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• Innkalling til årsmøte 26 september
• Hytteeiere har anket til Høyesterett
• Får vi noen gang nok hytter?
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MEDLEMS-
KONTINGENT
Personlig medlem:  kr 500,-
Velforening:
2-20 medlemmer  kr 1 000,-
21-50 medlemmer  kr 2 000,-
51-200 medlemmer  kr 3 000,-
201-500 medlemmer  kr 4 000,-
Over 500 medlemmer  kr 5 000,-
Velsammenslutning:  kr 1 000,-
Kontingentår: 1. januar - 31. desember

Medlemsskapet må sies opp skriftlig
Kontonr: 1271.29.40415 

BIDRAG TIL INNHOLD
Stoff til neste utgave av Hytte og Fritid  
sendes direkte til redaksjonen  
norges@hytteforbund.no

Norges Hytteforbund og redaksjonen frasier 
seg ansvar for innleggene i Hytte og Fritid.

Gi beskjed dersom innlegget skal være 
anonymt.

Navn og adresse må gjøres kjent for 
 redaksjonen.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å :
• Forkorte innlegg pga. plassmangel

• Fremlegge svarinnlegg for de/den  
involverte før trykking.

• Gi tillatelse av formidling av medlems-
bladets innhold til andre publikasjoner, 
derav også digital videreformidling.

Bruk av bladets innhold må på forhånd 
avtales med ansvarlig redaktør.

www.hytteforbund.no
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STYRET
STYRELEDER OG  
ANSVARLIG REDAKTØR:
Trond Hagen 
Skedsmokorset, har hytte på Kvitfjell i 
Ringebu kommune i Gudbrandsdalen.

STYREMEDLEMMER:
Turid Knutsen
har hytte på Tvervåg på øya Frøya i 
Trøndelag.

Per Gunnar Halvorsen
har hytte i Sarpsborg og på  
Ringebufjellet.

Birgitta Ericsson
har hytte i Sponvika/ Halden.

Erik Helli
har hytte på Elgåsen/Sjusjøen  
og Målselv

VARAMEDLEMMER:
Jens N. Engelstad
har hytte på Skeikampen.

Halvor Stormoen
har hytte i Sverige.

ANNONSERING
Priser for papirutgaven:
1/1 side:  kr 20.500,-
1/2 side:  kr 15.500,-
Annonsefrist utgave 2/21: juni 2021

Annonsemål i papirutgaven:
1/1: 190mm x 260 mm
Utfallende 1/1:  210 x 280 + 3 mm
1/2 side:  190mm x 120 mm

For annonsering: erik.helli@hytteforbund.no

Digitaliseringsprosessen i  
Norges Hytteforbund pågår for 
fullt. Medlemsregister og filer som 
tidligere ble oppdatert manuelt 
oppdateres nå automatisk, sam-
tidig som aktiviteten på nett – og 
Facebooksider har økt betraktelig. 
Flere besøker våre nettsider og får 
dermed bedre og oppdatert infor-
masjon om aktuelle problemstillinger 
som hytteeiere stilles overfor, både 
lokalt og sentralt.  

Som følge av digitaliseringen og 
økt informasjonsflyt, får forbundet 
stadig flere henvendelser om prob-
lemstillinger som opptar de enkelte 
hytteeiere og hyttevelforeninger. 
Antall henvendelser har hittil i år økt 
vesentlig, spesielt innenfor  
områdene tomtefeste og vei og 
veilag. Samtidig registrerer vi at 
medlemstallet øker mer enn det har 
gjort de siste årene. 

For at forbundet skal kunne foreta 
en kontinuerlig oppdatering av 
medlemslistene er det imidlertid 
viktig at medlemmene informerer 
sekretariatet når det foretas  
endringer i styresammensetningen 
i foreningene, som at det er valgt 
en ny styreleder eller kontaktper-
son. Det er like viktig at individuelle 
medlemmer sender oss oppdatert 
kontaktinformasjon ved endringer av 
e-postadresse, telefonnummer eller 
bostedsadresse.

Forbundet har også siden forrige 
utgave av medlemsbladet inngått 
avtaler med nye samarbeids-
partnere, som blant annet 
forsikringsselskapet If, Wiso AS 
som bidrar til å sikre god dataflyt og 
Versabatt AS, produsent av litium-
batterier med enkel tilkobling til bruk 
i hytter uten innlagt strøm. 

På grunn av økningen i antall  
henvendelser har forbundet, i tillegg 
til Økland & Co DA, inngått en avtale 
med en ny juridisk samarbeidspart-
ner, Østby Aarskog Advokatfirma AS.
Som kjent arrangeres hyttemessa 
fra den 24. til den 26. september. 
Norges Hytteforbund har en stor 
stand og vil være til stede alle tre 
dagene messa varer. Sammen med 
oss på standen vil 2 av våre samar-
beidspartnere (som ikke har egen 
stand på messen) være representert. 
Detaljer om dette vil du finne i vår 
annonse i magasinet som utgis i 
forbindelse med messa.

I forbindelse med hyttemessa 
avholder Norges Hytteforbund sitt 
årsmøte lørdag den 25. september 
i messelokalets 2. etasje. Blant 
deltagerne vil det bli trukket ut 10 
deltagere som vil få gratis adgang til 
hyttemessa den dagen.

Med hilsen 
Trond G Hagen
Styreleder

Vi er i medvind

Leder

Som medlem har du en 
rekke fordeler 

- les om dine medlems-
fordeler på 

hytteforbund.no

Har du forslag til tema eller innspill til 
redaksjonen, send mail til erik.helli@
hytteforbund.no
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Hva vet du egentlig om 
vedfyring?

Norsk Ved Forum for vedpro-
dusenter er et interesseforum 

primært for næringsdrivende 
vedprodusenter. Men forumet har 
også noen medlemmer utenom 
gruppen næringsdrivende, som av 
ulike grunner er så interessert i ved 
og vedfyring at de ønsker å være 
medlem. For som medlem får man 
bl.a. Norges eneste fagblad om ved, 
Norsk Ved, fire ganger i året. Her 
finnes mye interessant om vedpro-
duksjon og vedfyring, noe også 
hobbyprodusenter synes er nyttig. 
For fakta og praktisk informasjon er 
alltid et godt utgangspunkt, både for 
hobby og næring. En del vedkunder 
gir også utrykk for at de helst kjøper 

ved fra vedprodusenter som er 
medlem av interesseforumet. Fordi 
slikt medlemskap dokumenterer 
en særlig interesse for å holde seg 
faglig godt oppdatert. Med sikte på 
produksjon av kvalitetsved og best 
mulig kundebehandling.

Hva er egentlig en favn?
Ved har i uminnelige tider blitt om-
satt etter volum. De fleste kjenner til 
favnmålet, men tidligere var veden 
omsatt etter såkalte lakter. Dette 
var særlig knyttet til gruvedriften 
som før dynamittens tid skjedde ved 
hjelp av brenning. Lange vedskier 
ble lagt opp mot fjellet og så antent. 
Etter mange timers brenning var selv 

de hardeste bergartene svært sprø 
og kunne hakkes ut. På 1800-tallet 
var lengde-enheten for en lakter 2 
meter. Etter innføringen av meter-
systemet i 1875 ble enhetene gjort 
metriske. En volumenhet lakter var 
da 0,6 meter lang ved, målt til 1,85 
meter høy og 2 meter bred. Senere 
ble dette omgjort til: 1 volumen-
het lakter = 0,6 meter × 2 meter 
× 2 meter = 2,4 kubikkmeter. Og 
volummålet 2,4 kubikkmeter, det har 
de fleste vedinteresserte et godt for-
hold til. For dette er jo en favn ved. 
Men i Norsk Ved har man faktisk fått 
en del henvendelser fra kunder som 
ikke er helt fornøyd med leveransen 
når de har bestilt en favn. Kunden 

Da koronaen slo inn over Norge i 2020 dro mange på hytta. Og vedforbruket 
på hyttene gikk rett opp. Av den totale økningen i vedforbruket i fjor var det 
faktisk hyttene som stod for det meste. De fleste vedfyrere mener de kan det 
meste om ved. Og for noen stemmer kanskje det. Men det finnes også en del 
feiloppfatninger og misforståelser, selv blant ivrige vedfyrere.

Tekst og foto: Øyvind Stranna Larsen, Norsk Ved forum for vedprodusenter.

Furuved er god ved, selv om noen hevder det motsatte. Furuveden inneholder kun litt mindre energi enn bjørk. Og med riktig fyring 
bidrar den ikke til økt soting av pipa sammenlignet med andre treslag.

 Ved er viktig, også på hyttene. Og i fjor økte vedfor-
bruket på hyttene svært mye.

Vedfyring
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har da bestilt en favn med 30 cm lengder. Svært få 
har jo i dag ovner som tar 60 cm lengder. Kunden 
er godt kjent med at en favn, det er oppstablet 2,4 
kubikkmeter. Veden mottas, stables opp, måler slett 
ikke 2,4 kubikkmeter, men rundt 2,2 kubikkmeter. 

For lite ved levert?
En favn er definert med lengder 0,6 kubikkmeter. 
Får du levert en favn med 60 cm vedlengder skal 
den oppstablet utgjøre 2,4 kubikkmeter. Men, når 
«favnveden» leveres i 30 cm lengder vil de kortere 
kubbene bli liggende tettere sammen i laget enn 60 
cm lengder. Luftlommene mellom vedkubbene blir 
mindre. Derfor blir volumet ca. 2,2 kubikkmeter per 
favn i stedet for 2,4. I Norsk Standard for fyringsved, 
NS 4414 Ved til brensel i husholdninger, finner vi 
følgende: «60 cm tørr ved som kappes til 30 cm og 
stables, minker med 10 %.» Denne standarden er nå 
under revisjon, og vi får en ny revidert  
vedstandard i løpet av høsten. Men formuleringen 
vedr. volumreduksjon av 60 cm ved som kappes til 
30 cm blir opprettholdt.

