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Søknad om å rive gammel hytte og utedo og sette opp ny Snøfjellstjønnvegen 796 "Halvfærre" - Bjørn Smeby
Innstilling fra forvalter
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir tillatelse til å rive og bygge nytt på Snøfjellstjønnvegen
796 som omsøkt i søknad av 10.8.2018 fra Lesja og Dovre byggconsult med seinere
endringer.
2. Følgende vilkår gjelder:
a. Maksimale yttermål: L=7,70 m, B=2,90 m dvs. BYA 22,3 m2. Rafthøyde (underkant
bunnsvill - overkant toppsvill) maks 190 cm. Takvinkel ikke brattere enn 30 grader.
b. Hytta skal legges så langt ned i terrenget som mulig, laveste del av fundamentet skal
ikke være høyere enn 20 cm.
Søker må påregne at disse målene blir kontrollert i ettertid.
c. Bua kan vris 90 grader i forhold til dagens og skal da trekkes lengst mulig inn på
platået den står på.
d. Torv fra ny tomt skal brukes til å revegetere den gamle.
e. Utvendig kledning med kantet stående panel av tilnærmet samme dimensjon som
dagens. Eventuell farge som er tilpasset fjellet – grå / brun. Ikke omramninger i
kontrastfarge.
f. Matt takkledning som går inn i omgivelsene – tretak, shingel, takpapp e.l. Importert
torv er ikke tillatt.
g. Avfall fra riving av gammel bu og utedo skal bringes til godkjent mottak. Rent trevirke
kan kappes opp og brukes til ved.
h. Etter ferdigstillelse skal nasjonalparkstyret ha oversendt fire bilder av hytta, et fra hver
side.
3. Det kan ikke påregnes tillatelse til barmarkstransport fram til hytta fra kjøresporet til
Tverrfjellet.
4. Vedtaket er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark § 3, 4. ledd a) og
b).
Styret vurderer at «Halvferre» ikke er et verneverdig kulturminne og at § 6 i forskriften
ikke får anvendelse.
Pkt. 3 viser til forskriftens § 9.

Nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella

Naturreservater

Flåman, Bjørndalen, Søndre Snøfjelltjønn, Mardalen

Landskapsvernområder

Hjerkinn med biotopvern, Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, ÅmotanGrøvudalen, Jora, Fokstugu

Biotopvernområder

Torbudalen, Sandgovbotn-Mardalsbotn

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
Brev fra forvalter av 17.3.2020 vedlagt e-post fra søker av 16.3. var sendt medlemmene
elektronisk dagen før møtet.
Forvalter foreslo følgende nye ordlyd i første avsnitt innstillingen punkt 4 (endring av
henvisning til hjemmel):
«Vedtaket er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark § 3, 4. ledd b) og
h).»
Ståle Refstie fremmet forslag om rafthøyde 220 i pkt. 2 a).
1 stemte mot innstillingen/vedtaket.

Vedtak
Som innstillingen, med endring fra forvalter og tillegg fra Ståle refstie.
- mot en stemme.
Vedtaket ble dermed slik:
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir tillatelse til å rive og bygge nytt på Snøfjellstjønnvegen
796 som omsøkt i søknad av 10.8.2018 fra Lesja og Dovre byggconsult med seinere
endringer.
2. Følgende vilkår gjelder:
a. Maksimale yttermål: L=7,70 m, B=2,90 m dvs. BYA 22,3 m2. Rafthøyde (underkant
bunnsvill - overkant toppsvill) maks 220 cm. Takvinkel ikke brattere enn 30 grader.
b. Hytta skal legges så langt ned i terrenget som mulig, laveste del av fundamentet skal
ikke være høyere enn 20 cm.
Søker må påregne at disse målene blir kontrollert i ettertid.
c. Bua kan vris 90 grader i forhold til dagens og skal da trekkes lengst mulig inn på
platået den står på.
d. Torv fra ny tomt skal brukes til å revegetere den gamle.
e. Utvendig kledning med kantet stående panel av tilnærmet samme dimensjon som
dagens. Eventuell farge som er tilpasset fjellet – grå / brun. Ikke omramninger i
kontrastfarge.
f.

