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Jordskifterettens virkemidler 

1. Generelt om jordskiftedomstolen 

2. Vilkår for jordskifte 

3. Lovbestemmelser knyttet til beite/gjerde 

4. Eksempelsaker 

 



Historisk bakgrunn 

1274 Magnus Lagabøtes landslov fra "Soleis skal 

 det skiftast at alle får teigar jambreie, jamlange 

 og jamgode etter landsskylda."  

1821 Lov med bestemmelser om jordskifte  

1859 Egen utskiftningslov  

 Utskiftningsvesenet etablert 

1979  Gjeldene jordskiftelov 

2013   Lov om fastsetjing og endring av 

 eigedoms- og rettshøve på fast  

 eigedom m.m. 

2016 Ny lov trer i kraft 

 

Nord-Troms jordskifterett 



Nord-Troms jordskifterett 

Om jordskiftedomstolen 

• Særdomstol på samme "nivå" som tingrettene 

 

• 34 jordskifteretter 

• 5 jordskifteoverretter 

    (7 Lagmannsretter) 

• Ca. 260 årsverk 

 

• Administrativt underlagt  

    Domstoladministrasjonen 

Høyesterett 

Lagmannsretten 

Jordskifteoverretten 

Jordskifteretten 



Nord-Troms jordskifterett 



Jordskifterettene i Troms 

 Nord-Troms jordskifterett  

 Kontor på Fylkeshuset i Tromsø 

 11 tilsatte 

 3 dommere og 1 dommerfullmektig 

 3 ingeniører 

 3 saksbehandlere 

 1 landskonsulent i landmåling 

 15 kommuner i Troms 

 Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken, Lenvik, 

Målselv, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, 

Skjervøy og Kvænangen 

 

 

 Ofoten og Sør-Troms jordskifterett 

 Samlokalisert med Trondenes 

tingrett i Harstad 

 7 tilsette 

 1 dommer og 1 dommerfullmektig 

 3 ingeniører 

 2 behandlere 

 9 kommuner i Troms 

 Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, 

Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen 

og Dyrøy 

 



Hva er jordskifte? 

Et sett av virkemidler for å reparere på utjenlige og 

uhensiktsmessige eiendomsforhold, jf. jordskifteloven  

kap. 3 (§ 2 bokstav a-i) 

Nord-Troms jordskifterett 

Hva er grensegang/rettsutgreiing? 
 

Fastsetting av eksisterende eiendoms- og bruksretts 

forhold, uten vurdering av om forhold er utjenlige og 

uten å foreta endringer jf. jordskifteloven kap. 4 (§§ 88 

og 88a) 



Formål § 1-1 

 leggje til rette for effektiv og rasjonell utnytting av 

fast eigedom og ressursar  

 

 skal skje ved at jordskifteretten bøter på utenlege 

eigedoms- og brukstilhøve, klarlegg og fastset 

grenser og rettar, og behandlar skjønn og andre 

avgjerder etter denne og andre lover 



Virkemiddel/sakstyper gjerde og beite 

1. Rettsendrende saker (kap. 3) 
 Vilkår for jordskifte 

 Bruksordning 

 Fellestiltak 

 Nytte-begrepet 

2. Rettsfastsettende saker (kap. 4) 
 Klarlegge grenser for en bruksrett – hvor beiterett? 

 Klarlegge hvem som har beiterett i ett område 

3. Skjønn (kap. 5) 
 Gjerdeskjønn 

 Beiteskjønn 

 



Hvem kan kreve sak? 