Furuved er også god ved!
En utbredt misforståelse blant vedfyrere er at furuved 
inneholder mye mindre energi enn bjørkeved. Og at 
fyring med furu kan bidra til mye soting med  
påfølgende økt risiko for pipebrann. Men furu inne-
holder kun 12 prosent mindre energi enn bjørk. Og 
med riktig fyring er slett ikke furu et treslag som øker 
risikoen for pipebrann. Fyrer du med god lufttilførsel i 
stedet for å strupe trekken bidrar nemlig ikke furuved 
til mer soting enn andre treslag, eksempelvis bjørk. 
Det har Norsk Ved fått grundig dokumentert fra den 
tidligere vedforskeren Edvard Karlsvik på Sintef. 
Dessuten, siden furuved inneholder litt mindre energi 
enn bjørk, vil den også selges noe rimeligere enn 
bjørka. Så det er ingen grunn til å være skeptisk til 
furuved.

Gammeldags eller moderne oppfyring?
Rask oppfyring er svært viktig, både når man  
kommer på hytta og når man skal få opp temper-
aturen om morgenen. Fremdeles er det noen som 
velger følgende metode: Sammenkrøllet avispapir i 
bunnen, deretter småved og så grov ved på toppen. 
Da får vi svært mye utslipp av svevestøv, og utnytter 

vedenergien dårlig. Fordi flammene 
stiger opp i den grove veden slik 
at denne veden begynner å slippe 
ut gasser. Mye av de energirike og 
brennbare gassene går da rett i pipa 
uten å antennes. Resultat: Tap av 
energi fra veden og mye foru-
rensing. I stedet bør vi gjøre  
følgende: Legg noen halvgrove kub-
ber i bunnen, deretter en tennbrikett 
og så småved, eller opptenningsved, 
på toppen. Når briketten antennes, 
begynner småveden raskt å brenne. 
Den halvgrove veden i bunnen 
varmes opp, men nå stiger gassene 
fra denne veden opp i flammehavet 
og antennes. Vi får raskere og mer 
varme ut fra ovnen, mindre  
forurensing. Smart, ikke sant!

Mye ved til hyttene
Statistisk sentralbyrå gjennomfører 
hvert år en undersøkelse over 
vedforbruket. Og det er betyde-
lig mengder som fyres opp. Det 
bør verdsettes av hele nasjonen. 
For NVE har gitt klart utrykk for at 

spesielt i harde vintre er veden helt 
nødvendig for energiforsyningen. 
Ikke minst for hytteområdene. Utkan-
tområder har ofte lange tilførselslin-
jer, og alle er ikke like godt dimens-
jonert for store forbrukstopper med 
høye effektbelastninger. Elek-
trisitetssystemet vårt ville ikke klart 
å erstatte all energi fra ved dersom 
vedfyringen hadde falt bort. 

De siste årene har vedforbruket 
ligget rundt 5-6 milliarder kWh. Til 
sammenligning produserer Alta 
kraftverk 0,655 milliarder kWh i et 
normalår. Vedforbruket har derfor 
vært 8-9 ganger større enn dette 
kraftverkets årlige produksjon. I 2019 
var vedforbruket 5,08 milliarder kWh 
i boliger og fritidsboliger/hytter. Eller 
5,08 TWh. I 2020 registrerte SSB 
et vedforbruk på 5,55 TWh. Av den 
samlede økningen på 470 million-
er kWh fra 2019 til 2020 utgjorde 
økningen i fritidsboligene hele 280 
millioner kWh, eller 60 %. Økningen 
av vedforbruket i boligene var altså 

mindre og lå på 190 millioner kWh. 
Dette er ganske oppsiktsvekkende, 
for vi har jo langt flere boliger som 
fyrer med ved enn hytter. I fjor var 
det nemlig 1 181 200 boliger som 
fyrte med ved. Antall fritidsboliger 
var ca. 440 000.  

Hyttene var en god plass for mange 
å være mye på under pandemien i 
fjor, det ser vi nå helt klart i statistik-
ken over vedforbruket. Men forbudet 
mot fyring med mineralolje som ble 
iverksatt den 1.1-2020 har nok også 
slått noe inn på statistikken. For selv 
om det fortsatt er lovlig å fyre med 
mineralolje på hytter uten innlagt 
strøm, skal det ifølge våre informas-
joner ha blitt vanskeligere å få tak i 
slik olje etter forbudet. Forhandlere 
skal visst ha kuttet ut dette tilbudet 
pga. vesentlig nedgang i etter-
spørselen. Det har nok bidratt til at 
også oljefyrere på hytter uten strøm-
tilkobling nå har gått over til ved. 

“Fyrer du med god 
lufttilførsel i stedet 
for å strupe trekken 
bidrar nemlig ikke  
furuved til mer soting 
enn andre treslag,  
eksempelvis bjørk”

Den såkalte lakterveden ble benyttet til gruvedrift før 
dynamitten var tilgjengelig. Bildet er tatt på Norsk 
Bergverksmuseum i Kongsberg der man hvert år 
demonstrerer brenning av lakterved i en gruvegang.

Foto: Erik Helli
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8 velforeninger i Ringsakerfjellet har deltatt i et arbeidsutvalg viss oppgave 
har vært å komme Pihl AS som er stor grunneier i Ringsakerfjellet i møte med 
den mye omtalte serviceavgiften. For å få plass ved forhandlingsbordet har 
velforeningene (her representert ved forhandlingsutvalget) akseptert at grun-
neier har krav på en avgift i tillegg til festeavgiften.  
Heretter omtalt som brukerbetaling.

RETTSAK AVVERGET
Forlik i Norges største hytteområde

Bakgrunn:

I løpet av en 5 års periode innførte samtlige 
grunneiere i Ringsakerfjellet i tur og orden 
serviceavgift for festetomter. Det ble mye 
støy rundt dette og mange unnlot å betale 
avgiften. Velforeningene slo seg sammen og 
engasjerte advokat. 

Etter en grundig gjennomgang av mange festekontrak-
ter ble noen plukket ut i saken. Opprinnelig var saken 

berammet for Hedmark Tingrett høsten 2020. Velforen- 
ingene og Phil AS valgte sommeren 2020 å forsøke å 
finne en minnelig løsning gjennom forhandlinger. Forhan-
dlingene har ført frem og alle vel og grunneiere har sluttet 
seg til overenskomsten. Forliket vil være et godt grunnlag 
for et bedre samarbeid mellom grunneiere og hytteeiere i 
Ringsakerfjellet. Den pågående rettsaken for Hedmarken 
tingrett vil bli hevet som forlikt.   

Innholdet i avtalen
Hytteeierne og grunneierne er enige om at de som har 
rett til å kjøre på en veg eller bruke et vannanlegg også 
har plikt til å betale for vedlikehold av dette. Der det finnes 
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Hytta er uerstattelig
For mange av oss er hytta et spesielt sted med uerstattelige minner 

– som kanskje går generasjoner tilbake.

Med Super hytteforsikring får du akkurat det – en super forsikring til hytta. 
Alle plutselige og uforutsette hendelser er dekket, og i tillegg hjelper vi deg 

å ta vare på hytta di. Med hytteforsikring i If tilbyr vi også If Byggteknisk rådgivning.

Ta kontakt med oss i If på 21 49 24 00 
så forteller de deg mer om Super hytteforsikring og alle de andre  

gode fordelene du har som kunde i If. Du kan også lese mer om dette på if.no

I samarbeid med:
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Følgende velforeninger 
stiller seg bak forliket:

Følgende grunneiere  
stiller seg bak forliket:

• Ljøsheim Vel
• Øyungen Vel
• Skvaldra Vel
• Gammelskolla Vel
• Hamarsetra Vel
• Rømåsen Vel
• Sjusjøen Vel
• Elgåsen, Aksjøen & Kuåsen Vel

• Nes Almenning
• Brøttum Almenning
• Ringsaker Almenning
• Pihl AS

inngåtte avtaler gjelder disse  
fortsatt. Der det ikke finnes avtaler 
tilrår forhandlingsutvalget bruker-
betaling for hytteeierne. Det er lagt 
opp til delaktighet for hytteeierne, 
både for å påvirke tiltakene som 

skal gjøres framover og gjennom 
dokumentasjon av kostnader for 
tiltak som har blitt gjort. Det skal 
være full åpenhet. I tillegg til hoved-
spørsmålet om brukerbetaling har 

Dette er Pihl AS:

Pihl-området har vært i 
bruk av bønder, hytte-
folk og turister i nesten 
200 år, og er en stor og 
ressursrik utmarkseien-
dom som alene utgjør 
250.000 dekar i Ring-
sakerfjellet.

også forhandlingsutvalget kommet 
fram til enighet om spørsmål knyttet 
til bomavgifter for hovedvegnettet, 
innløsningssaker i Pihl, og spørsmål 
knyttet til festevilkår. 

Både hytteeierne og grunneierne 
ønsker å opprettholde de gode fell-
estjenestene i Ringsakerfjellet. Med 
denne enigheten vil dette arbeidet 
kunne fortsette på en god måte.

 “Der det ikke finnes 
avtaler tilrår  
forhandlingsutvalget  
brukerbetaling for 
hytteeierne.”

