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lngen begrensninger i adgangen til offenUig gjengivetse

SKJøNN
Skjøttnsbegjæringen gjelder overskjønn ovcr lemmanrcskjønn vedrørende fastsetelsc av
erstatning ctter bciteskader,jf. beitelovens $ 7.
Sakens gang:

litt tung behandling.
MagDe og Ola Balstacl mcd flerc tok 13.05,2008 ut forliksklage til Selbu forliksråd og
Saken har hatt en

ftemlnct krav olr1 erstatning fbr skade på sine eiendonrmer påJbd av skotsk høylardsfe
lilhørende naboene og innklagede Tcrje l-økås og Lillian Beate Skillingstad.
Ola Balstad ble tilkjent kr. 5.000 i erstatning. Vedrørende kravet fra Magre Balstad
fastsalte fo iksrådet åt det bli å forela gjerdeskjønn og grenscoppgang mcllom saksøker
Magne Balslad sin eiendom og saksøktes eiendom.
Magnc Johan Balslad og Ola Balstad begjærte overprøving av forliksrådcts dom vcd
stcvning

til Sør-Trøndelag tingrett,

som avsa dom i saken 29.11.2008.

Både Magae Balstad og Ola Balstad blc i tingretten lilkjent eBtatnirg og dckning a\ sinc
sakskostnadcr.

Terjc Løkås og Beate Skillingstad har anket donrmen irul for Frostating lagn]annsrett, som
i kjeruelse av 06.03.2009 har opphevet donunen under henvisning til at det fremgår klart
av beitcloven $ 7 j f S I I at krav om erstatning for skader som husdyr fonolder på avling
på annen eiendom skal avgjøres vcd lensmannsskjønn eller lignendc.
Dcretter har Magne Balstad og Ola Balstad begjært lensmamsskjønn, som blc avholdt
15.09.2009. Ved lcnsmannsskjønnet ble Terje Løkås og Lillian Beate Skillingstad
tilpliktet å bclale erstatning til Mlrgne Balstad lned kr. 28.000 og til Ola Balstad rned

kr. 10.000. De saksøkte ble også tilplikret
her$old til bciteloven $ ll.

å betale utgiltene

til avholdelsc av skjønnct

i

Demcst har advokat Frode Kvcrnrød på vegne a\. Terjc Løkås og Lillian Beatc

Skillingstad bcgjært overskjønn. Etter begiæring tra ådvokat Kvemrød er saken av SørTrøndelag tingrctt ovelføn dl SUør- og Verdal tingrelt j medhold av dornslolloven S 38.
Etter enighet mellom partene ble overskjønnct satl med 2 skjønnsnenn, noe retton sa seg
enig

i,ji

skjønnsloven $ I l.

Stjør- og Verdal tingrett som overskjønnsrett har avholdt skjønn i saken tirsdag t. juni
2010, på Framheim samfunnshus på Selbustrand, med vanlig skjømsforhandling og

belaring.
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Tede Løkås og Lillian Beate Skillingstad, sene.e bencvnl saksøker, €rvervet
landbmkseiendommen Mean, gnr. 18 bnr. I i Selbu kommune, i 1988. Fra overtagelsen ble
det drevct med sauchold og senere fra ca 1995 med kjøttproduksion med skotsk
høylandsle, €n krøtten-asc som kan gå ute hele året. Gjerdene på Mean var dårlige og
gårdcns sauer kom fra lørste dag inn på naboenes eiendommcr. Ved oppstart med skotsk
høylandsfe har Terje Løkås hevdet at gierdene rundt eiendomnren Mean ble satt i stand. os
at han gjerdet i alt,1,5 km inklusive gjerdcr rundt rotasjonsbeiter.
Mean har felles grense mot gnl. 19 btu. 5, eid av saksøker Magne Balstad, på en
shekning av ca. 600 meter. På 100 metcr av dcnne shekningen, næmest fylkesvegen, har
gjerdet vtErt i særdeles dårlig forfatning, og høylandsfeel har lett kommet over på Magne
Balstad sin eiendorn. På dennc strekningen hevder sarksøker at spø$målet om deling av

