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UTTALELSE LOKAL LANDBRUKSFORVALTNING 

 
 

Det søkes om dispensasjon fra LNF med formål om fradeling av ca 1 daa tidligere beitemark til 
boligtomt. 
Fradelingseiendommen «Rekstad nordre» gnr 52, bnr 2 i Skaun kommune består i dag av et kartareal på 
1157 daa, hvorav 152 daa er delvis god dyrkajord, 8 daa overfl dyrka jord, 9 daa innmarksbeite, 817 daa 
produktiv skog og 171 daa annet areal. Tunet består av ei eldre trønderlån og en fradelt kårbolig i 
tillegg til driftsbygning. Tunet ligger forholdsvis nære omsøkt areal.  
Dyrkaarealene på eiendommen er bortleid til Skaun Økomjølk DA. Hele jordveien drives økologisk. 
Søkerfamilien bor p.t. ikke på bruket. Boplikta opprettholdes gjennom bortleie. Det bor folk i begge 
boligene.  
Omsøkte areal ligger helt inntil tre andre fradelte boliger. Eventuell fradeling blir i forlengelse av disse. 
Dispensasjonsarealet består av bratt lauvskog, og ca 250 m2 bratt dyrkajord. Arealet ligger midt inne i 
et typisk jordbruksområde, og i umiddelbar nærhet av fjøset til Skaun Økomjølk. Området har tidligere 
vært nyttet til beite for storfe, men er nå delvis gjenvokst. Området har i dag liten verdi i 
jordbrukssammenheng. I nærheten ligger også flere andre boliger, uten at det ser ut til å skape noen 
problemer, hverken for den ene eller andre. 
Lokal landbruksforvaltning kan i dette tilfelle samtykke i at det gis dispensasjon fra LNF. I 
utgangspunktet er ei slik fradeling ikke det mest ideelle. Store boligkonsentrasjoner i et aktivt 
husdyrmiljø, vil nok virke negativt i noen sammenhenger. De drifts- og miljømessige utfordringene kan 
bli satt på store prøver. Imidlertid er dette et jordbruksområde med forholdsvis mye spredt 
boligbygging fra før. Omsøkte areal ligger gunstig til i forhold til andre boliger, og vil kanskje ikke være 
vesentlig til hinder for husdyrdrifta til Skaun Økomjølk DA. Bruk av dyrkajord til spredt boligbygging 
er negativt, og ikke tilrådelig. Her er det imidlertid et lite areal som knapt nok har pløyedybde nok til å 
kunne kalles dyrka. 
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