Vi har landets mest fornøyde strømkunder!
Som medlem i Norges Hytteforbund får du blant markedets beste
medlemsavtaler på strøm.

Les mer på hytteforbund.no.

Best på kundeservice
Helt rå på pris
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Hytteeiere har levert anke om karanteneplikt
til Høyesterett

Saken reiser flere prinsipielle og viktige spørsmål om nordmenns rettsvern 
langt utenfor den konkrete saken. Reise med overnatting i eget svensk hjem 
representerer ingen økt smitterisiko i Norge og gjør karantene unødvendig. 
Barn til fullvaksinerte må fortsatt i innreisekarantene, i strid med EU-kom- 
misjonens tilråding, og det 1,5 år lange hytteforbudet kan dermed fortsette i 
årevis.

Jus

En pandemi gir ikke staten  
blankofullmakt til å gjøre  

inngripende tiltak i borgernes helt 
grunnleggende rettigheter. Hvis 
lagmannsrettens dom blir stående, 
vil nordmenn i en krise-situasjon 
som krever ekstraordinære tiltak fra 
myndighetene stå uten rettsvern for 
disse rettighetene. Dette samsvarer 
dårlig med fremveksten av indivi-
denes grunnlovsvern de siste årene, 
og med viktige prinsipper i EØS-ret-

ten. Det vil heller ikke være i sams-
var med Stortingets lovgivervilje. 
Denne gangen er det oss med hjem 
i Sverige, men hvem blir det neste 
gang? Vi tar nå denne belastningen 
på vegne av oss alle, sier Heidi 
Furustøl og Einar Rudaa, tals-
personer for administrasjonsgruppen 
for søksmålet.

- Over 1200 hytteeiere og andre 
personer støtter søksmålet  

økonomisk. Engasjementet og giver-
viljen har vært imponerende, også 
blant de uten eiendom i Sverige. Det 
sier noe om hvor prinsipielt viktig 
denne saken er blitt for mange, sier 
Furustøl og Rudaa.

Hytteeierne har som særgruppe 
unntak for karantene i covid-forskrif-
ten ved dagstur på eiendommen 
for nødvendig vedlikehold, men 
må i karantene hvis de sover i sine 

Skrevet av: Heidi Furustøl og Halvor Stormoen | Foto: Einar Rudaa    

svenske hjem. Flertallet av grenseo-
verganger er stengt og mange  
hytteeiere rekker ikke frem og 
tilbake til eiendommen sin på en 
dag og får dermed ikke vedlikeholdt 
eiendommene sine. Hytteeierne 
vant frem i tingretten, men ikke i 
lagmannsretten i juni. Grunnlaget for 
anken til Høyesterett er at den  
omstridte karanteneplikten i 
Covid-19 forskriften har materielle 
mangler, og dens restriksjoner er un-
ødvendige og uforholdsmessige og 
dermed i strid med smittevernlovens 
§ 1-5. Forskriftsbestemmelsen om 
karantene for hytteeierne i Sverige 
må derfor være ugyldig.

- Mange tror at nå som vi er fullvak-
sinerte, så kan vi bruke hjemmene 
våre i Sverige igjen. Men for alle oss 
som har barn eller barnebarn, så må 
barna fortsatt i karantene siden de 
er uvaksinerte. Dermed fortsetter 
det 1,5 år lange hytteforbudet. Jeg 
har selv tre barn hvor den minste er 
9 år, og staten vil neppe anbefale 
vaksinering av barn under 12 år. 
Skal min familie måtte vente hele 3 

år til før vi kan bruke helårsboligen 
vår mer enn bare i skoleferier, spør 
Furustøl retorisk. I tillegg strider den 
norsk praksisen med EU-kommisjo-
nen som skriver at barn som reiser 
med fullvaksinerte (EUs koronapass) 
skal unntas karantene for å ivareta 
«family unity», og dette bør ESA ta 
tak i snarest, sier Rudaa og Furustøl.

I oktober 2020 anbefalte FHI og 
Helsedirektoratet at det var smitte-
vernfaglig forsvarlig å gi hytteeierne 
fritak fra karanteneplikten med mak-
stid på 72 timers og reise og  
opphold uten nærkontakter  
(oppdrag HOD 185 – Unntak fra 
innreisekarantene ved bruk av 
fritidseiendommer i Norden). Men 
noen dager senere ble beslutningen 
satt på vent på grunn av endringer 
i smittesituasjonen.  Aftenposten 
skrev 30.10.20 at «Anbefalingen 
lever, men fremdriften har fått en 
midlertidig stans». Helsedirektør  
Guldvog svarte da slik på Aften-
postens spørsmål : – Er det først og 
fremst tidspunktet eller innholdet 
i anbefalingen dere må vurdere? 

« - Det er tidspunktet. Så må vi ta 
forbehold hvis det er noe akutt som 
skjer nå, som gjør at vi må vurdere 
annerledes fremover, sier Guldvog».

- Nesten ett år senere venter vi 
fortsatt på at karanteunntaket skal 
tre i kraft, men Helsedepartementet 
har ikke gitt noen nye oppdrag til 
Helsedirektoratet. Dette er svært 
frustrerende og viser nok en gang 
at vi som gruppe ikke blir tatt på 
alvor eller vist tillit. Vi har en rekke 
ganger invitert staten til dialog, men 
blir bare blankt avvist og da var 
søksmål eneste utvei, sier Furustøl 
og Rudaa, og fortsetter: - det er 
jo dessuten oppsiktsvekkende at 
både danske og finske myndigheter 
stoler på egne innbyggere og gir 
dem karanteneunntak for bruk av 
fritidshjem i Sverige, mens den nor-
ske stat viser oss null tillit, samtidig 
som utenlandske arbeidere ble vist 
full tillit og fikk karanteneunntak. 
Vurderingen av forholdsmessighet, 
altså inngrep i våre grunnleggen-
de rettigheter avveid opp mot 
smittevernhensyn, synes å være 
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fraværende, da prioriteringer av hvilke grupper som 
skulle unntas fra restriksjonene var basert på rene 
politiske vurderinger. Dette fremgikk av forklaringene 
til helseminister Bent Høie og FHIs direktør Camilla 
Stoltenberg for lagmannsretten, som begge viste til et 
politisk strateginotat, sier Furustøl og Rudaa.

- Vi har gjennom hele pandemien vært opptatt av 
godt smittevern og å følge statens anbefalinger og 
påbud – det er jo derfor vi går rettens vei, sier Einar 
Rudaa og fortsetter: - Vi er også opptatt av god helse. 
Flere helsetopper, slik som ass. helsedirektør Espen 
Nakstad har pekt på den positive effekten av bruk 
av egen hytte i Norge både i et smittevern- og et 
folkehelseperspektiv. 90% av norskeide hus i Sverige 
ligger i grisgrendte strøk og oppholdet reduserer 
både egen smitterisiko og spredningsrisiko enn i 
tettere befolkede norske kommuner. Oslo har for 
eksempel over 200 smittede pr 100.000 innbyggere 
mens Västre Götaland (hvor flest nordmenn har hus) 
har 99 smittede pr 100.000. Både Rudaa og Furustøl 
slår fast at: -Reise med overnatting i eget svensk hjem 
representerer ingen økt smitterisiko i Norge og gjør 
karantene unødvendig, siden reise og opphold uten 
nærkontakt sidestilles med karantene hjemme. Dette 

gjør at karantene ved inn-/hjemreise er unødven-
dig, uegnet og uforholdsmessig, og dessuten i strid 
med smittevernreglenes tillits- og frivillighetsbaserte 
karakter.

Videre prosess: Anken til Høyesterett er innlevert og 
Staten vil nå gis frist for tilsvar. Deretter vil Høyester-
etts ankeutvalg ta stilling til om det skal gis samtykke 
til prøving av anken i Høyesterett. 

Aktuelle referanser:

1. Sammendrag av saken i E24: https://e24.no/priva-
toekonomi/i/x3xJK8/mangler-rundt-400000-kroner-
for-aa-ta-hyttesak-til-hoeyesterett-en-prinsippsak-for-
oss-alle

2. Intervju med Guldvog: https://www.aftenposten.no/
norge/i/7KKRwB/helsedirektoratet-og-fhi-ga-raad-om-
aa-gjoere-det-enklere-for-hytteeiere
3. Smittefaglig forsvarlig: 2020-10-30_Helsedirektora-
tets svar på covid-19 oppdrag 185.pdf
(aftenposten.no)

“Vi har gjennom hele 
pandemien vært 
opptatt av godt smit-
tevern og å følge stat-
ens anbefalinger og 
påbud – det er jo der-
for vi går rettens vei, 
sier Einar Rudaa” 

Medlemmer i Norges Hytteforbund får 
en time med gratis juridisk bistand 
av våre advokater.

Har du behov for ytterligere hjelp får medlemmer 
av Norges Hytteforbund 20 % rabatt på veiledende 
timepriser. Økland er et stort advokatfirma med 
mange kompetente, dedikerte og hyggelige 
medarbeidere. Vi har kontorer på Romerike og i 
Oslo, men jobber med saker over hele landet. 

Vi arbeider mye med fast eiendom, herunder 
tomtefeste, bruksrettigheter, eierskifte, sameierett 
og skatterett.

Les mer om vår ekspertise på oklandco.no

Advokatfirmaet Økland & Co DA 
og Norges Hytteforbund er 

samarbeidspartnere

Marte Risøy
ADVOKAT

+47 468 37 147

+47 64 84 60 60

marte.risoy@oklandco.no
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representerer hytteeierne sammen 
med advokat Lars Marius Holm. - Det 
er også et spørsmål i saken om myn-
dighetene overhodet kan legge vekt 
på signaleffekten av strenge regler 
med så få unntak som mulig for å 

sikre generell regeletterlevelse, når 
det gjøres inngrep i enkelte grup-
pers menneskerettigheter, legger 
Smorr til. Slike hensyn kan ikke være 

avgjørende ved utformingen av 
smitteverntiltak som utgjør inngrep i 
menneskerettighetene.