utgifter

lil

gjordehold ertatt opp med Magne Balstad som forsindel hevder at dette ikke
har blitt tatt opp på skikkelig vis. Under overskjømet uttalte Magnc Balstad at han kunne
tcnke seg å irngå en ar.tale om å være med på utgift'er til gjerdehold på dennc strekningen,
men at vanlig gjerdehold ikke er tilstrekkelig for dennc ferasen. Magnc Balstad er
pensJonist og har ikke dyrehold på sin eicndom.
Ola Balstads eiendon har ikke felles grense mot saksøkenes eiendom, Mear. Feet fra
Mean har konmet inn på O1a Balstads eiendom ved å ta seg ut fra Mean og inn på
tylliesvegen, ved å gå inn på Ra$ur Garbergs eiendom og videre over Magne Balstad sin
eiendom eller ved å gå gjennom gierdet mellom sitksøker og Magne Balstads ejendorrmcr.

Pårtenes anførsler og påståtrder:
Saksøkcr har ved advokat Frode l(venrød ,mført:

I lensmannskjønnet er feilaktig lag1 til grunlt at dyreeier alene har gjerdeholdsplikt_ Det er
ikl(e førl bevis for en slik lokal sedvanc som ftaviker lovens hovedregel, jf gierdcloven 7
S
første lcdd hvoretter ganne kan krcve gjerdehold av granne når n)'tten fbr eiendommene er
støre cnn kostnadcnc,
Selv o1n det nå overfor j ordskilleretten er begjært grenseoppgang og avgjørelse av
gjerdeplikten mellom saksøkers og Magne Balstad sine eiendommer, må rctteo 1 oenne
saken prejudisiell ta stiiling til om Magne Balstad, eier av gnr l9 bnr. 5 har gierdcplikt
langs felles grense mot sal$økgrs eiendom, gnr. 1E bnr.

l.

Demest må retten vltrdere om dct cr påført beiteskader på Magne Baistad sjn ciendom og
om erstatningen skal settes ned eller bortf'alle på gruurn av misligholdt gierdeplikt.
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Saksøker har gjentatte Banger forsøkt å få Magne Balstad med på å gjerde uten at Balstad
har erkjent gjerdeplikt, eller villet være med å dele utgifter til gjerdehold.

Vokterplikten ettcr lov om beitespørsmål S 6 bestrides ikkc, og del erkjennes at dl]t etter
samne lovs { 7 første ledd er et objelti\.'t ansvar for skader som husd}'r foryolder der
eieren ikke har beiterett, men i dette tilfellet har Magne Balstad medvirket til skadene,jf.
samme lovs $ 7 annet lcdd, noe som fører til at erstatningsansvarot n]å settes ned eller

boflfålle.
Fm gammelt av har det alltid væ.t gjerdet mellom eiendomnene. Fram til ca. 2001 var det
husdlrhold på begge eiendonrmene.

Til spørsmålet om gjerdeplikt anføes at gn. 18 bnr. 1 og gnr. 19 b . 5 ikke er fradelr fia
hverandre. Begge bruk har i kjent tid væfi hovodbruk, og det er ikke inngåtr noen avtale
mcllom brukcnc om gjerdeplikt. Cjerdelovens deklaratoriske bestemmelser Iår derved
anvendelse. Etter gjerdeloven $ 7 kan saksøker kreve gjerdehold av den granne som har
nltte av ct grannegjerde. Om en eiendom har nltte av gjerdehold skal vurderes objcktil-t,
blant annet ut fia hva som er påregnelig drift av ,:icndonrrnen. Er det paregnclig med
d)aehold i fremtiden? Hvis svarct på dette erja vil eiendommcn ha nltte av gjerde.
Et behov for å beskl4te egen eiendom mot beite av lremmedc d1r er også en nytle i denne
relasjon.
Megne Balstads eiendom har nltte av gjerdehold, og utgiftene til gjerdehold mellom de to
eieldommene må deles med en ha]vpaft på hver, jf. gjerdeloven S 8 firrste ledd. Unntaket
i $ 8 lørste ledd annet pltrlktr.m får ikke anvendelse.