Matt takkledning som går inn i omgivelsene – tretak, shingel, takpapp e.l. Importert
torv er ikke tillatt.

g. Avfall fra riving av gammel bu og utedo skal bringes til godkjent mottak. Rent trevirke
kan kappes opp og brukes til ved.
h. Etter ferdigstillelse skal nasjonalparkstyret ha oversendt fire bilder av hytta, et fra hver
side.
3. Det kan ikke påregnes tillatelse til barmarkstransport fram til hytta fra kjøresporet til
Tverrfjellet.
4. Vedtaket er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark § 3, 4. ledd b) og
h).
Styret vurderer at «Halvferre» ikke er et verneverdig kulturminne og at § 6 i forskriften
ikke får anvendelse.
Pkt. 3 viser til forskriftens § 9.
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Dokumenter i saken
Dokumentmengden i denne saken er stor og dokumentene legges derfor ved som bokmerket
PDF-dokument, ikke som vedlegg i innkallingen. Lenke til dokument…
Liste over dokumenter i samlingen:
 2018-09-26 Oversendelse av søknad fra kommunen (søknad 2018-08-10)
 2018-07-22 Befaringsrapport / byggteknisk vurdering - Odd Roald Uv
 2018-10-25 Uttalelse fra villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 25.10.2018
 2018-11-08 Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 2018-10-10 Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune
 2018-11-12 Uttalelse fra Snøhetta villreinutvalg
 2018-12-06 Utskrift av møtebok Oppdal bygdeallmenning - byggesak - Riving gammel bu /
utedo - Oppføring ny
 2019-03-23 Søker om endret dørplassering
 2019-03-23 Oversender rapport (2019-02-20) fra bygningsvernrådgiver
 2019-04-04 Oversender rapport fra bygningsvernrådgiver til Trøndelag FK
 2019-04-24 Svar/kommentar til tilstandsrapport fra TFK (kultur)
 2019-05-28 Utdyping av kommentar fra TFK (kultur)
 2019-09-16 forvalter etterspør tilleggsopplysninger / konklusjon fra søker
 2019-12-03 Søker oversender tilstandsrapport på etterspurt skjema
 2019-04-12 Tilleggsopplysninger / presiseringer / endring søknad
 2019-12-31 Søker ber om ekstraordinært møte for behandling
 2020-03-02 Søker ber om behandling i marsmøtet

Andre dokumenter i saken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naturmangfoldloven – NML, kap. II om bærekraft… og V områdevern…
Forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella NP…
Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell…
Rundskriv om forvaltning av verneområder…
Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven M-420…
Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre…
Horisont Snøhetta, hovedrapporten…
Artskart.no, Naturbase, Miljødirektoratets base over sensitive arter.

Saksopplysninger
Søker har kjøpt jaktbua «Halvfærre», Snøfjellstjønnvegen 796 ved Tverrfjellet innenfor
Snøfjellstjønna i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. denne hytta ble satt opp ulovlig i
1963 – se artikkel i «Bøgda vår» 2012 (oppdal historielags årsskrift)… I tillegg til å være
«halvfærre» - navnet skyldes at den var tenkt plassert lenger inn, men det var dit de som
satte den opp kom med traktoren – er den nokså halvgjort og i dårlig teknisk stand – se
rapporter i dokumentsamlingen. Eier har derfor søkt om å rive den og å om å sette opp ny i
samme størrelse med tilbygd do/bod – disse er i dag i en separat bu. Søker ønsker videre å
øke rafthøyden og å vri bua 90 grader – kombinert med å trekke den noen meter innover.
Eksisterende bu er ca. 6 X 2,75 m = BYA 16,5 m2 og utedo i tillegg 1,3 X 1,3 = BYA 1,7 m2 til
sammen 18,2 m2. Rafthøyde ca. 1,40.
Omsøkt ny bu har yttermål 7,7 X 2, 9 m = BYA 22,3 m2 dvs. en økning på ca. 20 %.
Rafthøyden ønskes økt til 1,90 – sammen med økning av arealet vil volumet av bygget øke
med drøyt 50 % i tilfelle. Samme rominndeling, økt lengde skyldes at do og en bod ønskes
som en forlengelse av hytta, med noe større areal enn dagens separate do, økt bredde
skyldes tykkere vegger. Innermål og inndeling blir tilnærmet som før. Bua ønskes vridd 90
grader og dør flyttet til langvegg (endring fra tegning). Senere har søker opplyst at om han
får vri bua, vil han trekke den innover på platået den ligger på.
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Kartet viser beliggenheten (rød prikk), øvrige hytter (ringer) og kjøresporet til Snøfjellstjønna og(lilla)
og videre til Tverrfjellet (rødstiplet). Innfelt kart viser detaljkart rundt Halvfærre og villreinbevegelser
sporet med satellitt 2011-2018.

Forvalter har tatt opp med søker at hytta ligger uheldig plassert og at en vil se velvillig på å
bygge en større hytte (opptil 35 m2) nede ved Snøfjellstjønna om den rives. Søker er ikke
interessert i dette.