På vegne av hytteeierne er følgende 
sentrale feiltolkninger ved lagmanns-
rettens dom fremhevet i anken:

• Smitteverntiltak som griper inn i 
én eller flere menneskerettigheter 
kan ikke begrunnes med at det må 
være så få unntak fra hovedregelen 
om innreisekarantene som mulig for 
å sikre etterlevelse av reglene hos 
andre grupper, slik lagmannsretten 
har lagt til grunn i sine domspremiss-
er. Det vil være et sidehensyn som 
ligger utenfor smittevernloven. 

• Lagmannsretten la til grunn at 
myndighetene ikke på noe tid-
spunkt hadde foretatt en uttrykkelig 
vurdering av hytteeiernes situasjon 
vurdert ut fra de rettslige stand-
arder som er stilt opp i EMDs og 

Uttalelse fra advokat Lina 
Smorr og juridiske mo-
menter:
 - Det er besluttet å anke til Høyes-
terett fordi saken er prinsipiell og 
kan bidra til å avklare hvor langt  
myndighetene kan gå i å foreta 
inngrep i menneskerettigheter i en 
krise, eksempelvis ved en pandemi 
som vi står i nå. Et sentralt tema i 
saken er hvorvidt myndighetene 
står fritt til å velge hvilke grupper 
som skal unntas fra inngripende 
restriksjoner basert på politiske, 
samfunnsmessige og generelle 
smittevernbetraktninger, eller om 
det må stilles krav til at inngrep i 
menneskerettigheter må forsøkes 
identifisert og få betydning for 
prioriteringen mellom ulike grupper, 
fordi tiltaksbyrden kan være ulik, 
uttaler advokat Lina Smorr, som 

“en rimelig balanse 
mellom to rettigheter: 
retten til liv og helse 
på den ene siden og 
retten til respekt for 
familieliv og hjem på 

den annen”

ettigheter har ikke vært på  
myndighetenes prioriteringsliste. 

• Lagmannsretten har ikke vurdert 
proporsjonaliteten etter EØS-

avtalens krav, noe som skulle vært 
vurdert særskilt. Karanteneplikten 
anføres å utgjøre en uforholds-
messig restriksjon i hytteeiernes 
rettigheter etter EØS-avtalen til fritt 
å motta tjenester og plassere kapital 

Høyesteretts praksis. Likevel kom 
lagmannsretten til at myndighetene 
hadde truffet en rimelig balanse 
mellom to rettigheter: retten til liv og 
helse på den ene siden og retten 
til respekt for familieliv og hjem på 
den annen. Hytteeierne anfører i 
anken at lagmannsrettens tilnærm-
ing er feil, fordi en avveining mellom 
flere rettigheter forutsetter at en har 
identifisert aktuelle inngrep og veid 
de mot hverandre. 

Myndighetene synes ikke å ha fore-
tatt en slik identifisering, fordi staten 
har bestridt at det overhodet er gjort 
inngrep i hytteeiernes rett til f.eks. 
familieliv og hjem. Myndighetenes 
strategi for hvilke grupper som skal 
prioriteres for unntak fra innreise-
karantene synes å ha vært basert 
på rene politiske prioriteringer, hvor 
barn og unge, arbeidsliv og næring-
sliv skulle prioriteres. Personer som 
opplever inngrep i sine mennesker-

”Myndighetene synes 
ikke å ha foretatt en 

slik identifisering, for-
di staten har bestridt 
at det overhodet er 
gjort inngrep i hyt-

teeiernes rett til f.eks. 
familieliv og hjem.”

på tvers av landegrensene, blant 
annet fordi myndighetene ikke har 
vurdert forholdet til EØS-avtalen i 
forbindelse med utarbeidelse av  
karantenebestemmelsen og anven-
delsen av den på hytteeierne, og 
heller ikke har etterlevet  
aktuelle krav til begrunnelse.  
Reglene oppfyller ikke EØS-avtalens 
krav til konsistens, når personer med 
hytte i Norge kan reise fritt mellom 
områder med ulik smitte, mens  
personer som krysser en lande-
grense for å reise på hytta må i 
karantene.
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Allemannsretten

Det er mange som lurer på hvor man fritt kan 
ferdes langs land og strand. Mange skal feriere 
langs kysten og ønsker å benytte seg av fine 
badeplasser som ligger på andres eiendom. Noen 
er avhengige av å krysse andres eiendom for å 
kunne benytte seg av badeplassen sin. Andre 
opplever å bli nektet å gå over andres eiendom. 
Hvilke regler er det egentlig som gjelder?

Skrevet av: 
 
MARTE RISØY
Advokat
Økland

Utgangspunktet er allemanns-
retten. Den går ut på at alle har 

rett til fri ferdsel til fots i utmark hele 
året, så lenge man opptrer  
«hensynsfullt og med tilbørlig 
varsomhet», jf. friluftsloven § 2. 
Videre kan man ferdes fritt i innmark 
så lenge «marken er frosset eller 
snølagt», jf. friluftsloven § 3. Dette 
gjelder imidlertid ikke fra 30. april 
til 4. oktober, og man kan aldri gå 
fritt over andres gårdsplass eller 
hustomt, jf. friluftsloven § 3.

Skillet mellom innmark og utmark er 
derfor uten avgjørende betydning 
på vinterhalvåret. Da kan man som 
et utgangspunkt ferdes fritt, så lenge 
marka er frosset eller snødekt, og 
så lenge man holder seg unna selve 
tunet.

Det er viktigere å skille mellom 
«innmark» og «utmark» når  
marka er bar, altså i sommerhalvåret. 
Begrepene er nærmere beskrevet 
i friluftsloven § 1a. Som innmark 
regnes «gårdsplass, hustomt, dyrket 
mark, engslått og kulturbeite samt 
liknende område hvor almenhetens 
ferdsel vil være til utilbørlig fortreng-
sel for eier eller bruker»
Det betyr enkelt sagt at man er 
avskåret fra å traske over andres 
gårdsplass, hage og jorder. Selve 
hustomten skal man som eier få 
ha i fred. Det er imidlertid lov å gå 
på eksisterende veier og stier over 
innmark (utenom selve tunet) for å 
komme seg til utmark, jf. friluftsloven 
§ 3a.

Det er litt strengere regler for 
sykling, ridning og annen ikke-mo-
torisert ferdsel. Det kan man bare 
gjøre over alt på fjellet, ellers må 
man bruke eksisterende vei eller sti. 
På innmark må stien være opparbei-
det/tilrettelagt.

Men hvilke regler gjelder da i 
strandsonen? Dette er et tema som 

har vært oppe i rettsapparatet flere 
ganger. Det er relativt  
vanlig at turgåere ønsker å gå langs 
vannkant/strand, mens eieren av 
eiendommen ønsker å ha disse 
områdene for seg selv.

Rett til båtplass på en annens 
eiendom
Hvorvidt vannkanten/stranden 
betegnes innmark eller utmark,  
beror på en vurdering av det 
konkrete tilfellet. Særlig viktig er 
avstanden mellom vannkanten og 
selve hustomten. Så lenge det er 
tilstrekkelig avstand mellom hus-
tomt og sjøkant, vil sjøkanten være 
utmark. Alle kan da gå fritt i traseen. 
Dette er slått fast bla. i Hvaler-dom-
men (Rt. 2005 s. 805), der retten 
på generelt grunnlag uttaler at den 
som etablerer seg i strandsonen, må 
akseptere å få allmennheten tettere 
inn på seg.

Det er viktig å merke seg at priva-
tisering av sjøkanten heller ikke er 
til hinder for at sjøkanten fortsatt 
betegnes som utmark. Dette er slått 
fast av Høyesterett i Furumoa-dom-
men (Rt. 1998 s. 1164). Her hadde 
grunneier etablert flere innretninger 
på sin eiendom (utenfor hustomten) 
som moloer, båtslipp og flaggstang. 
Retten kom til at dette ikke medførte 
at strandområdet skulle defineres 
som innmark, men besluttet tvert 
imot at området var utmark og 
dermed åpent for allmennheten.

Oppsummert kan man fritt bevege 
seg til fots i utmark. Sjøkanten er 
utmark så lenge det er tilstrekkelig 
avstand mellom vannkanten og 
selve hustomta. Vær oppmerksom 
på at man alltid er forpliktet til å 
opptre hensynsfullt og varsomt når 
man ferdes på andres eiendom.

Jus
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ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA  AS

DYRE ØSTBY    MAURITZ AARSKOG

Østby Aarskog Advokatfi rma AS bistår private og organisasjoner 
som Norges Hytteforbund med rådgivning og tvisteløsning.

Vi bistår i typiske problemstillinger for eiere av fritidsboliger:

• Vei og byggesaker
• Festekontrakter
• Arv og generasjonsskifte
• Vann & avløp
• Byggetvister
• Kjøp / salg 

Ta kontakt med oss- det vil lønne seg
Sentralbord: 62 55 62 00 || Epost: post@ostbyaarskog.no
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Vi bistår i typiske problemstillinger for eiere av fritidsboliger:

• Vei og byggesaker
• Festekontrakter
• Arv og generasjonsskifte
• Vann & avløp
• Byggetvister
• Kjøp / salg 

Ta kontakt med oss- det vil lønne seg
Sentralbord: 62 55 62 00 || Epost: post@ostbyaarskog.no

Årsmøte 25 september 2021

Vi minner om at Norges Hytteforbund 
avholder årsmøte lørdag 25. september 

på X Meeting Point, Hellerudsletta.
Vi starter kl.10.