Fordi Magne Balslad har gjcrdeplikl overfor saksøkerc eiendom, og ikke har fulgt opp
denne plikten, har han medvirket til skaden, og erstatningsplikt for saksøker som eier ar
gnr 19 bnr 5 må

fa11c

bort i helhet.

For eier av gnr. l9 bnr l, Ola Balslad, er det ikke hjemmel lor å kreve erstatning av
saksøker. Skadene på hans eiendom og de tap han har lidt, skyldes at Magne Balstad ikke
har fulgt opp sin gjerdcplikl. Ola Balstad må det for rette sitt krav mot Magne Balstad.
Saksøkte har lagt ned slik pfoI4]]d:

1. Overskjø.nct fien]mes.
2. Te{e Lølds og Lillian Bcate Skillingstad
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Saksøkte ved adlokat Carl Fredrik H€stbek har zmførl:
På Magne Balstads eiendom har det ikke væfi dy'rehold etter at hans mor sluttet med

husdla

i

1963. Etter d€tte har det kun i perioder væd borlleid beite hvor leietakeren har

glerdet for dlrene. Magne Balstad har bodd på gårdsbruket fra 1991 i nyoppløa
våningshus. Han har ikkc sclv drevet gårdsbruket.

Vinteren 2008 har Magne Balstad notert seg ca. 40 forskjellige dager som feet fra Mean
har hatt tilhold på hans eiendom.
Gjerdet nellorn Mean og Magne Balstads eiendon, samt gjerdet nellom Mean og
Garbergs eiendom, har ikke væft satt i slik stand at det kunne påregnes at feet ville holde
seg på Means eiendom.

Skadene er flere gangcr tatt opp mcd komrnuncn, og dct viscs

til dokumeniert rappor{ fra

senionådgiver skogbruk, Ola A. Halslad, som 02.05.2008 har skevet en uttalelse on]
skade på skogcn på grr. 19 bnr. 5, tilhørende Magne Balstad.
Beileskader og sjenanse har også oppstått på flcre andre eiendommer enn saksøldes.
Saksøk1es hensikt med saksanlegget cr å Iå cn slutt

på ulcmpene ved sanl(sjoner mot

saksøker.
De1

ble vist til fotodokumentasjon om skadene på Magne Balstad sin eiendom.

Årsaken til at høylandsleet bD4er seg ut fia saksøkers eiendom hevdes å værc at
gjerdeholdet er for dår1ig satnt al det cr for lite mal lilgiengelig på saksøkers eiendom.
S:rksøker har vo1<tcrplikt for sine d)r. Det bestrides at Magne Balstad har misligholdt noen

gjerdeplikl. Saksøker må vokte

dy,ra sine

inntil en gjerdeplild eventuelt er fastsatt for

Magnc Balstad.
Saksøkle Ola Balstad, cier av gnr 1 9, brlr.

1, driver med nelkeproduksjon og har ca. 3 0

melkekyr. Saksøkerens høylandsfee har ofte kommet inn på O1a Balstad sin ejendom, noe
so1n er 1il stor piage for Balstads storledrift. Kåte okser av høylandslcet har ikke latt seg
stanse av strømgjerdcr. Skader son1 det kreves eNlatning for gjeltler i 2005 nedrevet
gjerde, beiteskader og 8 ødelagte rundballer. For 2006 gielder det skade på 17 dekar
nyekte, gjenopprcttct, men nedbeitet igjen, ødelagt gjerde og ødelagte 12 mndballcr.
Senere er anføfi ny skade på 16 dekar nyeng , ødclagt gjerde samt ødelagt 27 rundballer.
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Ola Balstads eiendom har ikl(e felles gjerde mot Magnc Balstad sin eiendom, gnr. 19 bnr.
5. Ola Balstad driver med melkeproduksjon og storfehold og oppfyller

holde sine

sitl gjerdehold ved

å

dlr inngjerdel.

