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Samleside jordskifte Heimen Sak 6-2002 
 

 

Endre Østby,    02.10.02. 

Apartado 336, 

PT-8601-904  LAGOS, 

Portugal. 

 

Registrert postforsendelse til 

 

Nord-Trøndelag Jordskifterett, 

Statens Hus, 

N-7734  STEINKJER. 

 

Sak nr 6/2002 Heimen.  
 

Ref deres henvendelse 27. september 2002. 

 

Ref vårt brev av 25.08.02 til Nord-Trøndelag Jordskifterett, syv sider med fire vedlegg, 

og svarfrist 1. oktober 2002. 

 

Spørsmålene i refererte brev av 25.08.02 må besvares før vi kan kommentere dette 

kravet om jordskifte og møtedeltagelse.   

 

Mottakelsen av dokumentet bes bekreftet. 

 

Man kan ikke delta i noe rettsmøte før man har skriftlige utredninger på hva det egentlig 

gjelder, hvorfor, og hvilke dokumenter som ikke stemmer.  Man går ikke til offentlige 

saksmøter før man har filtrert ut eventuelle kverulanter, og det skal skje i følge skriftlig 

korrespondanse og med referanse til de dokumenter som ikke godkjennes eller 

respekteres av rekvirenten.  Derfor må vårt brev av 25.08.02 besvares detaljert i følge de 

spørsmål som er stilt, og i samme rekkefølge for å  unngå misforståelser.   

 

Etter § 1 i jordskifteloven er det mulig å søke krav om jordskifte i forbindelse med 

eiendommer og parseller som er vanskelig å utnytte på tjenlig måte.  Ett jordskifte vil 

gjøre utnyttelsen av parsellene etter den opplagte driftsmåte og tilhøve mere tjenlig. 

I følge § 3 a i jordskifteloven skal de øvrige parter være vernet mot å bli dratt inn i ett  

unødvendig jordskifte  eller grensegang.   

Det fremgår også at ingen av partene skal tape på at det blir gjennomført en 

jordskiftesak eller grensegang. 

 

Ingen av de nevnte paragrafer tilfredsstilles av kravet i sak 6/2002 Heimen. 

Våre tidligere skriftlige kommentarer belyser dette mere i detalj. 

 

Eiendomsgrensen foreligger offisielt i følge tidligere kart med bemerkninger og i følge 

DEK. 

 

Det er ikke vår oppgave å diskuterer riktigheten av de offisielle karter og vi har tidligere 

bekreftet at vi respekterer de tidligere til jordskifteretten fra oss vedlagte og refererte 

dokumenter og karter. 
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Har derimot Sigbjørn Sagvik foretatt anleggsarbeider i grenseområdet, og beskylder den 

annen part for å ha flyttet på en uspesifisert grensestein, og selv flyttet den tilbake, for 

siden via advokat Martinussen å true med grensegang, om man ikke  

aksepterer det nye anlagte bekkefaret som eiendomsgrense, så er argumentasjonen den 

at dette  er en sak vi ikke vil la oss provosere til å føre for jordskifteretten. 

   

Vi har ikke økonomiske midler til å føre en sådan sak. 

 

Nærmeste nabo på vestsiden av grensebekken er Engelund 80/12 med eier Leirvik.  

Denne familien har tidligere gått ut med noen kraftige avisartikler om oss, som hentyder 

til vår medvirkning til dødsfallet av Sigbjørn Leirvik. 

   

Ut fra disse beskyldningene har vi i tidligere korrespondanse meddelt jordskifteretten at 

disse personlighetene kan være de ”vitner” Sigbjørn Sagvik vil bruke i en sådan 

jordskiftesak. 

      

Grensesteinen er senere i året 2001 blitt påvist på grensen mellom 80/19 Østby og 80/19 

Engelund på østsiden av det nye anlagte bekkefaret noen få meter sør for fylkesveien, til 

adv Jonasen og Astrid Østby. 

 

Samtidig har Sigbjørn Sagvik med hjelp av sin advokat Martinussen øyeblikkelig etter 

forespørsel om dokumenter som bekrefter Sagvik’s beiterett  i Fiskaadal Vestre 80/2, 

samme dag provosert frem nevnte grensesak ved å beskylde den annen part for å ha 

flyttet på en grensestein.   

 

Vi oppfatter det slik at oppmerksomheten skal ledes bort fra det som skjedde med 

krøtter og ungdyr tilhørende eierene Jan Gartland og Endre Østby i Fiskaadal vestre 

80/2.  Jeg understreker at det forefinnes skriftlig vitneutsagn der  O. J. Elden har truet 

med større katastrofer om dyr slippes inn på beite.   

Han har også referert til støtte fra andre personer i bygda.    

Han truet samtidig med likvidering av personer.   

 

Det hele er nok så grumsete, men historikken gir grunn til å notere seg de utførte trusler 

og siden bekymre seg for fremtiden og det hjelpeapparatet som tydeligvis arbeider i 

kullissene. 

 

Det er tre saker som er anmeldt til Namdal Politikammer, 

  

- krøtter døde av forgiftning på beite i Fiskaadal Vestre 80/2. 

- beskyldninger mot oss i avisen av alvorlig karakter fra fam Leirvik, med assistanse av 

O.J. Elden og Sigbjørn Sagvik. 

-  beskyldninger om flytting av grensestein, offisielt og skriftlig fra Sigbjørn Sagvik via 

Advokat Martinussen. 

 

Nord- Trøndelag jordskifterett har ikke hjemmel for å blande seg inn i denne 

problematikken etter at den er anmeldt til politiet.   Saken er også forelagt Justis- og 

landbruksdepartementet og er arkivert ”Unntatt offentlighet”. 
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Jordskifteretten kan heller ikke behandle dokumenter som er ”Unntatt offentlighet”, og 

derfor anmodes jordskifteretten om en utsettelse til saken er behandlet av justis- og 

landbruksdepartementet. 

   

En eventuell innblanding fra jordskifteretten vil føre til at politiet henlegger 

anmeldelsene. Samtidig er en del polititjenestemenn anmeldt for sin behandling av 

nevnte og tidligere saker.  

 

Historikken fra epoken ”Vanviddet i Bjørlia” skal gi de nødvendige bevis og indisier i 

denne vurderingen. 

 

Advokat Martinussen har flyttet over til advokatfirmaet Codex, som er brukt av Østby, 

og arkiverer alle dokumenter og bevis. 

 

Advokat Martinussen er derfor inhabil. 

 

Man anser også at advokat Martinussen allerede kan ha gitt de nødvendige kopier 

eller opplysninger til sin klient Sigbjørn Sagvik, og man sender derfor en kopi av 

dette brevet til Namdal Politikammer, som tidligere har fått anmeldelsene. 
 

Nord-Trøndelag jordskifterett bes bekrefte at de avventer sak 6/2002 Heimen inntil 

politiet er ferdig med etterforskningen. 

   

En enkel henleggelse uten etterforskning eller unnskyldninger fra politiet,  blir heller 

ikke tatt til følge, men ført videre opp i systemet. 

 

Man anser disse sakene som en fortsettelse av ”Vanviddet i Bjørlia”, også etter at 

tidligere eier av 80/2,7  O.J. Elden muligens har en klausul i salgskontrakten som tilsier 

hans medvirkning i tvister som følge derav.   

 

Det kan også være grunnen for hans nære observerte samarbeid og besøk til familien 

Sigbjørn Sagvik og Leirvik. 

 

 

Med hilsen 

Etter fullmakt for ILØ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Side 4 av 24 

 

Endre Østby,                                 10.05.03.      

Apartado 336, 

PT-8601-904  Lagos, 

Portugal 

Tel 00-351-934 200 687. 

E-mail: endre.ostby@sapo.pt 

 

 

Nord-Trøndelag Jordskifterett, 

Statens Hus, 

 

N-7734  STEINKJER. 

 

 

Sak 6-2002  Heimen. 