 Jordskifteloven § 1-5 

 Eier 

 Innehaver av alltidvarende bruksrett - beiterettshaver 

 Fester 

 Reindrift: distrikts- og siidastyret, leder av siidaandel 

 Offentlig myndighet med reguleringsmyndighet 

 Offentlige myndigheter med ekspropriasjonshjemmel 

 

 Nok at en part krever sak 

Nord-Troms jordskifterett 



Hovedvilkår for jordskifte 

§ 3-1   Bøte på utjenelige eiendomsforhold 

§ 3-2   Tilgjengelige virkemidler i § 3-4 til 3-10 

        Vilkår: minst en eiendom eller bruksrett er vanskelig  

        å bruke 

§ 3-3   Må skape mer tjenlige eiendomsforhold 

 § 3-18 Vern mot tap 

 

 

Nord-Troms jordskifterett 



  § 3-8 Regler om sambruk 

           (bruksordning) 

 Jordskifteretten kan gi eller endre regler  

 Stifte sambruk, dersom det foreligger særlige grunner 

 Avgrense feltet for utøving av en bruksrett, gi regler 

    om bruksmåte m.m. 

       

 

 

 

 

                                                                   Ikke interne forhold  

                                                                  reindrift  - foreløpig 

        

    -  

 



  § 3-9 Pålegg om felles tiltak og  

           pålegg om investeringer 

 

 Jordskifteretten kan pålegge fellestiltak 

 Jordskifteretten kan pålegge felles investeringer  

        

        

       -  

 



Som ledd i sak 

 Stifte lag og fastsette vedtekter § 3-10 

 Avløse en bruksrett   § 3-12 

 Bruksrett i bytte mot jord  

eller bruksrett 

alternativt i penger    § 3-20 

 

 

 

         

       

 Ikke interne forhold i reindrifta 



§ 5-3 bokstav b Gjerdeskjønn 

Gjerdeskjønn etter gjerdeloven §§ 14-16. 

 

– Jordskifteretten får eksklusiv kompetanse 

– Ingen geografisk avgrensning  



§ 5-3 bokstav c  Beiteskjønn 

Beiteloven §§ 7, 9 og 14 

– Erstatning for avlingsskade og anna skade 

– Vederlag for utlegg innsetting av dyr 

– Kan også ta stilling til tvist om beiterett 

 

Jordskifteretten eksklusiv kompetanse 

Ingen geografisk avgrensning  

 



§ 6-27 Frist for iverksetting 

Den tid det tar å gjennomføre tiltaket 

 

   Samtykke  

1 mnd.  Uten samtykke 

5 år  Særlige tilfeller   

10 år  Absolutt maks  

 

Jordskifteretten kan samtykke til utsatt frist 



§ 6-28 Tvangskraft og rettskraft 

Jordskifteavgjørelse er direkte tvangsgrunnlag 

Skjønnsavgjørelse er direkte tvangsgrunnlag. 

 

Tvisteloven kap. 19 

Tvangsfullbyrdelsesloven 



§ 6-31 Tinglysing 

 Skjer når saken er rettskraftig 

 Utdrag av rettsbok + kart 

 Alt av varig verdi skal tinglyses 

 

Avgjørelsene binder framtidige eiere 



Bruksordning og beite  

 Fastsettelse av regelverk for forpliktende samarbeid 

 Regler om bruken for eksempel: 

 Administrative forhold 

 Gjerdehold 

 Beite  

 Dyretall 

 Vedlikehold 

 

 Tinglysing 

 

 



Gjerding som fellestiltak 

• Tiltak til nytte for flere eiendommer 

• Jordskifteretten kan beslutte at tiltaket skal gjennomføres 

• Ofte i kombinasjon med bruksordningsregler 

• Investering og fremtidige vedlikeholdskostnader fordeles 

av jordskifteretten 

 

 



Saker 

Folkeparken i Harstad 

Lattervikskjæret  

Kistefossen 

Mjelde 

Røkenes 

Skarsfjord 

Tyttebærvika 

 

 







Røkenes 

Krav om bruksordning gjerde 

og rettsutgreiing av beiterett 

Dom felles beite 

Anke til lagmannsrett 

Gjerdeskjønn – trasè 

Bruksordning 

  - administrative forhold 

 - gjerde 

 - beite 

 - jakt 
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Skarsfjord 

Krav om bruksordning gjerde 

og rettsutgreiing av beiterett 

Dom felles beite 

Anke til lagmannsrett - endring 

Bruksordning  

 - gjerde 

 - beite 

 - jakt 
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