i at han må gå på Magne Balstad for skader oppstått på hans
eiendom. Høylandsfeet fia saksøkers oiendom har kommet inn på Ola Balstads eiendom
lra flere kanter, ikke barc på grunn av dårlig gjerdchold mellom saksøkcr og Magne
Ola Balstad er ikkc cnig

Balstad. Feet har iblant kommet s(rg ut fra saksøkers eiendom og inn på fylkesveg€n og
derlra irm på Ola Balstads eiendom. Iblant har d)T ene kommet ovenfra via dårlige gjcrder
mellom saksøker og Ragnar Garberg sin eiendomEttersom saksøkers skotske høylandsfe har kommet seg inn på Ola Balstads eiendom fra
flere kanter, løser ik1<e en avklaring av gjerdcplikten mellom saksø|er og Magne Balslad

ff

Ola Balstds Droblemer med å

fcet Då sin eiendom.

Det anførcs at det er vanlig med gjerdehold for å holde egne d1.r på egen eiendom.
Saksøldc har lagt ned slik E1$aqd:

1. Skjønnet iiemmes.
2. Magne Johan Balslad

og O1a Balstad tilkjennes sakens omkostningcr.

Rettens merknader:
Ved befiring av gjerdet mellom saksøkers og Magne Balstad sin eiendon, konstaterte
rcttcn at gjcrdet de første 100 meter ovenfor fylkcsvcgcn cr svært dårlig vedlikeholdl og at
det var en stor åpning i gjerdet med tydelig tråkk etter feet. Selv der gjerdet stod oppe var
det ikke egnet

til

å holde høylandsfeet inne på saksøkers eiendom.

Gjerdet me1lom saksøkers eiendom og eiendommon gnr. 18 bnr.3, tilhørende Ragnar
Garberg, var heller ikke egnet

til å holde høylandsfeet ute fra Garbergs eiendom. På

grensen nrellom saksøkers og Ragnar Garbergs eiendommer var det en stor åpning i gjerdet
med tydelig tråkk etter høylandsfeet. Retten konstatefie også at det var en stor åpning

i

gjcrdct r'lellom Ragnar Garbergs og Magne Balstad sine eiendommer, slik at feet uhindret
kan va.ndre fra saksøkers eiendom, inn på Garbergs eiendom og videre til Magne og Ola
Balstad sine eiendommcr.
Det er videre uonrtvistct a1høylandsfeet på Mean ofle har kommet seg necl på fylkesveien
og inn på andrc cicndommer, blant annet Magne og Ola Balstad sine eiendommer.
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I åpningene i gjerdene, som l]r vist til i avsni$ene ovenfor, var det tydelige tråkk etter mye
ferdsel som utvilsomt skriver seg fra saksøkers sko{ske høylandsfe. Tråkkene hadde preg
av å være opparbeidede krøtterstier brukt over lengre tid.
Befaringen viser at gjerdene som saksøker har satt opp er for dårlig vedlikeholdf til å
kunne holde høylandsfeet inne på saksøker sin eiendom, både mot Magnc Balstads
eiendom, mot Ragnar Garbergs eiendom og mot fylkesvegen. Dette gjolder det meste av

gcrdene som ble befarl, også der gjerdene ikke lå nede som omtalt ovenlor.
Saksøkcr har fortsatl sitt dyehold selv om han har kjent til at gjerdenc var for dårlige ti1
holcle dyrcne på hans eiendom.
Saksøker Te4e Løkås har vist

til

å

i cn periode lia
ca. 2005, gjorde det v.mskelig lor ham å vedlikeholde gjerdene godt nok. Rctten finner
ikke at dette kan liliegges vckt, selv om dette kan være å$akcn til prcbletnene som har
at dårlig helsc samt økonomiske vansl<er

oppstått.