 

Innkallelse til rettsmøte i følge Deres ref 311/2003, 28.04.2003, bekreftes mottatt. 

 

Oppsummering før møtet: 

  

1.  Den bestilte dokumentlisten fra jordskifteretten er ikke mottatt. 

1.1  Ref brev til jordskifteretten 25.08.2002, 11 sider inkl 4 vedl, kart og bilder. 

Svarfristen for etterspurte spesifikasjoner var satt til 1. oktober 2002, og er ikke blitt 

imøtegått.   

Østby har akseptert og aksepterer fremdeles den eksisterende og rettskraftige grense i 

følge DEK 11.04.2002 ORO,  mellom Engelund 80/12, Heimen 80/6, Heimdalen 80/8, 

Moan 80/7, Fylkesveien, 80/19 og Øyvatnet. 

1.2  Jordskifteretten har ikke lovhjemmel for å flytte den omtalte  rettskraftig grense 

med referanser til DEK, etter krav fra Sigbjørn Sagvik, dok nr 9 vedlegg nr 1, sak 

6/2002, 23.10.2002. 

 

2.  Den opprinnelige, eksisterende og rettskraftige grense er oppsummert i følge brev til 

jordskifteretten 25.08.2002, side 10 med vedlegg dok nr 20,vedlegg nr 1 og vedlegg nr 

2, sak 3/99, side 11 bilde Engelund 80/12, side 9 skisse 80/12, 80/6,8, side 8 kopi 

Statkart DEK11.04.02 ORO 1:2000.  

2.1  Den midlertidige versjonen fra Statkart  er nedtegnet i forbindelse med flom i 

Øyvatnet, ref opptegnelser i arkivet Statkart, Steinkjer. 

2.2  Jordskifteretten har hjemmel for å merke (grensegang) grensen i følge  

Statkart DEK 11.04.02 ORO, 1:2000.  Eiendomsgrenser følger ikke senere forandringer 

av bekkefaret, det være seg av naturlige årsaker eller anleggsarbeider.  Merkesteiner ved 

sin dokumenterte historiske vandring i anleggsområdet, gir ingen holdepunkter. 

 

3.  Sigbjørn Sagvik har i følge sin korrespondanse innrømmet å ha flyttet grensebekken. 

Ref dok nr 16, sak 3/99, hvor Endre Østby beskyldes for å ha flyttet grensestein. 

Ref. dok nr 9 og dok nr 9, vedlegg nr 1, sak 6/2002, jnr 666/02, 24.10.02 hvor Sigbjørn 

Sagvik krever en ny grense inne på 80/19, ifølge DEK. 

3.1  Det foreligger ikke dokumenter som bekrefter oppfølgelse av granneloven før 

anleggsarbeidene begynte. 

 

mailto:endre.ostby@sapo.pt
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4.  Østby gjør krav på alle sine omkostninger i forbindelse med saken, og at de blir 

betalt av Sigbjørn Sagvik. 

 

 

 

5.  Endre Østby,  er av Sigbjørn Sagvik ved prosessfullmektig Martinussen,    beskyldt 

offentlig og via jordskifteretten,  for å ha flyttet en merkestein. 

Endre Østby krever oppreisning og NOK 250.000, - utbetalt for tort og svie. 

 

 

Med hilsen 
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PT-8601-904  Lagos, 

Portugal 

Tel 00-351-934 200 687. 

E-mail: endre.ostby@sapo.pt 

 

 

 

Nord-Trøndelag Jordskifterett, 

Statens Hus, 

 

7734  STEINKJER. 

 

Sak 6/2002 Heimen. 
 

 

1.0  Vennligst send meg en oppdatert liste over saksdokumentene med vedlegg. 

1.1  Samtidig bes vedlagt de dokumenter og vedlegg  som betegnes som bevis i saken.  

Dokumenter som går på ordbruken ”mener å tro” bes sortert ut og arkivert som sådan. 

 

2.0  I følge historikken og i det herrens år 2002,  foretok advokat Martinussen,  

rekvirent Sigbjørn Sagvik og Advokat Jonassen, en grensebefaring, i den hensikt å 

vurdere grenseproblemet og den omtalte grensesteinen, som jeg var beskyldt for å ha 

flyttet. 

Begge advokatene og Sagvik gikk seg vill i klart vær, og tok for seg grensen nord for 

fylkesveien mellom 80/8 Heimdalen og 80/7 Moan, dvs to helt utenforstående 

bruksnummere som jordskiftesak 6/2002 Heimen mot 80/19 Østby er basert på. 

2.1  Årstallet bekrefter at det er tre år siden Sagvik beskyldte meg for å ha flyttet 

merkesteinen.  Nå i ettertid, dvs ett år senere, er man vitne til at Saddam blir 

presisjonsbombet i Bagdad ved hjelp  GPS, og sammenlignet med advokaters og 

rekvirentens villfarelse på nordsiden av Øyvatnet, gir det en pekepinn om 

distriktsnorges plass i verdenssamfunnet.  Statkart i Steinkjer har utstyret, men grunnet 

ønsket om store saksomkostninger, ønsker ikke advokatene å bli forstyrret med tekniske 

hjelpemidler. 

2.2  Undertegnede informerte skriftlig jordskiftedommer Helge Grut om problemet, 

spesielt som følge av at Advokat Martinussen og Advokat Jonassen, samtidig som de 

hadde gått seg vill,  hadde inngått en avtale om å dele på saksomkostninger i sakens 

anledning, uten min vitende.   Jeg fikk samtidig, og øyeblikkelig kansellert denne, og 

fikk sendt en skriftlig oppsigelse av arbeidsforholdet til advokat Jonassen med vedlagt 

sjekk kr. 5000,- , som betaling for sine villfarelser. 

2.3  Jordskiftedommeren sendte ett høflig tilbud til advokatene  om teknisk assistanse, 

via jordskiftekontoret.  Jeg har ikke fått noen tilbakemelding på dette.  I følge 

brevkorrespondansen, så har advokat Martinussen flyttet til Oslo, og advokat Jonassen 

er tilbake i sitt kontor på Røros. 

 

3.0  Jordskifteretten bes derfor bekrefte innen 22. april 2003, om Statkart eller andre 

har forståelsen, bruken og adgang til DEK, datert 11.04.02, 1:2000 og tidligere flyfoto 

fra Østby og Statkart sine fotoarkiver i Steinkjer.   

Nevnte fargekopier av DEK og flyfoto bes vedlagt. 

 

mailto:endre.ostby@sapo.pt
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3.1  Lovdata og Statkart sine regler bes vedlagt.  Reglene forteller hva som skal gjøres 

når tidligere bekkefar forandrer seg i følge naturkreftene.  Gravemaskinarbeider er ikke 

beskrevet som naturfenomener, de blir kommentert  under straffelovens bestemmelser. 

Det vil ikke være naturlig at Østby skal være med på å betale saksomkostninger for en 

prosedering,  som omgår  bruken av DEK og de tilhørende regler. 

 

Bevisene bes sendt meg omgående og innen 22.april 2003. 

 

3.2  Om de nevnte bevis ikke er tilgjengelig, bes jordskifteretten bekrefte hvordan det 

hele er planlagt.  Jeg vil ikke bruke tid på flere dokumenter som inneholder teksten 

”mener å tro”. 

 

4.0  Det foreligger ikke saksdokumenter som forklarer hvorfor ikke grave- og 

planeringsarbeidene i grenseområdet mellom Sagvik 80/6 Heimen, Engelund 80/12 

Leirvik og 80/19 Østby ble meldt  i følge loven om nabovarsel, og tilhørende avtaler 

før, man foretok anleggsarbeider på annens eiendom og i grenseområder. 

4.1  De nevnte grave-og planeringsarbeider er utført etter at Østby kjøpte parsellen. 

Det foreligger ett midlertidig kart fra Statkart, der detaljtegning av bekkeutløpet, er blitt 

utsatt på grunn av flom i Øyvatnet.  Flomvatnet kan gå over Fylkesveien. 

