
Sak 5 Innkomne saker -  Søknad om økonomisk støtte til rettssak mot Bane Nor 

angåande gjerdehold langs jernbanen 

 

Innstilling frå styret:  

Årsmøte stiller ein økonomisk garanti på inntil kr. 200.000,- inkl. mva., som eitt bidrag i det 

prosessfelleskapet som er under planlegging knytt til Bane Nor og gjerdeplikt. 

 

Saksutgreiing: 

 

Manglande gjerdehald langs jernbanen har lenge vore ein betent konflikt, og i 2018 tok 

Rogaland Bondelag initiativ til å skipe grunneigarlag beståande av jernbanenaboane som 

kunne føre saka vidare.  I november 2022 stemna grunneigarlaga Bane Nor for retten. Dei har 

samla inn 2.394 millionar til rettssak, frå 151 grunneigarar. Grunneigarlaget Jernbanenaboane 

langs Sørlandsbanen har søkt både lokallaga og fylkeslaga om støtte. Det er venta at saka vil 

ende opp i høgsterett. Bondelaget sentralt har brukt juridiske ressursar på å bistå i saka. Denne 

saka er betent, og viktig for våre medlemmer langs jernbanelinja. Saka kan ha mykje å seie 

for aktuell rettspraksis i lang tid framover. 

 

Grunneigarlaga sende følgjande søknad:  

 

«Grunnlaget for søknaden om støtte 

Norges Bondelag var for noen år med i den såkalte «Dovre-saken» mot Bane NOR. Denne 

saken vant Bane NOR. Dovre-saken har lagt en mal for hele Norge selv om det er forskjellige 

skjønnsforutsetninger på de aktuelle strekningene. Dette mener grunneierlaget ikke kan  stå 

usagt. Kostnadsbildet er foreløpig ukjent, og styret i grunneierlaget kan ikke gå til rettssak 

uten å ha økonomisk dekning. Derfor har mange lokallag, både lokallag i Bondelaget og andre 

lag, blitt utfordret og gitt økonomisk støtte til saken. Saken er viktig for alle bønder 

som grenser til jernbanen. 

 

Legger også med stevningen til rettsaken, der finnes mye info angående saken. 

Grunneierlaget ønsker derfor å be om kr 200 000 til støtte i arbeidet mot Bane NOR. Dersom 

Bondelaget er MVA registrert ønsker Grunneierlaget å sende faktura + mva.» 

 

Relevans for Rogaland Bondelag 

Å arbeide for grunneigarinteresser er godt innafor Bondelagets arbeidsfelt, jamført vår 

formålsparagraf og vårt næringspolitiske program. Ved å støtte denne kampen viser me at me 

står opp får våre medlemmer i det som er ein vanskeleg og kostbar sak. Ein dom i grunneigars 

retning vil ha stor positiv betydning for våre medlemmar langs jernbanen. 

 

Norges Bondelags formålsparagraf: 

§ 1. Formål  

Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, 

fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle 

interesser 



 

Fra Næringspolitisk program 2020 - 2024, side 10: 

Utvikle utmarka som ressursgrunnlag 

• Det skal legges til rette for mer lokalt eierskap og grunneierstyrt forvaltning for å stimulere 

til næringsutvikling i grunneiers regi. 

• Sikre grunneiers rettigheter ved næringsvirksomhet i utmark. 

• Bidra til videreutvikling og tilgang til teknologi for beitedyr. 

• Styrke virkemidlene knyttet til storfe og småfe i utmark. 

• Jobbe for økt kunnskap og forståelse for utmarka som ressursgrunnlag for matproduksjonen. 

• Sikre beiteretten i utmark. 

• Klargjøring og styrking av gjerdeloven og retter og plikter ved gjerdehold. 

 

Forslag til støtte: 

Grunneigarlaget har søkt om 200.000,- og det er innstilt på det beløpet som garanti i Agder 

Bondelag. Å gje 200.000,- som garanti heller enn direkte betaling sikrar at grunneigarlaget 

har moglegheit til å løfte saka i Høgsterett om det er behov. Grunneigarlaget har til Agder 

Bondelag presisert at dei har søkt om garanti. 

 