MERK: Om situasjonen ikke tillater  
fysisk årsmøte vil vi gjennomføre møtet 

digitalt.

Påmelding på nettsiden:
 www.hytteforbund.no



HYTTE OG FRITID 2322 HYTTE OG FRITID

Tradisjonell seterdrift
Da det i Norge er knapt om gode 

jordbruksarealer, måtte en stor del 
av vinterfôret i tidligere tider høstes 
i utmarka og på fjellet. Om sommer-
en kunne husdyrene oppholde seg 
ute og selv ta til seg de de trengte 
av næring. Seterdrift ble da en prak-
tisk løsning som kombinerte lettvint 
foring og foredling av melk til mer 
holdbare produkter som smør og 
ulike typer ost. Med jevne mellom-
rom ble så budrotten fraktet hjem til 
gården. Ofte foregikk transporten 
med kløv.

Seter og støl
Seter og støl betegner i dag én og 
samme driftsform, men slik var det 
ikke i vikingtiden. Seter kommer fra 
norrønt setr som betyr sete, bosted 
eller tilholdssted. Støl går tilbake til 
gammelnorsk stǫðull, en plass der 
buskapen ble samlet og melket. 
Disse benevnelsene kan kobles 

til fullseterbruket og melkeseterb-
ruket (se nedenfor). Stort sett finner 
vi støler på Vestlandet og i Agder og 
Telemark og setre i resten av landet. 
Navn på -seter finner vi også i ytre 
deler av Hordaland.

Setertyper
Seterdrift er kjent fra hele landet, 
også fra de brede bygdene i lav-
landet. Det var tre hovedtyper av 
setre: heimesetre, mellom-
setre og fjellsetre. Til heimesetrene 
flyttet man om våren så snart det 
var gress å beite. Det kunne være 
omkring sankthans; der ble man  
kanskje bare et par uker før ferden 
gikk videre. På hjemvei om høsten 
kunne man også gjøre en stopp på 
et par ukers tid på heimesetra. Noen 
steder hadde man også en mel-
lomseter på veien til sommersetra, 
som var hovedsetra. Sommerse-
trene kunne ligge opptil 6-7 mil fra 
gårdene.

Det var også flere brukstyper. Full-
seterbruk innebar at folket bodde 
på setra hele sommeren, produserte 
smør og ost, og ikke reiste hjem før 
om høsten. Melkeseterbruk var det 
når det ble melket på setra, men 
melka fraktet hjem for videre be-
handling. Hovedområdet for denne 
driftsformen var fra Agder langs 
kysten til Nord-Norge. Slåtte-
seterbruk, der fôrsanking i utmarka 
spilte en viktig rolle, hørte hjemme 
lengst sør i landet, der mye at fôret 
måtte hentes på heiene. En spesiell 
form for setring var vintersetring, 
som særlig er kjent fra Gudbrands-
dalen. Det innebar at folk og fe var 
på sommersetra om vinteren for 
å fore opp seterhøyet og det man 
ellers hadde samlet av tilleggsfôr 
om sommeren. Det forutsatte at man 
hadde gode bygninger.

Bygningene
Bygningene på setrene varierte mye 

Seter er et norrønt ord 
og betyr tilholdssted

Skrevet av: 
 
PROFESSOR EMERITUS
Audun Dybdahl
NTNU

En seter er et beiteområde med hus for folk 
og buskap, som bare brukes i beiteperioden. Det 
var tradisjonelt flere typer setre; noen kunne ligge 
relativt nær gården, mens andre lå langt til fjells. 
Endrede driftsformer har ført til at tallet på setre 
har gått sterkt tilbake fra begynnelsen av 1900-tal-
let. I dag er det bare et fåtall setre hvor melk  
videreforedles til smør og ost på stedet.

Seterdrift

Foto: Erik Helli
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På slåttesetrene var kvinnene med 
i utslåtten. I melkeseterområdet var 
det kvinnene som bar hjem melka til 
gårdene. Barna var ofte i virksomhet 
som gjetere. Utstyrt med en niste 
fulgte de kyrne til beiteområdene og 
morgenen og hjem til melking om 
ettermiddagen.

Historikk
Seterbruket i Norge går utvilsomt 
tilbake til forhistorisk tid. Ved  
emigrasjonen fra Norge til Island og 
de andre øyene i vest på 800- og 
900-tallet ble seterbruket ført 
dit. Adam av Bremen skriver om 
Norge på 1070-tallet: «På arabisk 

vis holder folk buskapen sin lenge 
i ødemarkene. Og de holder livet 
oppe på den måten at de nytter 
melka av feet til mat og ulla til 
klær.» Landskapslovene og  
Magnus Lagabøtes landslov regul-
erer seterbruket som et eget drifts-
område som var skilt fra den nærm-
este utmarka, som ble drevet direkte 
fra gården. Gulatingsloven sier at 
bønder som hadde den nærmeste 
utmarka som beiteområde om våren, 
skulle flytte til seterområdet etter to 
måneder. Både Frostatingsloven og 
Landsloven slår fast at alle alle som 
ville etablere sommerseter i allmen-
ning, kunne gjøre det med loven i 
hånd.

Trolig gikk det tilbake med den mer 

fjerntliggende setringen i senmid-
delalderen, da et stort antall  
ødegårder kunne brukes til slått og 
beite. Med den sterke bosetning-
smessige ekspansjonen på 1500-
tallet steg nok tallet på setre kraftig. 
Av matriklene fra 1600-tallet går 
det frem at seterbruket hadde stor 
utbredelse. I 1723 drev hver tredje 
gårdbruker i Sør-Norge 
seterbruk. Mye tyder på at setringen 
i Norge kulminerte omkring 1840. 
Da begynte bøndene å legge ned 
setrene i bredbygdene ved Mjøsa. 
På landsbasis var det likevel relativt 
få setre som ble nedlagt mellom 
1850 og 1900. Ifølge jordbrukstel-

lingen 1907 var omtrent en fjerdedel 
av storfeet i Norge på setra om som-
meren. Fra omkring 1900 var det en 
sterk nedgang i antall setre til 1980, 
da kurven flatet ut. Antallet setre var 
da i underkant av 3000.

Moderne bruk av setrene
Ved et omfattende prosjekt i peri-
oden 2009 til 2015 ble det registrert 
1689 setre eller rester av setre i 
utvalgte områder i 17 norske fylker. 
Av disse lå 465 på Vestlandet, 963 
på Østlandet og 261 i Midt-Norge. Av 
disse var vel en fjerdepart helt ute 
av bruk, mens om lag 60 prosent ble 
brukt til fritidsformål. På 29 prosent 
av disse setrene ble det slått gress 
eller beitet, mens det var melkepro-
duksjon på bare 4 prosent. Disse 

tallene sier mye om utviklingen i 
seterbruket.

I 2015 var det 922 setre i aktiv drift i 
Norge, derav var det 788 enkeltsetre 
og 134 fellessetre. Halvparten av  
disse setrene lå i Oppland fylke og 
en fjerdedel i Hedmark. Den sterke 
nedgangen i antall setre i drift 
skyldes dels at det er færre bruk 
som driver melkeproduksjon, dels 
at bøndene ikke finner det hensikts-
messig å drive seterbruk. Ned-
gangen har blitt noe bremset ved at 
det i 1989 ble innført statlige tilskudd 
til seterdrift. I de senere år har også 
betydningen av å bevare kultur-

landskap og tradisjonelle bygninger 
fått økt oppmerksomhet. 19 seteran-
legg var fredet høsten 2016.

Det er bare et fåtall av melke-
seterbrukerne som foredler mel-
ka selv. I 2015 var det 61 setre i 
Hordaland, Møre og Romsdal og 
Trøndelag som fikk tilskudd for å 
produsere smør og ost på stedet. De 
fleste moderne setre har melkean-
legg, kjøletank og vei helt frem, slik 
at melka kan hentes med tankbil.  
Arealet rundt setra er ryddet og 
dyrket opp og blir gjødslet.

stor buskap ofte store fjøs på setrene med både to 
og tre tømmerlengder. Båsene var langs langveg-
gene, hvor kyrne stod bundet med klaver av tre som 
var festet med vidjer i veggene. Over hele Østlandet 
var det vanlig med egne hus for geiter og sauer.
Vanligvis lå imidlertid dyrene ute i innhegninger om 
natten. Som oftest ble disse kveene flyttet omkring 
på setervollen for å spre gjødsla. Der det var full drift 
på setrene, ble det også satt opp en låve til foret. 
Disse var gjerne glisne mellom stokkene, slik at man 
fikk god trekk.

Arbeidet på setra
Den sentrale personen på setra, var budeia. Ofte 
var det det kona på gården eller en eldre datter. 
Noen leide også en budeie for sesongen. Budeia 
måtte melke kyr og geiter to ganger om dagen. Det 
var også hun som hadde ansvaret for å kinne smør 
og yste ost. Hun måtte også bære vann og vaske 
alle kopper og kar av tre som var i bruk på setra. De 
minste, ikke arbeidsføre barna, var gjerne med på 
setra. Ellers varierte arbeidet en del etter setertype. 

både i kvalitet og størrelse. I slåtteseter-området 
på Sørlandet og melkeseter-området på Vestland-
et dreide det seg ofte om bygninger med ett rom 
og åre med ljore i taket. Der det var mangel på trev-
irke, ble det bygd steinhus. I størsteparten av landet 
ble likevel bygningene på setrene laftet av tømmer. 
Gammel byggeskikk holdt seg lengre på setrene enn 
i bygda. Grue og murpipe kom senere på setra enn 
hjemme på gården.