Beplantning av trær i den senere tid, er antageligvis blitt foretatt for å gi anlegget en 

konstruert aldersbetegnelse.   

Sagvik drar derfor fordeler av at jordskiftedommeren ikke hadde tid og anledning til å 

beskue anlegget  i 1999 eller senere. 

 

5.0  I dette årets korrespondanse fra Sagvik/advokat Martinussen, så har de forandret 

på forklaringen vedrørende beskyldningen, om flytting av merkestein. 

Dette må forklares. 

5.1  Det aksepteres ikke at Sagvik finner opp finurligheter for å få en offisiell 

godkjenning av sin nye grense. 

5.2  Det er ikke jordskifterettens oppgave, i dette tilfelle, å gå opp noen ny grense.  

Jordskifterettens oppgave er å bekrefte den offisielle, og eksisterende  grense, og 

merke denne i terrenget, med hjelp av de tekniske hjelpemidler som er 

tilgjengelige fra jordskifteretten eller Statkart i Steinkjer.  Forklaringen om 

flytting av merkesteinen,  er nå i sen ettertid blitt forandret av rekvirent Sigbjørn 

Sagvik. 
5.3  Før jordskifteretten begynner på saken, skal den bekrefte hvilke resurser, av 

teknisk art,  som legges til grunn.  I følge timetabellen fra adv Martinussen, er det notert 

bruk av tid til lesing av bygdeboken.  Man går ut i fra at Sagvik har vist frem 

bygdeboken med de retusjerte bilder, som Falkanger & Viderøe tilbydde for salg som 

gårdsbilder.  Bildet over Engelund 80/12 og 80/6 Heimen,  ble som alle andre 

gårdsbilder, pyntet der hvor kronglete bekkefar etc forstyrret idyllen. 

5.4  Hvem er det egentlig som setter den offisielle grense og dokumenter i tvil? 

I det siste dokumentet mottatt fra jordskifteretten, så har Sagvik tegnet opp en ny 

grense, på østsiden av den eksisterende DEK. 

 

Hvorfor skal jeg bruke tid på å forklare jordskifteretten at dette er brudd på 

grannelovens påbud om nabovarsel og avtaler før planering og gravemaskinarbeider blir 

foretatt i grense mot eller på naboeiendom?   

Er det ikke jordskifterettens oppgave å etterlyse de dokumenter og kart som har vært 

og er rettskraftige?   
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Dokumentene må forbli i den tilstand inntil retten har en slutning om en eventuell ny 

grense! 

 

6.0   Man stiller seg noe undrende til at jordskifteretten ikke har beskuet området. 

 

Vi snakker nå om 4- fire-  års behandlingstid med ” å mene å tro”. 

Man må kunne forvente at en jordskifterett må ha en noe bedre arbeidsinstruks, enn å 

distribuere brever, som blir til dok nr og med udefinerte krav. 

Man kan selvsagt si at det er jordskiftedommerens oppgave å  gi en slutning med 

fakta, men slik verden har blitt med advokatenes avvik fra sine etiske regler, distriktets 

kameraderi, så må man i begynnelsen av saken,  forlange enn noe strengere disiplin. 

 

Med hilsen 

 

Endre Østby 
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Endre Østby,     12.01.03.  

Apartado 336, 

PT-8601-904  LAGOS, 

Portugal. 

 

 

Nord-Trøndelag Jordskifterett, 

Statens Hus, 

 

7734  STEINKJER. 

 

Sak nr 6/2002- Heimen, Deres ref 676/02, 30.10.02, uten svarfrist. 
 

Ref brev m/vedl kart fra advokat Trond Martinussen, datert 23.10.2002,  

dok nr 9 sak 6/2002. 

 

Sagvik og adv Martinussen mener tydeligvis nå at det er laglig for en presentasjon av ny 

grense i tillegg til det tidligere bekkefaret som beskrevet i jordskiftet av 1984,   

sak 16/1981 og den midlertidige grensen tegnet av Statkart på grunn av flom. 

Dette etter utsagnet ” Her har vi fra vår siden påført den aktuelle grenselinjen slik vi  

mener den går ut Øievatnet”. 

Hvorfor menes det hele tiden, skal det ikke refereres til merker og rettskraftige 

jordskifter og grensebeskrivelser?  Har flyfotoene noen betydning som bevis? 

Her det nå på tide å vise til tvistemålslovens § 177. 

Vi har altså fått tre grenser å forholde oss til. 

 

Hvorfor skal de andre grensene flyttes med sine grensesteiner. 

 

En ny forklaring er altså kommet på banen fra Sagvik sin side. 

Det er riktig at det var Otto Jostein Elden som plasserte en Al-stikke ute i bekkefaret 

ved siden av merkesteinen, for å vise at kart og terreng stemte  overens ved kjøpet. 

Dette har jeg skrevet om før, men Sagvik har inntil nå hatt andre versjoner, også med 

flytting av merkestein av den andre part.   

Denne merkesteinen har vært påvist til Astrid Østby og adv Jonassen i året 2001 , men 

det var ikke ute i bekkefaret, det var i østre kanten av det nye bekkefaret og sørsiden av 

fylkesveien.  Denne forklaring ble imaginær, ut fra grave- og planeringsarbeidene som 

Sagvik har foretatt.  

Hvis han hadde flyttet merkesteinen tilbake, måtte det vært fra østsiden inne på 80/19 

Østby, og det hadde vært til Sagvik’s fordel ??   

På vestsiden av grensebekken hadde det ikke latt seg gjøre,  der var laget ett nytt platå 

for lagring av siloballer ute i vannet, og ingen stein kunne ha vært flyttet derfra og inn 

på Østby sitt område 80/19, og således var det hele en fiktiv påstand fra 

Sagvik/Martinussen for å få i gang en grensetvist. 

 

Derfor har vel nå adv Martinussen sett seg nødt til å komme med en ny versjon i 

forklaringer og tegninger. 

Skissen viser antagelig posisjonen av det nye bekkefaret etter Sagvik’s 

gravemaskinarbeider 

. 
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Vær obs på tvistemålslovens § 177 om saksomkostninger: 

 

”Har den ene part ved retsstridig adfærd under saken eller ved forsømmelse voldt den 

anden utgifter, kan retten paalægge ham at erstatte disse uten hensyn til sakens utfald. 

 

Har en part utilbørlig trukket en sak i langdrag eller  gjort den utilbørlig vidtløftig, kan 

han paa samme maate ilægges erstatning til motparten for den skade og ulempe, som 

antages voldt” 

 

 

 

Nytt bruksnummer er blitt ført opp ved grensebekken, 80/8 Heimdalen.  Det er nytt, 

tidligere ble det brukt 80/6,8. 

Ovenfor mot fylkesveien ligger 80/12 Engelund mot grensebekken (Antonbekken), så 

hvor har det blitt av grensetvisten mellom 80/6,8 Heimen og 80/19?.  Ref tidligere 

brever hvor vi ber Sagvik/Martinussen spesifisere hva de holder på med. 

 

Partsrepresentanten for Ingrid Lene Østby, som er bosatt i Portugal,  vil beregne seg alle 

omkostninger i forbindelse med saken, det være seg utgifter til kontor, telefoner, reiser, 

juridisk bistand, overnatting i Norge osv.  Ref. Tvistemålsloven § 176. 

 

Adv Martinussen har nå i den senere tid begynt sitt arbeide ved det samme 

advokatkontor Codex, der hvor Østby har sine originalpapirer og ventesaker i 

forbindelse med saken ”Vanviddet i Bjørlia”, som også ligger til grunn for alle 

jordskiftesakene. 

 

Adv Martinussen er derfor i dette tilfelle å betrakte som inhabil. 

 

Partene kan ikke bruke samme advokatfirma. 