Det er samslnliggjorl at høylandsl'eet til saksøker 1ia og med 2005 har voldt skade på el
plantefelt mcd granskog på gnr. 19 bnr. 5, og at eng og plen på samme eiendom er trampet
ned og tjlgriset med møkk. Dct er også sanns)nliggjort at noe beplantnjng cr skadet.
Det skotske høylandsfeel har {ia saksøkers cicndom komnel seg inl på Ola Balstads
eiendom fra flere retninger. Enten via Magne Balstad sin eiendom, via Ragnar Carbcrg

si11

eiendom eller elter å ha kommet ut på fylkesvegen fra saksøkers eiendom.
Rettcn legger

lil

grunn at Ola Balstad har fått skader på sin eiendom ved at cng er tranpet
ned, et større antall ruodballer er skadet, gjerder har blitt rcvct ned og at et par av hans k)'r
har

blill paret av okscr fra

Ola Balstad

d

saksøkers høylandsfe.

ver med melkeproduksjon og storfehold. Det legges til grunn at han alltid

har gierdet fbr sitt d)rehold uten

r

empc for naboer, og uten at det har væfl noerl felles

gjerdeplikt mellom hans og naboers eicndommcr.
Saksøkcr er å bebreide at han har sluppet høylandsfeet på beite uten å forsikre seg om at

gjo.deholdet til en hvcr tid har-vært forsvarlig for denne tlpe dlrehold. Når furst gjcrdcne
rundt saksøkers eiendom fra 2005 har blitt mangelfullt vedlikcholdt, slik saksøker hzLr
erkJent, og slorfeet på hans eiendom har

blitt I'ant n]ed

konme inn på andres
eiendommer, er det sannsFlighet for at gjerdene senere måtte g;øres aiskillig bedre enn
det som tidligere hadde vært tilstrekkelig for å holde fcet på rett beite.
Retten er enig i de saksøklcs anførsel om a1 vanlig gjerdehold for storfe ncppc cr
tilstrektelig for skotsk høylandsfe, i hverl i':r1l ikke når feet går ute på beiteområdene også
vintcrstid.
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Retten viser til at ingcn av partenc har fui1 bevis for hva lokal sedvane kan utlede om
cventuell gierdeplikt for Magne Balstad langs fellcs grense mot 18/1. Skjønnsretten mener
det cr vanlig de fleste steder i Trøndelag at den som har dlr på beitc selv må sørge for
gjerdehold dersom ikke .rnnet følger av særskilt avtale, men fordi dette ikke har væit el
bevistena i sal(en ser retten boi fra dehe.

Ut fra dctte blir det noe teoretisk, og utcn praktisk betydning for erstatningsspørsnålene i
saken, hvorvidt Magne Balståd har gjerdeplikt mot saksøl(crs eiendom. Selv om Mange
Balstad hadde tatt dei i gjerdeholdet mellom ham og saksøker, en strel<ning på ca. 100
meter, er glerdeholdet rundt saksøkers eiendon] ait overveiende så darlig a1høylandsfeet,
slik bef: ingen har vist, kan kornme iln på de saksøktes ciendonlmer på mange steder.
Rettcn ser derfor ingen grunn til, slik saks saksøker har anføl1, at retten prejudisiell må ta
stilling til om Magne Balstad har gjerdeplikt mot saksøkets eiendonr.
Saksøker har visst om dyrctråkket mellom sin eiendom og Magne tsalstads cicl1dom, og
han har kjent til at høylandsfeet har emæn seg på andres eiendommer uten å fcreta sog noe

for å utøve sin vokteiplikt. llan er sterkt å bcbreide for dette, og spørsmålet on oventuell
&jerdeplikt for Magne Balstad blir teoretisk og ulen betydning for denne sal(cn.
Saksøker har opptrådt
S 6,

i strid med vokterplikten som følger av lov om )mse beitespømmat

hvoreller
''eigar og inehdvur av husdltr sl;67 o^y7717o, at husdyr ikke kjen inn på område der
eigaren eller innehavdren ikke har rett til å la dyra vera."