De fleste seterhusene hadde to rom. Det ene var 
oppholdsrom, det andre, som lå mot nord, ble brukt 
til melkebu. Der det var god tilgang på tømmer, som 
i Trøndelag og Nord-Vestlandet, hadde man seterhus 
med tre rom. I det midterste var det et ildsted der yst-
ing og koking foregikk; på endene var det oppholds-
rom og melkebu.

De eldste seterhusene hadde ljore i taket med skjå. 
Ellers kom lyset fra glugger i veggene og døråp-
ningen. På fullsetrene begynte det å komme peiser 
i stedet for åre på 1700-tallet. Her hang den store 
ystekjelen.

På mange setre var det ikke fjøs; særlig var det tilfel-
let i skogfattige strøk. På Østlandet, i Trøndelag og 
i Østerdalen og Gudbrandsdalen hadde gårder med

Foto: Erik Helli

Foto: Erik Helli
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Politikerne danser med hyttemarkedet, 
men i utakt med demokratiet

Ofte stiller vi spørsmålet: Når 
er det bygd nok hytter, og 

hvem eier dette svaret? Så tegner 
vi opp to alternativer med forretning 
(markedskrefter og utbyggings-
interesser) på den ene sida og 
forvaltning (demokrati og politisk 
styring) på den andre. De fleste er 
tilhengere av demokrati og politisk 
styring, og nikker bekreftende når vi 
sier at det må være en fungerende 
forvaltning som eier svaret. Til tross 
for dette er vår observasjon at det 
er markedskreftene som herjer i det 
store og politikken som styrer i det 
små.

GDs oppslag 14. mai er på mange 
måter illustrerende. Omkring 55 % av 
de spurte i en meningsmåling Sentio 
har utført mener at hytteutbygginga 
må bremses. I Gausdal, Lilleham-
mer og Øyer svarer hele 69 % det 
samme. Utbygginga fortsetter likevel 
i et tempo høyere enn noen gang. 
Politikerne danser med et brennhett 
hyttemarked, men er i utakt med 
demokratiet. Hvorfor blir det slik?

Noe av årsaken er at hytteutbyg-
gerne fremmer sine innspill til 
kommunen. Ikke noe galt ved det. 
Men på samme måte som en må 
erkjenne deres kommersielle rolle 
må en forstå at langsiktig natur- og 
arealforvaltning, samfunnsbered-
skap, kostnader ved infrastruktur og 

andre samfunnsvirkninger ikke er 
deres kjernevirksomhet. Det er her 
kommunene og fylkeskommunen må 
være sin forvaltningsrolle bevisst, 
styre mot tydelige mål, og på veien 
stille seg nødvendige spørsmål som: 
Hva vil videre utbygging egentlig 
tilføre lokalsamfunnet? Hva vil vi 
med fjellene våre i et langsiktig 
perspektiv? Alle forutsetninger for 
god politisk styring ligger i plan- og 
bygningslovens bestemmelser.

De stykkvise initiativer til  
hytteutbygging kan ikke ende i et 
spørsmål om vedkommende utbyg-
gingsaktør skal få lov til å bygge 
ut eller ikke. De må løftes inn i en 
større samfunnsanalyse der virk-
ninger, konsekvenser og kostnader 
ved hytteutbygging åpent og kritisk 
belyses. Deretter må politikerne 
foreta en ærlig prioritering av de 
mange interesser til samfunnets 
beste i et langsiktig perspektiv. Kun 
på den måten tar en demokratiet på 
alvor. Der kritiske oppslag er mange 
og engasjementet mot videre  
hytteutbygging er stort: Hvordan kan 
vi få en bedre politisk styring?

Vi i Forum for natur og friluftsliv  
Innlandet ser særlig tre forbedring-
spunkter:
1) Samarbeide administrativt og 
politisk på tvers av kommune-
grensene for mer helhetlig forvalt-

ning av felles fjellområder
2) Utfordre tradisjonell linje mellom 
administrasjon og politikk. Gjennom 
klar rolleforståelse og gjensidig tillitt 
møtes i politiske verksted for å koble 
de folkevalgte tettere på de tverrf-
aglige samfunnsanalyser som må til 
(plan – teknisk – næring)

3) Løfte problemstillinger ut av 
tradisjonelle planprosesser, bruke 
media og nye kanaler for å belyse, 
og på den måten invitere allmenn-
heten til debatt i forkant snarere enn 
å slukke branner i etterkant.

For hytteutbyggingen i Innlandet 
er det mange grunner til å trekke i 
bremsen, avvente nye regulering-
splaner og heller foreta grundige 
vurderinger i større planprosesser. 
Der må en stille seg spørsmålene: 
Hvor står vi? Hva vil vi med lokalsam-
funnet og fjellene? Og hva gjør 
vi? Gjennom gode kommunale og 
interkommunale planer med  
tydelige styringssignaler kan en i 
sikre at demokratiet blir styrende i 
det store. Tydeligere politikk  
reduserer også omfanget av dis-
pensasjonssøknader, og det sparer 
ressurser som nå brukes på klagebe-
handling og turbulens i kjølvannet 
av hytteutbygging på synkende 
legitimitet i befolkningen.

Hytter

Får vi noen gang nok hytter?

Det bygges og det bygges. Og med det står konf-
likten nærmest i kø i hver en dal og nes. Enten 
er det nå er mangel på drikkevann eller elektrisk 
kraft. Det er mange som vil påstå at de sitter med 
dette svaret, men hvem eier svaret? Er det riktig at 
ansvaret for forvaltning av ledige fjord og  
fjellområder skal ligge på lokalpolitikere? Dette er 
et av spørsmålene Morten Aas, koordinatorer, 
Forum for natur og friluftsliv Innlandet stiller i 
artikkel som følger.

Skrevet av: 
 
MORTEN AAS
koordinatorer, Forum
for natur og friluftsinn-
landet
Foto: Erik Helli
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Og miljøbevisste skal vi selvsagt 
være og takket være enorme 
statlige subsidier er Norge i verden-
stoppen når det gjelder el-biler. De 
forbruker mye strøm og før hjem-
reisen må bilen lades. Helst på 
hytta for det er langt rimeligere enn 
ladestasjonene langs veien.

Så hvordan kan vi løse dette? Jeg 
vet ikke, men det jeg ser er at  
myndighetene  prøver seg fram og 
det gis stadig nye konsesjoner for 
fornybar energi, og da særlig vind-
kraft. Og det er jo ingen nyvinning 
akkurat. For de som har reist Europa 
på kryss og tvers har vel ikke  
unngått å legge merke til alle vind-
møllene langs motorveiene.  
Plasseringen er stort sett bondens 
åkrer, ofte i flate landskap.

Her hos oss er det harde kamper og 
mange av kampene tapes til fordel 
for utbygging. Det er med undring 
jeg kom over en artikkel på NRK 
sine nettsider november 2020 og 

det myndighetene ikke har gjort 
hjemmeleksen sin og besørget 
beregninger for utslipp av klimagas-
ser når bygging av vindkraftverk skal 
bygges. Og det er ikke noe puslete 
greier som skal settes opp. Etter hva 
jeg har kunnet lese meg til er det 
gjerne snakk om vindturbiner med 
en høyde på 180 meter. Det ruver i 
landskapet og for i det hele tatt skal 
kunne transportere slike enorme  
vindturbiner inn i terrenget kreves 
det meget solid og brede veier. Altså 
blir gjort store inngrep i naturen. 
Kanskje er det en viss svikt i logik-
ken når man i andre enden mener at 
å bygge steintrapper opp Bess-
eggen er et for sterkt inngrep i 
naturen

I følge omtalte artikkel er det allere-
de gitt konsesjon for 88 vindkraft-
verk og pr november 2020 er 43 av 
dem er allerede i drift. 

Og for endelig å komme til poenget 
er det nå slik at det er veibygging 

som står for de største inngrepene 
i naturen. Jeg leser videre at NVE 
(Norges vassdrags- og energidirek-
torat) selv mener at de ikke har til-
strekkelig kunnskap om hvor mange 
konsesjoner som er gitt hvor myr-
områder er endevendt. I nærmere 15 
år har vi jo hatt klare tall som forteller 
hvor mye karbonutslipp dette gir. Da 
er det dobbelt merkelig at tema ikke 
har hatt den nødvendige plass på 
dagsorden.

Og hva er så løsningen?
Det enkle svaret er at vi alle må 
bruke mindre energi, men det er nok 
lite realistisk å få til. Mange kraftverk 
har gamle teknologiske løsninger. 
Jeg ser at Teknisk Ukeblad har hatt 
dette som tema og helt sikkert er 
det mye å hente i å modernisere 
kraftverk fra 50-tallet. Selvsagt er 
problemstillingen mer sammensatt 
enn som så og vårt lille land er en 
del av en større helhet. Kanskje 
bunner det opp i en verdidebatt, 
mellom børs og katedral.

Det er liksom ikke måte på hvor 
popularitet det er å investere 

i disse selskaper. Og det uten at 
mange av de har tjent så mye som 
en eneste krone. Forstå det den som 
kan!

Når det er sagt vet vi alle at strøm 
må vi ha. Samtidig er det opplest og 
vedtatt i de fleste politiske partier at 
fossilt energi er på vikende front. Så 
hvor skal vi ta energien i fra?