 

Med hilsen 

 

Etter fullmakt ILØ 

Endre Østby 
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Endre Østby,                                              25.08.2002. 

Apartado 336, 

PT-8601-904  LAGOS, 

Portugal. 

 

 

 

 

Nord-Trøndelag Jordskifterett, 

Statens Hus, 

 N-7734  STEINKJER. 

 

Sak nr. 6/2002 Heimen, og Deres ref 462/2002, 14.08.2002.   

 

I sakens videre diskusjon gjøres det forskjell på benevnelsene Al-stikker (merker), 

grensesteiner, jernkors og bekkefar.  Benevnelsen merkeplakat kommer fra Statkart med 

sine opptegnelser i notisbøker og lister, før resultatene er ført inn på ØK og DEK. 

 

Det vedlegges fire kopier i A4-format, 

-  en av DEK  1:2000 11.04.2002, i farger hvor Antonbekken er tegnet med blått, som er 

Statkart’s fargekode for den offisielle eiendomsgrense grense mellom de nærliggende 

parseller,    

-  en forstørret kopi av tidligere innsendte dokument til jordskifteretten av 

plakattegninger fra Statkart, som er merket 80/12 og 80/6,8 og hvor plakatene er 

nummererte,    

-  en kopi av ØK, som tidligere er merket dokument nr 20 fra jordskifteretten, 

-  en kopi A4, av to bilder i farger vedrørende 80/19 og 80/12 Engelund.  

 

  

Flyfotografier som bekrefter ØK forefinnes. 

 

 

 

Følgende spørsmål må avklares av Sigbjørn Sagvik før man kan gå til noen endelig 

prosedering vedrørende jordskiftesak 6/2002 Heimen.  

Mest sannsynlig gjelder jordskiftesaken 80/8 Heimdalen, som igjen har fradelt parsellen 

80/12 Engelund, som kanskje er den ene av parsellene som grenser via Antonbekken 

mot 80/19.  Det kan være at det er 80/8 og 80/12 som grenser mot 80/19.  Den felles 

betegnelsen 80/6,8 eller bare 80/6 med utelatelse av 80/12, kan vise seg å være feil.   

Dette må spesifiseres mere nøyaktig av Sigbjørn Sagvik og advokaten.  Man kan ikke 

gå til jordskiftesak uten å vite hvor egentlig de to skylddelingsforretninger befinner seg 

på kartene, ØK eller DEK, og hva som er de offisielle grenser internt mellom parsellene 

og skylddelingsforretningene som tilhører Sagvik og Leirvik.  Det er en absolutt 

nødvendighet at kommuneingeniøren og Statkart har samme meninger i utgangspunktet.  

Vi kommer tilbake til dette senere i brevet. 

  

Man må vite eksakt hva som er problemet og hvordan det er oppstått. 

Det gir ikke grunnlag for jordskiftesak bare med å beskylde en annen  part for å ha 

flyttet på en merkestein, og så siden ha flyttet den tilbake selv.  
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Jeg har aldri tidligere blandet meg bort i grensen mot 80/6,8,12.   Den har vært akseptert 

i følge ØK.  

Derfor er det en alt for primitiv påstand, tatt i betraktning av  eksisterende og 

tilgjengelig kartverk, opptegnelser og bilder.  Jeg kan ikke uten videre akseptere at 

tidligere og eksisterende gjeldende dokumentasjon er feil.   80/19 er den eneste 

eiendommen som befinner seg på østsiden av Antonbekken, sør for fylkesveien.     Det 

oppfattes som en provokasjon, samtidig som at jeg beskyldes for kriminelle handlinger, 

også offisielt. 

Da må de rette vedkommende forelegge de tekniske detaljer som gir grunnlag for ett 

jordskifte og nevnte beskyldninger.  En advokat kan ikke skriftlig og via offentlige 

instanser, beskylde meg for kriminelle handlinger, uten å forelegge bevis i saken, i 

tidsrommet siden 1999. 

Jeg har ingen kommentarer til gyldigheten av de eksisterende og offisielle dokumenter, 

og det er heller ikke min jobb å analysere gyldigheten. 

I 1999 besøkte jeg jordskifteretten med spørsmål om hvorfor ikke offisielle dokumenter, 

slik som skylddelinger osv, ble respektert av de innfødte rundt Øyvatnet.  Det har vi 

ikke fått svar på, og jeg vil heller ikke ha det, hele saken ”Vanviddet i Bjørlia” er 

overlevert til landbruks- og justisdepartementet,  før sin videre befordring ut i det 

internasjonale miljø.  Så snart har vi flere kjendiser rundt Øyvatnet. 

 

1.  Eiendommen 80/8 Heimdalen finnes i området i følge skylddelingsforretning av 17. 

juni 1950, fra 80/7 til Harald Sagvik, 80/8 Heimdalen.  Denne må inntegnes nøyaktig på 

DEK.  Merkesteiner og retninger fra skylddelingsforretning må spesifiseres og påvises i 

terrenget av Sigbjørn Sagvik, gjerne med bilder og referanse til kartet. 

 

2.  Eiendommen 80/12 Engelund finnes i området i følge skylddelingsforretning av 9/9-

1950 fra gården Heimdalen 80/8 til Sigbjørn Leirvik 80/12 Engelund.  Denne må 

inntegnes nøyaktig på DEK.    Merkesteiner og retninger fra siste skylddelingsforretning 

må spesifiseres og påvises i terrenget av Sigbjørn Sagvik, gjerne med bilder og 

referanse til kartet. 

 

3.  Det betyr at man i tidens løp siden 1999 har fått påstander og diskusjoner vedrørende 

grenser hvor ovennevnte eiendommer, pluss 80/6, 80/7 og 80/19, har inngått i 

antagelsene, uten at man egentlig orienterte seg i området.   Man bør forsikre seg om at 

man ikke går til jordskiftesak og grensegang mellom eiendommer som ikke har felles 

grense.   

 

Det er tidligere også, mellom advokatene,  vært reist spørsmål og gjordt forsøk på å 

inngå økonomiske avtaler for å verifisere allerede oppsatte jernkors mellom 80/7 Elden 

og eiendom tilhørende Sigbjørn Sagvik, som er fradelt i følge en skylddeling i 1981, 

uten først å se i databasen DEK, samtidig som  at denne parsellen til Sagvik ikke har 

blitt gitt noe bruksnummer, eller opplyst hvilke bruksnummer det er tillagt, det være seg 

80/6 eller 80/8.  Dette bes klargjort av S. Sagvik og riktig bruksnummer bes merket på 

ØK eller DEK.  Ovennevnte bnr tilhører heller ikke Østby, så skjønner ikke hvorfor vi 

skal involveres i grensegang mellom andre personers eiendommer. 

 

For ordens skyld bes Sigbjørn Sagvik bekrefte sin kjennskap til ØK og DEK, Statkart 

og kommunens tilgang til nevnte databaser.  Det har ingen hensikt å diskutere 

parametere som motparten ikke kjenner til, eller vil vedkjenne.  Han bes også bekrefte 

noe  kjennskap til Statkart sine arkiver vedrørende plakatfortegnelser, opptegnelser og 
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skisser fra de ansatte som opererer ute i marken, og deres bruk av flyfotografering for å 

forenkle og bekrefte grensemerker, plakater, bekker, elver og vatn, i det hele tatt så 

ligger historikken lagret i flere lag.  Det forefinnes også bestemte regler som eierne av 

parseller skal følge, og det forefinnes regeler som de kommunale representanter skal 

følge, uten at dette blir gjordt, det kan desverre være nok så individuelt.  Men om man 

integrerer de vesentligste faktorer, vil man ha beviser og retningslinjer i overflod.  Det 

er også dette jordskifteretten til syvende og sist gjør seg nytte av, så hvorfor ikke 

begynne i forkant!!! 

