


Utskrift fra Lovdata - 05.03.2019 16:27

 
LF-2017-33432

Side 10

Det er ikke overskjønnets oppgave å ta stilling til oppføring av nødvendige gjerder. Det er heller ikke 
overskjønnets oppgave å pålegge ordninger med varslingsrutiner, som var en del omdiskutert i forhandlingene.

Lagmannsretten er etter en samlet vurdering kommet til at kravet om erstatning mot Kjell Sigbjørn Tverdal ikke 
skal tas til følge.

Sakskostnader
Lagmannsretten skal ta stilling til sakskostnadene både for overskjønnet og for jordskifterettens behandling.

Beiteloven § 11 andre ledd lyder slik:

«Kostnaden ved avgjerda ber eigaren eller innehavaren så framt jordskifteretten ikkje finn grunn til ei anna 
deling.»

Sør-Trøndelag jordskifterett har i sin avgjørelse av sakskostnadsspørsmålet, skilt mellom utgiftene til selve 
skjønnet, og utgifter til advokatbistand. Utgiftene til skjønnsmedlemmer og rettens gebyrer er av 
jordskifteretten fordelt likt mellom saue-eier og grunneierne. Spørsmålet om advokatutgifter er avgjort etter 
skjønnslovens § 43, jf. tvisteloven kapittel 20. Resultatet av jordskifterettens avgjørelse ble at hver part må 
dekke egne advokatomkostninger.

Regelen i beiteloven § 11 er sjelden belyst i rettspraksis. I LF-1995-614 har Frostating lagmannsrett lagt til 
grunn at omkostningene for underinstansen i sin helhet skal avgjøres etter reglene i beiteloven § 11 andre ledd. 
Beiteloven § 11 andre ledd gir jordskifteretten stor frihet i å fastsette hvordan utgiftene skal fordeles. 
Lagmannsretten finner det prinsipp jordskifteretten her har brukt, ved at utgiftene til skjønnsretten fordeles med 
en halvpart på hver av dyre-eier og grunneiere, og at partene må bære advokatkostnader selv, totalt sett gir en 
rimelig fordeling. Det gjøres derfor ingen endring i jordskifterettens avgjørelse så langt gjelder fordeling av 
sakskostnadene.

Det kan være tvil om det er beiteloven § 11 andre ledd, eller skjønnsloven § 43 som gjelder for sakskostnadene 
ved overskjønnet. Etter en helhetlig vurdering er lagmannsretten kommet til at det ikke er motstrid, og at en 
rimelig fordeling etter beiteloven § 11 andre ledd følger av å bruke skjønnsloven § 43 første ledd, jf. tvisteloven 
kapittel 20.

Spørsmålet om sakskostnader for lagmannsretten blir derfor avgjort etter reglene i skjønnsprosessloven § 43, jf. 
tvisteloven kapittel 20. I dette tilfellet har Kjell Sigbjørn Tverdal vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, og 
har i utgangspunktet etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på dekning av sakskostnader. 
Skjønnsprosessloven § 43 andre ledd kommer etter dette ikke til anvendelse.

Lagmannsretten er kommet til at det i dette tilfellet er tungtveiende grunner for å frita Ann Synnøve Solstad og 
Geir Solstad, Morten Hoset, Anders Arild Stene og Ole Johan Hoel Svartbekk fra omkostningsansvaret, jf. 
tvisteloven § 20-3 tredje ledd. De hadde god grunn for å få saken prøvd. Det var dissens i underskjønnet. 
Lagmannsretten har også funnet saken tvilsom fordi bevisene i saken kunne tolkes i begge retninger. 
Spørsmålet om streifbeite er i utgangspunktet ikke noe klart rettsområde. Avgjørelsen har derfor, slik det 
fremgår av premissene, blitt tatt under tvil.

Hver part dekker derfor egne omkostninger ved overskjønnet. Det følger av dette at de ankende parter dekker 
rettens gebyrer og utgifter til skjønnsmedlemmer i overskjønnet.

Overskjønnet er enstemmig.

Slutning

1. Overskjønn fremmes
2. Kravet om at Kjell Sigbjørn Tverdal skal betale erstatning for beiteskade, tas ikke til følge.
3. Hver part må dekke egne kostnader til advokatbistand for jordskifteretten. Kostnader til gebyr og utlegg til 

skjønnsmedlemmer fordeles slik det er avgjort i jordskifteretten.
4. Hver part bærer sine sakskostnader for overskjønnet. Herunder at Ann Synnøve Solstad og Geir Solstad, 

Morten Hoset, Anders Arild Stene og Ole Johan Hoel Svartbekk betaler gebyrer og utgifter til 
skjønnsmedlemmer i overskjønnet. 
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