Fornybar energi er jo for al del gode 
tanker. Spørsmålet er bare hvordan 
vi skal få det til. De fleste med hytte 

har vel vært innom solcellepanel 
og dens utfordringer. Batteriene er 
gjerne topplagret i de lyseste som-
mermåneder, men så fort dagene 
blir kortere dukker utfordringene 
opp. Jeg snakker av erfaring og for 
min del hadde jeg solcelleanlegg på 
hytte i mange år. Vinterstid hadde 
batteriene for lav spenning slik at 
parafinovnene ikke klarte å starte. 
Det blir man lei etter hvert og etter 
hvert ønsket vi strømmen  
velkommen.

Nye hyttefelt utvikles i full fart og 
energiforbruket øker over hele linja. 

Det forskes og det regnes
men hvem eier svaret?

Tekst og foto: 
 
ERIK HELLI
styremedlem i  
Norges Hytteforbund

Klimaregnskapet er ingen quickfix.
Det investeres milliarder av kroner i vindkraft på 
land og til havs. Børsen er proppfull av såkalte 
«grønne» selskap og investorer står i kø når nye 
emisjoner legges ut.

Forskning

Foto: Erik Helli

Foto: GD
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Unntaket gjelder for tomt som 
hører til en landbrukseiendom 

og er festet bort til fritidshus.  
Landbruksunntaket innebærer at 
bortfester - ved krav om innløsning - 
kan tilby fortsatt feste, istedenfor inn-
løsning. Dette gjelder imidlertid bare 
dersom bortfester dokumenterer at 
vilkårene for å nekte innløsning er 
til stede. Legger ikke bortfester frem 
dokumentasjon, kan fester gå til 
rettslige skritt for å tvinge gjennom 
en innløsning i tråd med hovedregel-
en i tomtefesteloven § 32 (1). 

Detaljerte regler i  
tomtefesteforskriften  
Kolstad skriver at det er antatt at 
landbruksunntaket gjelder for hans 
festetomt. Hvilke festetomter som 
omfattes av unntaket, er regulert 
i forskrift om tomtefeste m.m. § 4. 
Reglene er svært detaljerte og  
tekniske, og man må kjenne faktum 
godt for å kunne gi konkrete svar. 
Forenklet sagt må følgende vilkår 
være oppfylte for at landbruksunnta-
ket skal komme til anvendelse: 

Nærmere om vilkårene  
Festekontrakten må gjelde feste 

av tomt som er del av en landbruk-
seiendom. Det må drives aktiv og 
rasjonell næringsdrift, og eiendom-
men må gi et tilskudd å regne med 
for levekårene til eieren.  En festeto-
mt regnes for å høre til en land-
brukseiendom, når den hører til som 
festegrunn, eller er utskilt fra denne. 
Festetomten må festes til fritidshus 
(hytte). Det må dessuten dreie seg 
om en landbrukseiendom med et to-
talareal på over 100 dekar, eller med 
mer enn 20 dekar fulldyrka jord. 

Hva som skal regnes som én 
eiendom, detaljreguleres i forskrif-
ten.  Inntektene (til bortfesteren) fra 
festetomtene må til sammen utgjøre 
mer enn et årlig minstebeløp, som 
for tiden utgjør kr 20.695.  Det 
stilles også krav om at inntektene 
fra festetomtene til sammen utgjør 5 
%, eller mer, av det gjennomsnittlige 
årlige driftsresultatet ved drift av 
eiendommen som jord-, skog- eller 
hagebruk. 

Hva innebærer det at unntaket 
kommer til anvendelse? 
Hvis samtlige vilkår i tomtef-
esteloven og forskriften er oppf-

ylte, kommer landbruksunntaket til 
anvendelse. Fester har i så fall ikke 
noe rettskrav på innløsning. Rettstil-
standen er et utslag av politiske 
valg. Hensynet til å styrke inntekts-
grunnlaget i landbruket i distriktene 
begrunner unntaket. 

Når fester ikke har noe rettskrav på 
innløsning, aktualiseres spørsmålet 
om grunneier vilkårlig kan bestemme 
hvem han vil selge til. Kan grunneier 
f. eks. legge avgjørende vekt på 
pris?  Svaret er i utgangspunktet 
ja. Det følger av avtalefriheten at 
grunneier fritt bestemmer hvem han 
vil selge grunn til. At enkeltfestere 
opplever dette som urimelig, er 
imidlertid forståelig.  

Oppsummering 
Hvilken rettsstilling man har som 
fester, avhenger altså i stor grad av 
hvorvidt hovedregelen om inn-
løsningsrett eller en unntaksbestem-
melse kommer til anvendelse.   

I Hytte og fritid nr. 1/2021 stilte Helge Kolstad spørsmål 
rundt det såkalte landbruksunntaket i tomtefestelovgivnin-
gen. Vi vil her redegjøre kort for grunntrekkene ved denne
unntaksregelen, som innebærer at bortfester kan nekte 
innløsning.Tomtefesteloven § 34 (3) oppstiller et meget 
praktisk unntak frahovedregelen om rett til innløsning av 
festetomt på vissevvilkår»
 
Vi gjengir problemstillingen under:

Mer om landbruksunntaket

Jus

Innløsning etter lyst og lune?

Vi er blant de hytteeierne som har 
festet tomt av en grunneier som hov-
edsakelig motsetter seg innløsning. 
Det er antatt at landbruksunntaket 
gjelder for vedkommende eiendom. 
Men det er noen nyanser som kan-
skje burde vurderes rettslig. 

For det første: Landbruket utgjør 
etter hvert en liten del av grun-
neierens inntekter fra gården. Den 
hovedsakelige inntekten er  
festeavgifter. Det blir altså en 
omvendt situasjon av det landbruk-
sunntaket var motivert ut fra. 
 
Og for det andre: Grunneier har 

faktisk solgt noen tomter. Og da er 
det avtalt stive priser som ikke er i 
nærheten av det som er foreskrevet 
i loven. Er det altså slik at en  
grunneier helt vilkårlig kan 
bestemme om han vil selge til noen 
og nekte til andre? Og kan altså 
prisen være avgjørende for om det 
blir ja eller nei? En tolkning som  
synes rimelig for meg, er at hvis det 
er åpnet for salg av noen tomter på 
en eiendom, da må de andre 
festerne kunne kreve likebehan-
dling. Det vil vi gjerne ha en  
vurdering av.

Med hilsen Helge Kolstad

Skrevet av:

BAARD EIKAAS 
Advokatfullmektig

MAURITZ AARSKOG 
Advokat

Østby Aarskog Advokatfirma 
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4 som tilsvarer naboloven § 2. Vi går 
ikke nærmere inn på den i denne 
artikkelen.

For tilfeller der et tre befinner seg 
lenger fra naboeiendommen enn 
1/3 av trehøyden, faller forholdet 
utenfor regelen i naboloven § 3. En 
nabo kan likevel kreve treet fjernet, 
dersom det utgjør en tilstrekkelig 
stor ulempe. Det må da foretas en 
vurdering etter den mer generelle 
regelen om naboulemper i  
naboloven § 2, som behandles i det 
følgende. Det samme må gjøres for 
trær som står nærmere naboeien-
dommen enn 1/3 av nabohøyden, 
men som tre-eieren kan påvise gode 
grunner for å ha stående.
Hvordan vekte motstridende inter-
esser? Motstridende interesser  
mellom naboer kan i noen tilfeller 
fremstå uforenlige. Hvordan skal 
man gå frem dersom en hytteeier 
ønsker maksimal utsikt og ingen om-
kringliggende trær, men naboen vil 
skjerme seg for innsyn og sikre eget 

privatliv med tett vegetasjon? Nabo-
loven § 2 gir føringer for vurderingen 
av ulemper for naboer. Utgang-
spunktet er at ingen kan foreta seg 
noe på sin eiendom som i urimelig 
eller unødvendig omfang påfører 
skade eller ulempe for en nabo.

Et tiltak er klart unødvendig dersom 
det i seg selv ikke har noe formål 
ut over å påføre naboen ulempe. 
Vilkåret om at noe er urimelig, beror 
på en interesseavveining som nevnt 
over. I avgjørelsen av om noe anses 
urimelig eller unødvendig, skal det 
tas hensyn til hva som er teknisk og 
økonomisk mulig for å hindre eller 
avgrense den skade eller ulempe 
naboen påføres.

Et sentralt spørsmål blir da om 
det samme målet kan nås, uten å 
påføre naboen den aktuelle ulempe. 
Kan eksempelvis naboens utsikt 
ivaretas ved at trærne beskjæres, 
uten at dette gir nevneverdig innsyn 
på tre-eier sin eiendom? Eller kan 

Jus

Reduserer naboens trær solforhold og utsikt på 
din eiendom? Eller har du plantet trær for å verne 
om eget privatliv, men får klager fra naboen over 
skygge, løv og nedfall? I noen tilfeller vil trær 
kunne kreves fjernet. Trærnes nytte for eieren vil 
ofte ha betydning ved en slik vurdering.

Trær og naboer

Det oppstår ikke sjeldent 
konflikter mellom naboer om 

trær. Problemer kan oppstå så vel 
i tette boligfelt som blant landlige 
fritidseiendommer. Grunnen er 
kort og godt at de fleste ønsker å 
optimalisere forholdene på sin egen 
tomt, noe som kan slå uheldig ut 
for omkringliggende eiendommer. 
Naboers interesser kan være mot-
stridende. Når naboer sjeneres av 
trær, legger loven opp til en avvein-
ing mellom tre-eiers interesse i å ha 
treet stående, og naboens behov 
for å få treet fjernet. Nedenfor gis en 
innføring i reglene som gjelder. 