 

4.  Før man sender inn noe endelig prosesskriv, så må også Sigbjørn Sagvik presisere 

følgende: 

 

 

 

4a.    Hvorfor diskuteres flytting av en merkestein som ikke er nevnt i siste skylddeling 

fra 1981?   Hva er så vitsen med å flytte den frem og tilbake under så mye halleluja, og 

når  den andre part ikke kjenner  saken, hvorfor gå til en jordskiftesak hvor kravet er så 

vidt forskjellig fra eksisterende dokumentasjon.  Hadde det ikke vært bedre å holde 

kjeft? 

 

4b.  Hvorfor diskuteres ikke de to merkesteinene som skal være ved stranden (ikke ved 

fylkesveien)  i følge skylddelingsforretning for 80/6? 

 

4c.  Hva er det som er feil med det opprinnelige ØK? 

 

4d.  Hvorfor ble det av Statkart laget en midlertidig grense rett ut Øyvatnet? 

 

4e.  Forefinnes det noe flyfoto (bilde) hvor strandsonen er overmalt i det henseende og 

gi ett pent landskapsbilde av eiendommen 8/12 eller 80/6,8?   

Falkanger & Widerøe tok noen bilder i sin tid, som ble ommalt, for å gi pene bilder for 

salg. 

 

4f.  Hva er grunnen til denne grenseutvidelsen? 

 

4g.  Samme hvilke grenser fra tidligere kart som brukes, bekk eller midlertidig grense, 

så er det nylig oppgravde bekkefar lagt øst for lagringsplass for siloballer. Vedlagte 

fargebilder viser det tidligere bekkefaret ved en bjørk med en oppreist palle, rett ved det 

syd-østlige hjørne av den nye garasjen. Den tidligere vedboden som vises på ØK er 

revet til fordel for en ny og større garasje. 

 

Tidligere grensemerker  dvs  jernkors nord for fylkesveien mellom 80/6 eller 80/8 og 

80/7 er som tidligere nevnt allerede inntegnet på DEK og har også i lengre tid vært 

tilgjengelig på de kommunale databaser.  (Nevnt tidligere, men det må antagelig gjentas 

i det uendelige).  Det gjentas at dette også er eiendomsgrense mellom Elden og Sagvik. 

 

Sigbjørn Sagvik bes skifte advokatfirma. Vi anser ikke nevnte firma som hederlig og de 

utfører ikke sine plikter i følge advokatforeningens regler.  Under samtale med 

advokaten ble jeg informert om at han bare fremmet sin klients utsagn, men det holder 

ikke som forklaring.  Det er uten tvil advokaten som fører pennen og 

advokatforeningens regler er myntet på advokater og ikke klientene. 
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Norge har også signert, ratifisert, flere avtaler med instanser innen EU (Brussel), 

Cherbourg, NY (UN), og norske advokater har å holde seg til de oppsatte kriterier, også 

de internasjonale, samme om de har fått en uvane innen den norske advokatforeningen.  

Der står det også tydelig og forståelige regler for advokatens etikk.   

Advokatfirmaet er også tidligere straffet for uregelmessigheter. 

Ett advokatfirma som ikke klarer å holde orden på bruksnummer og datering på viktige 

skylddelingsforretninger, og samtidig  prosederer med fiktive påstander mot en offisiell 

jordskifterett, vil vi ikke kaste bort tid og penger på. 

 

Vi anmoder derfor nå med det samme om at jordskifteretten eventuelt settes uten, 

gjentar uten, meddommere. 

Meddommerne vil nok ha noe mere respekt for en advokats uttalelser enn det jeg har.  

Man føler at i slike kompliserte saker, også hvor politiet er involvert, kan man få en noe 

mere rettferdig behandling fra en profesjonell jordskiftedommer. 

 

I følge den mottatte korrespondanse fra kommuneingeniør   Kjøglum, skal bekkefarets 

midtpunkt være grensen mellom to eiendommer, og at merkesteiner eller Al-stikker som 

settes opp på siden, uansett hvilen side, ikke skal være bestemmende for 

eiendomsgrensens plassering på kartet og i marken.  Derfor ønsker man som tidligere 

nevnt, en spesifisering av den reelle grense for 80/12 Engelund.  Der er plakater og 

grensesteiner tidligere vært plassert ved bekkens vestre kant, da de ikke kunne plasseres 

midt i bekken, og nå i følge kommuneing Kjøglums generelle skriftlige forklaringer, 

blir muligens 80/12 Engelund  nærmeste nabo og eiendom, vest for Antonbekken, på 

sørsiden av fylkesveien.  Dette er viktig, ettersom Kjøglum bruker dette argumentet 

etter  å ha flyttet en Al-stikke fra østsiden av Kvennengbekken til vestsiden av 

Kvennengbekken,  for å gi den en bedre plassering,  i følge en ”privat” kartforretning 

med Elden, for en kort tid siden (år 2001).  Samme prinsippet bør da gjelde ved 

Antonbekken, mot 80/12 og S.Sagvik, det være seg 80/6 eller 80/8, jeg vet ikke eksakt 

hvor de sist nevnte bnr befinner seg.  De er ikke spesifisert på noen kart, ØK eller DEK.   

Det virker noe unaturlig at en parsell betegnes som 80/6,8?  Kart, grenser og 

skylddelingsforretninger bør stemme overens, så lenge det ikke forefinnes andre 

dokumenter som forklarer situasjonen i nyere tid. 

Iflg vedlagt bilde, så mangler det to merkesteiner på østsiden av garasjen eller 80/12, de 

som tidligere sto på vestsiden og kanten av Antonbekken.  Vennligst se vedlagte kopi av 

ØK. 

Mulig at disse to kan påvises av Sigbjørn Sagvik eller Beate Leirvik.  Kan bli noe 

vanskelig da det tidligere bekkeløpet er modifisert.  Skylddelingsforretningen 80/12 

oppgir også detaljerte avstander mellom de fire merkesteiner som omgrenser 80/12 

Engelund.  Dette er ett godt utgangspunkt for å plassere sig i terrenget. 

 

5. Hvem er så eier av vestsiden av Antonbekken, sør for fylkesveien?  Forklaringen må i 

alle tilfelle stemme med kommuneingeniørens logikk.  Hvis det er uoverenstemmelser 

her, må han forklare seg nærmere når det gjelder grensen på andre siden, 

Kvennengbekken og 80/7.  Ved skylddelingsforretninger på 50-tallet, virker det noe 

unaturlig at man reserverte en meter på østsiden av vedboden.  Det var i så tilfelle en 

dårlig arrondering og utnyttelse av små eiendommer den gangen.  At man beholdt 

eiendomsretten ned mot stranden, er en annen sak. 

 

6.  Før man gir seg inn på en kostbar jordskiftesak, bes det spesifisert hvorfor det var 

nødvendig å flytte på bekkefaret, og hvorfor det ikke ble nedtegnet i avtaleform.  
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Tidligere eier ga aldri fra seg en kvadratmeter uten kontrakt og betaling, om Sagvik 

skulle prøve seg på en sådan forklaring. Tidligere eier plasserte også en Al-stikke ytterst 

i Antonbekken ifølge vedlagte kart fra ØK, da 80/19 ble fradelt. 

 

7. Man stiller også spørsmål om hvorfor ikke denne saken kan vente til politiet har gitt 

lyd fra seg.  Det er nå en gang blitt gitt uriktige opplysninger overfor 

forsikringsselskapet for å tilegne seg midler fra rettshjelpforsikringen.  Det er også gitt 

ut feilaktige opplysninger om min person vedrørende flytting av grensemerker.  Disse 

påstander straffes med bøter og fengsel.  Sigbjørn Sagvik er straffeskyldig når han farer 

med løgn, og det samme gjelder for advokaten.   Justisdepartementet har i brev bekreftet 

å ha oversent diverse spørsmål til politidirektoratet for uttalelse, så vi anbefaler at man 

avventer dette.  

 

8.  Hvorfor gjelder ikke Statkart sine regler om at grensen skal bero om bekkefaret 

forandrer løp ?  Sigbjørn Sagvik bør ikke være noe unntak fra denne regel. 