Etter $ 7 annet ledd i samme lov kan skadelidte risikere at erstatning blir satt ned denom
han har medvirket til skaden. For- Magne Balstad kan det være aktuelt dersom han har

mislighold sin gjerdeplikt. Som retten har kommet til ovenlbr tillegges derte ikke vekt all
den stund gjerdeholdet på saksøkers eiendom fia 2005 uanselt giennomgående har vært
for dårlig til å holde høylandsl-eet inne på hans eie11dom.
Ved sitt skjønn har retten lagt noe vekt på at saksøker ikl<e har dokumenlert å ha rettet
noen fonnell henvendelse til Ma$1e Balstad om deltagelse i gjerdcholdet.

I

juni 2010 lå gjerdct og håd for strømløring mange steder nede under
ugras og/eller nedfalt gjerdetilfang. Dette til tross for at beitesesongen var stafiel opp.
Ved befaringen

Retten llnner ikke grunnlag for å endre erctåtningon fastsatt ved lensma.tuNskjønnet
bonsott Iia et lite forhold som gielder skadet skog hos Magne Balstad.
Retten viser til at del ved lcnsmannsskjønnct ble lagt til grunn at 5 dekar av totalt 6,6 clekar
granskog var skadct og måttc awirkes. Rcttcn nener hele skogen må awirkes pa grunn at
beiteskader og skader på rotsystemet. Av denne grunn justeres erstatningen for skaden på
Magne Balstads eiendom skjørulsmessjg opp fra kr. 28.000 til kr. 30.000. Dersom noe av
skogen se1les igjen vil den uisottes for vindfclling.
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Som lensmannsskjønnct lastsette. retten erstatningen
Sakskoslnadcr:

til

Ola Balslad

til kr. 10.000.

Magne Johan Balstad og Ola Balstad har \.unnet saken fullt ut og tilkjennes
sakens
omkostninger, jftvisteloven { 20-2 (l).
Dersom sakskostnadene skullc faslsettes etter beiteloven 11 blir resultatet
det samme.
|
Retlen finner ikke gn mnlag for å fastsette en annerledes fordcling slik beitelo\.en 1 1
S
annet ledd gir anledning ti1.

Advokat Hestbek har oppgitt sine kostnader til å utgjøre kr. 37.187,50, som i hclhet gjeldcr
saler. Motpaftens prosessfuihrektig har ikke hatt nerknader til hans salærkrav, noe heller
ikke rettcn har.
I tiliegg skal saksøker dekke rcttsgeb)'ret og ulgiftene til skjønnsmedlemmene etter
oppgave fia rette11.

SLUTNING

l.

jbr begge og begge lor en
å betale erstatning til Magne Balstad med 30 o00-ffeltitusen- kroner, innen 2-touker lra skjømets fork)a1llelse.

2.

Terje Løkås og Lillian Beate Skillingstad dømmes til en fbr begge og begge for en
å betale erstatning lil Ola Balstad med 10 O0o-titusen- kronor, innen 2-to- ukei ha

Terje Løkås og

Lilliar Beate Skilljngstad dømmcs til

en

skjønncts fbrklnnelse.
3.

Tcrje Løkås og Lillian Bcate Skillingstad dømmes til en for beggc og begge for en
å erstatte sakskostnader til Magne Balstad og Ola Balstad v/advokat Ca Fredrik
Hestbek mcd 37 1 E7,5 O{rettis}.,'tusenetthundreogåttis}.v 50/100- kroner, innen 2to- uker fra dommens forkyuelsc.

Retten hevet

_t1ti

1*a-.

11/,

Ola Hjelde

Håkon Kyllo

-9

09 191591SKJ VERD

lTza