Regler om avstand til nabogrense
Lov om rettshøve mellom grannar 
(naboloven) har en generell regel om 
avveiing av hensyn mellom naboer 
i § 2. Loven har imidlertid to egne 
regler om trær i § 3 og § 12.

I § 12 er det kort og godt bestemt 
at trær, greiner og røtter som stikker 
inn på naboeiendom og som er til 
ulempe, kan kuttes i grenselinja. 
Kutting av trær og greiner er avhen-
gig av at det først gis varsel og de 
likevel ikke blir tatt bort innen rimelig 
tid. Regelen gjelder ikke der det er 
skog på begge sider av grensa, eller 

trærne er grensemerker, grensehekk 
eller eid av naboene i fellesskap.

I § 3 er det bestemt at treets 
avstand til naboens hus, hage eller 
dyrka mark skal være minimum 1/3 
av trehøyden. Avstanden gjelder 
altså ikke mot nabogrensa direkte, 
men mot de viktige arealene på 
naboeiendommen. Ved brudd på  
avstandsregelen vil man kunne 
kreve naboens tre fjernet. Nabo-
loven § 3 gjelder imidlertid trær som 
ikke har nevneverdig nytte for tre-ei-
er. Lovgiver har lagt opp til at tre-eier 
selv må påvise slik nytte, ellers vil 
et tre som er til ulempe for naboer 
kunne kreves fjernet. Ulempen må 
naboen påvise.

Av naboloven § 3 fremgår at hekk 
på under to meter ikke omfattes av 
avstandsregelen på 1/3. Dersom 
hekk står i nabogrensa og funger-
er som nabogjerde, gjelder ikke 
loven for den. Det er imidlertid en 
bestemmelse i grannegjerdelova § 

Skrevet av: 
 
DINA ROJAHN BERG 
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Avkortning kunne etter den  
opphevede arveloven 

bestemmes (lenge) etter at gaven 
var gitt, og uten at gavemottakeren 
var klar over dette. At en gave man 
mottok for mange år siden, skulle 
bety mindre arv, kan derfor komme 
som en overraskelse på gave 
mottakeren.

Viktig endring i reglene 1. janu-
ar 2021 Den 1. januar 2021 trådte 
den nye arveloven av 2019 i kraft. 
Dette innebar en endring i reglene 
om avkortning. Ifølge arveloven § 
180 (6) gjelder de nye reglene om 
avkortning når avtalen inngås eller 
disposisjonen foretas etter lovens 
ikrafttredelse. Beslutninger om avko-
rtning fra tiden før ikrafttredelsest-
idspunktet, følger dermed de gamle 
reglene. 

Arveloven av 2019: Avkortning må 
ha vært en betingelse for ytelsen 
Den nye arveloven av 2019 § 75 
sier at: «Har en livsarving mottatt 
en ytelse av økonomisk verdi fra 
arvelateren, skal ytelsen avkortes 
i livsarvingens arv hvis dette var 
satt som en betingelse for ytelsen». 
Betingelsen om avkortning må være 
gjort kjent for arvingen i forbindelse 
med at arvingen mottar ytelsen, slik 

at han kan velge mellom å motta 
ytelsen på den betingelsen arvelat-
eren setter, eller avslå den. Arvingen 
kan altså takke nei, og ha sin arve-
rett i behold fullt ut. Betingelsen kan 
ikke lengre settes ensidig av arvelat-
er i ettertid. Den som måtte ønske å 
bestemme avkortning ensidig, måtte 
ha gjort dette før 1. januar 2021. Nå 
er det for sent.

Nærmere om uttrykket «ytelse av 
økonomisk verdi» Begrepet «ytelse 
av økonomisk verdi» skal tolkes vidt. 
Ytelser i form av gratis eller redusert 
leie av bolig omfattes for eksempel. 
Det må ha funnet sted en overføring 
av verdier fra arvelater til mottaker. 
Det er ikke behov for å sannsynligg-
jøre arvelaterens gavehensikt, ifølge 
forarbeidene. Hva så om ytelsen har 
større verdi, enn det mottakeren  
senere arver? Hvis avkortingsbelø-
pet er større enn livsarvingens 
rett til arv, plikter ikke arvingen å 
tilbakeføre noe til dødsboet.

Skriftlighet og informasjon til  
medarvinger anbefales Arveloven 
av 2019 § 75 krever ikke at betin-
gelse om avkortning gjøres skriftlig. 
Loven krever heller ikke at en slik 
betingelse meddeles de andre 
arvingene. Begge deler er imidlertid 
sterkt å anbefale, for å unngå tvil og 
tvister rundt spørsmålet. 

Skal verdien av gaven på mot-
takelses-tidspunktet legges til 
grunn? Hvilke verdsettelsesprin-
sipper gjelder ved fastsettingen av 
avkortningsbeløpet? Lovens utgang-
spunkt er at avkortningsbeløpet 
settes til verdien av ytelsen da den 
ble mottatt. Det er likevel anledning 
til å avtale avvikende ordninger, 
dersom det er ønske om dette.

Avkortning i arv
Reglene i arvelova av 1972 
Tidligere kunne arvelater ensidig bestemme at «ei 
monaleg gåve» gitt til en livsarving, skulle avko-
rtes i mottakeren sin arv, jf. § 38 i den opphevede 
arvelova av 1972. Det skulle også foretas avkort-
ing, dersom det ble «godtgjort at avkorting vil vere 
i samsvar med føresetnadene til arvelataren».

treet overstiger hva naboen må tåle.  

I noen tilfeller må også omkringlig-
gende eiendommer tas i betraktning, 
slik at interesseavveiningen mellom 
de to naboene ikke kan skje isolert. 
Vil eksempelvis beplantning hos en 
grunneier begrense direkte innsyn 
fra et helt boligfelt, vil ved-
kommendes interesse i å skjerme 
seg for innsyn antagelig veie noe 
tyngre enn den nærmeste naboens 
interesse i å ivareta sin utsikt. 
Dermed må kanskje naboen, etter 
forutsetningene, tåle en noe større 
ulempe enn ellers.
Verdien i godt naboskap
Så langt det lar seg gjøre å finne 
løsninger som i tilstrekkelig grad tar 
høyde for både tre-eier og tilliggen-
de naboer, bør det søkes å oppnå 
omforente løsninger knyttet til  
vegetasjon. Forhold som nevnt 
ovenfor, slik som gode solforhold, 
utsikt og avskjerming fra innsyn kan 
også ha innvirkning på markeds-
verdien for en eiendom.

Trær er levende organismer. De 

vokser og kan bli til større ulempe 
ettersom tida går. De tåler ikke alt, 
og kan ikke alltid beskjæres som 
man ønsker. Omfattende beskjæring 
kan bli veldig stygt. Store, fine,  
gamle trær kan bli syke og skape 
fare for greinfelling og velt.

Det kan være vanskelig for den en-
kelte å forutse hvordan en domstol 
vil vekte hensynene mellom naboer. 
Kriteriene er utpreget skjønnsmessi-
ge. Der noen ser et stort, flott tuntre 
som gir hele eiendommen karakter, 
ser kanskje andre bare en helt vanlig 
gran.

Det ligger en egenverdi i et godt 
naboskap, og et samarbeid vil for-
enkle tilværelsen for begge parter. 
Dersom enighet ikke oppnås, kan 
det være hensiktsmessig å innhente 
en tredjepart for å vurdere partenes 
rettigheter og plikter før konflikten 
eskalerer unødig.

det plantes en hekk som skjermer 
innsyn til egen eiendom, men likevel 
bevarer det meste av naboens utsikt 
til landskapet rundt? Så langt dette 
er mulig, bør det søkes at begge 
parters interesser ivaretas. I motsatt 
tilfelle vil ulempen, basert på en 
konkret vurdering, kunne bli ansett 
urimelig og/eller unødvendig.
Selv om noe i utgangspunktet anses 
urimelig, må det også tas i betrakt-
ning hvorvidt ulempen som oppleves 
måtte være å forvente på stedet. Det 
må foretas en objektiv vurdering av 
situasjonen basert på tidspunktet 
den som opplever  
ulempe har etablert seg på en eien-
dom. Eksempelvis må de som kjøper 
en eiendom på vinterstid, inntil en 
eiendom med løvfellende vegetas-
jon, anse det påregnelig at vegetas-
jonen på sommertid har tett bladverk 
og kan frata eiendommen utsikt. I 
slike vurderinger vil en også kunne 
ta hensyn til nærområdet generelt, 
blant annet om området består av 
skog og naturtomter med mye vege-
tasjon, eller mindre boligtomter med 
stelte hager og få høye trær.

Hvor går grensen for hva en nabo 
må tåle? Naboloven § 2 forutsetter 
at det må foreligge en ulempe av et 
visst omfang. Det er snakk om en 
såkalt tålegrense innbakt i vurderin-
gene som er presentert ovenfor. Ikke 
enhver sjenanse kan føre til fjerning 
av naboens trær, noe som naturligvis 
ville medført at få trær ble stående. 
De fleste må altså finne seg i at 
vegetasjon skjermer for solen deler 
av dagen, at de får noe nedfall av 
kvister og løv fra nabotomten eller at 
enkelte trær begrenser utsikten.
Som det følger av naboloven § 3, bør 
ikke et tre stå for tett på nabo-
eiendommen. Bestemmelsen gir ikke 
noen rett til å ha stående trær lenger 
fra naboeiendommen. Samtidig må 
det antas at et tre som er plassert 
langt unna naboeiendommen  
normalt ikke er til så stor ulempe at 
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