 

 

Som en generell kommentar fra Sigbjørn Sagvik, vil jeg ha altså ha forklart hva som er 

feil med de tidligere offisielle kart, og hvorfor jeg skal trues til å akseptere den s k 

”Nåværende grense”, ellers blir det jordskiftesak. En noen uvanlig å utidig foreteelse, 

også med en advokat i bakhånden.   Noen forklaringer burde foreligge og ikke bare en 

enkel påstand, samtidig som Sagvik og advokaten begge  åpenbarer sin manglende 

kjennskap til det økonomiske kartverket eller databasen DEK!!!! 

Man kunne bli noe forbannet av mindre. 

 

Pr. i dag, har jeg allerede siden 1999, beregnet meg ett betydelig beløp til omkostninger 

i forbindelse med denne saken.  Beløpets størrelse  kommer nødvendigvis senere, men 

vil nødvendigvis gjenta tidligere beskjed til motparten. 

 

For fremtiden fortsetter jeg med å ta meg betalt for arbeide, kontormateriell, reiser  

opphold, der det blir nødvendig.  For større utlegg, vil jeg ha disse forskuddsbetalt, eller 

at Sagvik’s rettsforskikring garanterer for beløpet. 

 

Individets rett i dette tilfelle, er at man ikke skal utsettes for noe som er unødvendig og 

påfører ett menneske ekstra arbeide og plager som en følge derav. 

 

9.  Hvorfor neglisjeres flyfotografier som bevis? 

 

10.  Iflg DEK så er Antonbekken inntegnet, og hva er så problemet? 

 

11.  Eventuelle forandringer av eiendomsgrenser kan ikke gjøres uten videre av Statkart.  

Det kan heller ikke kommuneingeniøren gjøre.  Man har selvsagt flere eksempler på at 

han gjør det, men det er ikke godt nok som rettspraksis i en jordskiftesak.  Om det er 

kommuneingeniøren som har foranlediget Sagvik til å tro at en jordskiftesak vil løse 

hans problemer, så velger jeg å tro at dette er feil.  

Jeg forlanger kun å diskutere offisielle dokumenter og kart.   

Fravik derfra må være spesielt godt dokumentert, før man lar seg provosere til å kaste 

bort tid på slike prosederinger.  

Jeg har heller ikke lov til å gi meg ut på spekulasjoner til jordskifteretten,  det er kun 

fakta og gode indisier som skal sendes den veien.    



16 

 

Side 16 av 24 

 

Sigbjørn Sagvik får selv komme med sine bevis, og ikke bare anklage den annen part 

for uærligheter eller tyveri av eiendom. 

 

Så spørsmålet er derfor, hvorfor skal jeg provoseres for å redegjøre for at Sigbjørn 

Sagvik ikke vil holde seg til eksisterende og offisielle dokumenter? 

 

 

 

Den som forandrer på terreng og bekkefar (eiendomsgrense), skal i følge etikk og 

lovverket, inngå avtaler med motparten, før han foretar seg noe som helst.  Det er 

fanken så godt beskrevet i lovverket, og jeg ser ingen grunn til at Sigbjørn Sagvik, også 

med hjelp av advokat, skal være så forbandet frekk å overse dette?   

Allerede her har de to poder brutt loven, og de skulle, om de hadde noe vett igjen, 

komme på sine knær og be om unnskyldning for sine lite overveide handlinger. 

 

 

12.  Hvor viktig er uttalelsene fra kommuneingeniøren, og hvor mye vekt skal legges på 

disse?  Uoverveide uttalelser fra han kan  være uheldig for jordskifterettens behandling 

av saken? 

 

Kommuneing Kjøglum skriver i brev av 10.04.2002 at det finnes bare midlertidig 

forretning. 

 

Det stemmer dårlig med hans tidligere uttalelser i over 10 år, om at midlertidige 

forretninger er ok, og at han derfor har hjemmel til å vente i over 10 år, før han foretar 

det nødvendig kartforretninger.  Jeg er noe usikker på om dette kan være riktig.  I alle 

tilfelle virker det lite fornuftig, og i praksis har vi antagelig fått mange tvister grunnet 

dette.  De rette personer vet å utnytte det, og kan som nevnt tidligere,  lett ble 

foranlediget til å foreta seg ting, som i ettertid kan bli noe tidkrevende. 

 

13.  Skylddeling, jordskiftesak nr 9/81, refererer ikke til noen merkestein, sør for, og 

inntil fylkesveien ved Antonbekken. Hvorfor vises det ikke interesse for de to 

merkesteiner ved stranden som nevnt i skylddeling av 24. oktober 1925, 80/6 Heimen?  

Jeg har nevnt dette før, man må orientere seg i følge  skriften, og eliminere de umulige 

og ubrukelige parametere derfra.  Derfor er det en fordel å bruke advokater som vil og 

kan, og ikke bare prioriterer  regninger til klient og forsikringsselskap. 

 

14.  Hva er vitsen med å lage så mye oppstyr for å lage seg en lagerplass for siloballer 

ute i Øyvatnet?   Sigbjørn Sagvik og advokaten, vet meget godt at Øyvatnet er 

drikkevannskilde, og som gir forbruksvann for melkeproduksjon og turisme.  Det er lite 

sannsynlig at Statens Miljøverndepartement, med sine representanter i Statens Hus, 

Steinkjer, vil godkjenne denne lagringsplass, og ikke så lenge den ligger til beskuelse 

ved fylkesveien.  Høylandet kommune burde ha stoppet dette for lenge siden. 

Derfor er man også noe skeptisk til mulig kameraderi mellom Sagvik og ansatte ved 

kommuneadministrasjonen.   

Vennligst gi en forklaring på dette?     

Noen oppsamlingsplass for maskiner eller trevirke, kan det umulig være.   

Flomvannet kan nå helt opp til fylkesveien.    

Vannet vasker bort silosølet. 
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Silosyren rensker også utløpet av den nye Antonbekken for siv og vegetasjon, og man 

får gratis vedlikehold av utløpet utover i Øyvatnet. 

 

 

 Jeg anmoder om å få ovennevnte spesifikasjoner og svar innen 1. oktober 2002. 

 

 

Det vil ikke bli aktuelt å gi seg inn på noen jordskiftesak eller nærmere bestemt 

grensegang, før ovennevnte spørsmål er klarlagt, og om det bør vurderes på nytt om det 

er behov for noen grensegang.  Statkart har jo allerede grensene til den tidligere 

Antonbekken spesifisert i sine databaser, så jeg ser ikke at det foreligger noen som helst 

grunn til å forandre på disse.  Det går ikke på krav om vann, kloakk, vei, eller noe annet 

som kan forlanges via eksproprieringsloven, derfor kan man gå ut ifra at det bare reises 

jordskiftesak for å gi Sigbjørn Sagvik en ulovlig og ny og hendig lagringsplass for 

siloballer. og man bør tillegge at det gir advokat Martinussen inntekter.  Sagvik og 

advokaten bes selv med egene midler måle opp og kartlegge parsellene 80/6,8,12. 

Jeg tror hele grensetvisten kom som en følge av at Sagvik; handlet i affekt, og at han 

samtidig ble foranlediget av advokatfirmaet og tidligere eier OJE, som på den tiden 

gjorde alt de kunne for å lage tvister mot meg.   På det meste hadde vi over tretti saker.  

Sigbjørn Sagvik og OJE hadde i alle år kranglet om beiteretten i Fiskådal vestre 80/2, 

men til alles forundring, holdt de mye sammen under epoken ”Vanviddet i Bjørlia”. 

Det forefinnes, før den tid,  ikke historikk, som tilsier at Sagvik alene skulle gå til en 

sådan handling eller grensetvist. 

 

Med hilsen 

 

For ILØ, iflg fullmakt.   
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Endre Østby,                                       17.10.2003. 

Apartado 952, 

PT-8501-919 Portimao. 

Portugal. 

Tel 00-351- 968 778 628. 

E-mail: endre.ostby@sapo.pt 

 

Nord-Trøndelag jordskifterett, 

Statens Hus, 

7734  STEINKJER. 

 

Sak 6/2002  Heimen. 

Ref brev fra jordskifteretten 702/03 14.10.2003, vedr skyldig sakskostnad på kr 2385. 

Ref brev fra EØ 20.09.2003  til jordskifteretten hvor rettsboken avvises med 

begrunnelse i at jordskifteretten har fremmet en ny jordskiftesak etter krav fra Sagvik,  

som altså rekvirerer grensegang  i følge en tidligere jordskiftedom og voldgiftskontrakt.  

Sagvik beskylder den andre part for å ha flyttet en merkestein, med fortløpende nye 

forklaringer siden 1999 i forbindelse med tidligere anleggsarbeide og utfylling av masse 

etter utgraving fra tomt til våninghus og driftsbygning.  Merkesteinen er flyttet fra det 

nordøstre hjørnet på garasjen, Engelund 80/12, tidligere merket av statkart, og senere 

kalt golfstenen, til østsiden av det nye bekkefaret sammen med trær.  Østby har derfor 

anmeldt denne saken til politiet allerede i 1999 etter at beskyldningene ble mottatt 

offisielt fra Sagvik via advokat Martinussen og offentliggjort av jordskifteretten. 

 

Fra tvistemålslovens paragraf 469 siteres: 

Naa tre aar er gaat efter avsigelsen, kan der ikke i noget tilfælde reises sak til 

ophævelse av voldgiftsdommen.  Mot forsømmelse av denne frist gives ikke opreisning. 

 

Rettsboken gir ingen bemerkninger til hvorfor voldgiftskontrakten er tilsidesatt. 
Eiendomsgrensene er tydelig beskrevet i denne dommen og merket på ØK, samtidig 

som flyfotografier beviser og bekrefter ØK sine plakater og antegnelser.  

Jordskifteretten har tildels bekreftet at denne dommen fortsatt skal være gjeldende. 

Utgifter i forbindelse med denne sak er tidligere innbetalt i forbindelse med sak 3/99, 

med kr 2315,-. 

De nye koordinater som er antydet i rettsboken er ikke mottatt påtegnet eksisterende 

kart DEK og ØK, slik at man kan bekrefte eventuelle endringer fra voldgiftsdommen. 

Østby vil fremme denne saken overfor advokatforeningen og med kopi til SMK og 

relevante departementer. 

 

Påstand: 

Jordskiftedommen med voldgiftskontrakt skal fortsatt være gjeldende. 

Østby skal ikke ha noen utgifter i denne saken. 

Sagvik skal betale alle saksomkostninger. 

 

Med hilsen 

Endre Østby, sign. e. f.  
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Endre Østby,    13.09.02. 

Apartado 336, 

PT-8601-904  LAGOS, 

Portugal. 

 

 

Nord-Trøndelag Jordskifterett, 

Statens Hus, 

 

N-7734  STEINKJER. 

 

Ref sak 6/2002 Heimen. 

 

For ordens skyld vil jeg benytte anledningen, til på nytt å referere til dokument nr 16 

sak nr 3 1999, skrevet av advokatfirmaet Haugland & Martinussen. 

Sitat fra side 3/3:  ”B. Grensejustering:  Det anføres at i forbindelse med Endre Østbys 

kjøp av parsell II fra gnr 80, bnr 7 er det foretatt flytting av grensestein og med den 

konsekvens at Sigbjørn Sagviks eiendom er blitt tilsvarende redusert.”  Sitat slutt. 

 

Sigbjørn Sagvik bes forklare nærmere hva han mener med dette, påstanden gir oss og 

andre en imaginær, invers og fiktiv scenario, om man følger godt med.  Se også 

tidligere vedlagte fargebilder til jordskifteretten. 

 

Sagvik bekrefter tidspunktet for den påståtte flyttingen i Sitat ”i forbindelse med Endre 

Østbys kjøp av parsell II fra gnr 80, bnr 7 osv ...” Sitat slutt. 

 

Det stilles nå krav om at Sagvik sender oss en skisse, utarbeidet fra ett offentlig 

godkjendt kart, DEK år 2002, tidligere plakatskisser fra Statkart, og forklarer sine 

utsagn i følge nedtegnede og nummererte referansepunkter. 

Påstanden om at ”Sigbjørn Sagviks eiendom er blitt tilsvarende redusert” må gå tydelig 

frem i følge skissen. 

 

I det samme dokumentet påpekes det at merkesteinen er flyttet tilbake til det 

opprinnelige punkt av Sigbjørn Sagvik.  Derfor må dette fremgå nøyaktig på kartet, 

samtidig som man vil ha opplysninger på den samme skissen om hvordan eksisterende 

vei har fått sin plass.  Stedet der hvor merkesteinen ble påvist i året 2001 til advokat 

Jonassen og Astrid Østby , ble da bekreftet å være på østsiden (80/19) av den nye 

Antonbekken og inntil fylkesveien på dens sørside.  Merkesteinen bes inntegnet på 

skissen.   Skissen og kartgrunnlaget skal være godkjendt, datert og underskrevet av 

representant fra Statkart, Statens Hus, Steinkjer, dette som ett utgangspunkt for 

eventuelle videre diskusjoner.   

 

Med hilsen 

Signert etter fullmakt fra ILØ. 
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Endre Østby,                                   01.07.2003.    

Apartado 336, 

PT-8601-904  Lagos, 

Portugal 

Tel 00-351-934 200 687. 

E-mail: endre.ostby@sapo.pt 

 

 

Nord-Trøndelag jordskifterett, 

Statens Hus, 

 

7734  STEINKJER. 

 

Saksomkostningsoppgave. 

 

Sak 6/2002 Heimen. 

 

Ref mottatte saksomkostningsoppgave fra adv Martinussen 383/2002, 17.06.2003. 

Dette prosesskrivet fra advokat Martinussen er innlevert etter rettsmøte iflg avtale med 

jordskifteretten, og det gir den andre part anledning til å komme med tilsvar og 

kommentarer. 

 

Advokat Martinussen har  siden 1999 prosedert mot en tidligere jordskiftedom med 

voldgiftskontrakt i sak 3/99 og siden i sak 6/2002 ekstrahert fra den samme, hvor han 

tilsidesetter den tidligere jordskiftedom med grensespesifikasjon av 10. september 

1981 i henhold til voldgiftskontrakt av 11.08.81, hvor eiendomsgrensen ut mot 

Øyvatnet beskrives slik:  Fortsetter videre etter bekken til den renner ut i Øyvatnet. 

Statkart bekrefter dette i sine betegnelser av bekken fra 1963 og  fra 1980 med sine 

flyfoto og plakatfortegnelser. 

 

Slike uregelmessigheter fra advokaten, må han selv stå til ansvar for, også økonomisk. 

En advokat som er medlem av advokatforeningen bør vite hva en voldgiftskontrakt 

innebærer. 

Adv Martinussen fremlegger saksomkostninger på til sammen kr 29.476,- med 

forbehold om flere utgifter som påløper fra Nord-Trøndelag jordskifterett. 

I pkt 3 spesifiseres flybillett, leiebil, flytog, drosje. 

Utgiftene er ikke datert, men mest sannsynlig i forbindelse med siste møte i 

jordskifteretten på Høylandet.  Dette møtet var berammet i så god tid i forveien, at adv 

Martinussen kunne kjøpt seg en rimeligere flybillett.  Det samme gjelder for leiebil. 

Man behøver ikke bruke kr 4.676,- for en dagsreise Oslo-Høylandet t/r.  

Advokat Martinussen hadde i følge eget utsagn andre oppgaver i Namsos ved samme 

reise, og det er derfor ønskelig at han deler opp reiseutgiftene, slik at en fjerdedel 

kommer til anvendelse i sak 6/2002. 

Advokat Martinussen hadde heller ikke klargjort sin prosedyre for jordskifteretten på 

rettsmøtet, og han fremla heller ingen påstand om å få en dom i saken.  Retten kan når 

den finner det ønskelig, innhente saksomkostningsoppgave.  Men det virker noe 

påfallende at adv Martinussen reiser på dyreste måte oppover fra Oslo til Høylandet t/r, 

uten å stille med prosesskriv, og etter fire års prosedering med divergerende påstander, 

på nytt kommer med en ny muntlig forklaring. 
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Advokat Martinussen med sin klient Sigbjørn Sagvik er rekvirent i sak 6/2002. 

Så lenge de ikke vil følge jordskiftedommen med ny grensespesifikasjon i følge 

voldgiftskontrakt av 1981 og Statkart med sine referanser til bekkefar,  plakater og 

merkestein fra 1980, så er det naturlig at adv Martinussen med sin klient Sigbjørn 

Sagvik er ansvarlig for å betale saksomkostningene.  Ref tvistemålsloven §§ 469, 169 , 

176 (sak ført mot voldgiftskontrakt), 177 (rettsstridig adfærd, ulovlig prosedering mot 

voldgiftskontrakt, kontinuerlig forandring av krav og forklaring), som gir grunnlag for 

Østby sitt krav om få betalt alle sine saksomkostninger i saken. 

Fra  jordskifteloven, kap. 8, jordskiftekostnadene, § § 75 og 76, siteres: Utgift som 

omsynet til berre einskilde eigedomar eller partar har valda, kan leggjast på 

vedkomande åleine.  Det same gjeld kostnader som kjem av at krav eller opplysningar 

er sette fram for seint. 

Sigbjørn Sagvik har forandret sin forklaring og betegnelsen av tilstøtende 

eiendomsbetegnelser kontinuerlig i fire år.  Først i året 2002 den 23. oktober kommer 

Sigbjørn Sagvik med sitt grensekrav på vedlagt skisse dok nr 9, vedlegg nr 1, sak 

6/2002. Det bekrefter at adv Martinussen har brukt tre år på å unnlate å spesifisere sitt 

grensekrav, men prosedere på at motparten har flyttet en grensestein.  Den i følge 

Statkart, på samme grense nærliggende eiendom Engelund 80/12, er holdt utenfor 

saken.  Sigbjørn Sagvik skal av den grunn betale saksomkostningene.   

 

Advokat Martinussen vet også at denne saken ikke er fremmet i følge jordskifteloven  

§ §  5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 17b..  Han har tidligere rekvirert grensegang mellom 

80/6 Heimen, også senere med en kombinasjon av 80/6,8 Heimen og Heimdalen, og 

tilslutt mellom 80/8 og 80/19.    Advokatenes tidligere befaring for på påvise den i følge 

Sagvik bevegelige merkestein, senere kalt Golfstenen, konkluderte med at de foretok 

grensebefaring  mot 80/7 Moan. 

Grensegangen er ett resultat av at Sigbjørn Sagvik beskylder den andre part for å ha 

flyttet en merkestein ( se tidl korrespondanse) og at Sigbjørn Sagvik i samme 

prosesskriv innrømmer å ha flyttet den tilbake. Dette har han i ettertid ikke klart å 

forklare. På befaringen 12.06.2003 klarte ikke Sigbjørn Sagvik og adv Martinussen og 

forklare den tidligere påståtte flyttingen av merkesteinen (populært kalt Golfsteinen). 

Saken er derfor i første omgang en kriminalsak, og skal ikke behandles av 

jordskifteretten. 

 

Påstand: 

 

1.  Sigbjørn Sagvik skal eventuelt fremme sin grensegang i følge jordskifteloven §§ 

1,2,3, 16, 17b pluss de aktuelle paragrafene som vedkommer en sådan sak. 

 

2.  Jordskifteloven § 5 legges til grunn, slik at de rette eiendommer kommer med i ett 

eventuelt jordskifte/grensegang,  før advokaten sender ut sine saksomkostninger. 

 

3.  I fremingsmøtet må kravet spesifiseres, hva som er feil med tidligere oppmåling og 

jordskiftedom i følge voldgiftskontrakt.  Dette er etterlyst uttallige ganger tidligere, også 

skriftlig. Forklaringene har blitt kontinuerlig forandret, likedan eiendomsbetegnelsene. 

Rekvirenten må selv holde rede på hvilke objekter han vil ha løst på ett fremmingsmøte. 

Dette med å bruke fire år på forskjellige forklaringer er ikke akseptabelt.  I følge 

jordskifteloven § 76 skal Sigbjørn Sagvik også derfor betale saksomkostninger. 
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4.  Grensen som følger grensebekken ut Øyvatnet,  er allerede rettskraftig ut fra den 

tidligere refererte voldgiftsdom fra Nord-Trøndelag jordskifterett i 1981, og kan ikke 

forandres.  Ref tvistemålsloven § 469. 

 

5.  Østbys krav til saksomkostninger er totalt kroner 22.000,- tjuetotusen. 

Utgifter til advokat kr. 5000,-.  Reiser og overnatting kr. 2000,-. Kontormateriell, 

juridisk rådgivning, telefoner kr. 15.000,-. 

 

6.  Denne jordskiftesak 6/2002 er ikke lovlig behandlet.  

 

  

 

Med hilsen 
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Endre Østby,                                      28.10.2002 (arkiv Sak 6-2002 Heimen) 

Apartado 952, 

PT-8501-919 Portimao, Portugal. 

Tel 00-351- 968 778 628. 

E-mail: endre.ostby@sapo.pt 

 

Nord-Trøndelag jordskifterett, 

Statens Hus, 

N-7734  STEINKJER. 

 

Statsministerens kontor (SMK) 

PB 8001 Dep, 

N-0030  OSLO. 

 

Sak 6-2002 Heimen, deres ref 719/2002 27.10.2003 med ref til anke. 

 

Det lar seg ikke gjøre å anke kjennelse og slutning i rettsboken for den refererte sak. 

Etterlyste kartskisse fra ØK og DEK med de nye koordinatene er ikke mottatt, og man 

understreker derfor,  at vi ikke har mottatt rettsbokens fullstendige kjennelse og 

slutning. 

 

Det er i følge tvistemålslovens paragraf 469 forbudt å rekvirere nye jordskiftesaker mot 

en voldgiftskontrakt fra 1981 (Nord-Trøndelag jordskifterett).  

Rettsboken beskriver heller ikke hvorfor den tilsidesetter voldgiftskontrakten. 

Eiendommen Engelund 80/12 som tar opp mesteparten av grensen på vestsiden av 

grensebekken, er blitt holdt utenom sak 6-2002.  Det samme gjelder de andre eierne 

som omfattes av samme voldgiftsdom.  Dette må korrigeres før det er mulig å anke 

dommen.  Man kan ikke føre jordskiftesaker mot andres interesser, uten at disse er med, 

spesielt i voldgiftssaker. 

Som tidligere skrevet til Nord-Trøndelag jordskifterett, anses retten som korrupt og 

anarkistisk, og korrespondansen og de tidligere og fremtidige slutninger er blitt anbefalt 

koordinert via statsministerens kontor, som har ratifisert de internasjonale lover 

vedrørende individets rettigheter. 

 

Det hele er så klønete administrert,  at som ett senere tillegg til en administrasjon fra 

SMK, ønsker man at N-Trøndelag jordskifterett overføres til Nordland Fylke- og Sør-

Trøndelag Fylkes jordskifteretter.  Det vil utvilsomt bremse noe på kammeraderi og 

karsklov, på fagspråket benevnt korrupsjon og anarki. 

 

Med hilsen 

 

Endre Østby, 

Sign. 

e.  f. 

 

Kopi: JD, LD, Fr-lgm, Molde Jordsk-ovr 
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