Snøfjellstjønnvegen 796 «Halvfærre». Søker ønsker å trekke ny hytte noe innover - mot venstre på
bildet nede t.h, forlenge den 1,7 m og snu den 90 grader. Dagens uthus ligger bak og til høyre på det
samme bildet, men noe lavere og det har i tillegg veltet, derfor ikke synlig. Personen på interiørbildet
er knapt 1,90 høy. August 2018

Tilstandsrapporter, først fra lokal byggmester og siden fra bygningsvernrådgjevar ved
Gudbrandsdalsmusea dokumenterer at bua er satt opp lite fagmessig, av dårlige materialer
og med store utettheter og skader. Ingen av dem tilrår restaurering, selv om det er teoretisk
mulig om man plukker ned bua til grunnen. Bygningsvernrådgiveren ble hentet inn av søker
som kultur- og bygningsfaglig ekspertise.
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Bygningsrådgiveren har tidligere på oppdrag fra nasjonalparkstyret vurdert en annen bu som
samme søker ønsket å rive og bygge opp som ny i nasjonalparken, i Lesja. Konklusjonen ble
da en omfattende restaurering i stedet for riving og nybygg, samt et lite tilbygg tilvarende det
som det søkes om her. Den hytta var vesentlig eldre (> 100 år), men samtidig av bedre
bygningsmessig kvalitet og med større kulturminneverdier.

Planskisse av ny hytte.

Det har vært en diskusjon mellom bygningsvernrådgjevar og saksbehandler ved
kulturvernenheten hos fylkeskommunen om verneverdien til denne bua – se «Uttalelser».
Området er et viktig villreinområde, men trekkveiene går ikke i umiddelbar nærhet av hytta.
Se kart i uttalelsene fra villreinnemnd og -utvalg, og kart over satellittdata 2002-2018 forrige
side.
Forvalter har vært på befaring til hytta sammen med søker (v/ sønn) 27.8.2018.Jeg fikk
samme inntrykk av hytta som det bygningsrådgiver gir i sin rapport.
Søker har i søknaden ikke tatt opp spørsmålet om transportmåte av materialer og
bygningsavfall, men har inne separat søknad om kjøring fram til hytta på bar mark. Hytta ble i
sin tid kjør opp med traktor og det har vært kjørt traktor dit seinere, men på befaring i 2018
var sporene på lange strekninger relativt lite synlige og i god gjengroing. Det har vært en
diskusjon om det skal være lov å kjøre inn til hytter ved Tverrfjellet og nasjonalparkstyret har
vedtatt at forvaltningsplanen skal endres slik at det åpnes for dette. Sidesporet til Halvfærre
er i denne sammenhengen ikke godkjent. Denne endringen av forvaltningsplanen er nå
sendt Miljødirektoratet for endelig godkjenning, vi har ikke fått svar på om den blir godkjent
eller ei. Se høringssaken… og sluttbehandling i nasjonalparkstyret 9. desember… sak 51/19.
Forskriften for nasjonalparken § 9 åpner ikke for barmarkstransport utenfor det godkjente
kjøresporet.
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Bilder fra forskjellige partier av traktorsporet opp til Halvfærre, august 2018.

Uttalelser
Villreinnemnda og villreinutvalget uttrykker begge at områdene rundt Snøfjellstjønna er
svært viktige for reinen, både som beiteområde og for trekk fra de sentrale delene av
Snøhettaområdet ut på Soløyfjellet (viktig vinterbeite). Den omsøkte endringen /nybygget vil
ikke ha betydning for bruken av hytta og de har derfor ikke merknader til denne konkrete
saken. Begge presiserer at man må være restriktiv til utbygging av fritidsboliger og annen
infrastruktur i dette området.
Villreinutvalget ber i tillegg nasjonalparkstyret om å gå i dialog med søker om flytting av
hytta. Som det framgår foran har vi forsøkt dette.
Fylkesmannen i Trøndelag viser til uttalelsen fra villreinnemnda. Fylkeskommunen har
ikke merknader. Det viste seg imidlertid at kulturminneavdelingen ikke hadde vært inne i
saken før uttalelsen ble gitt, de hadde merknader, se nedenfor.
Grunneier, Oppdal bygdeallmenning, godkjenner oppsetting av ny bu på følgende vilkår:
Godkjenning fra nasjonalparkstyret og kommunen, gammel hytte rives før byggestart,
plassering på samme tomt, eventuelle uthusfunksjoner må bygges inn i ny hytte, materialer
og farger skal ha samhørighet med de naturgitte omgivelser.
Fylkeskommunen, avd. for plan, næring og kulturminner v/ kulturminneseksjonen
hadde vært inne i saken i innledende fase og bedt om at det ble utarbeidet en utredning fra
bygningsantikvarisk sakkyndig. Ettersom kulturminneseksjonen grunnet dårlig intern
kommunikasjon ikke hadde vært involvert i uttalelsen fra fylkeskommunen, ba forvalter
kulturminneseksjonen vurdere rapporten fra bygningsrådgiveren.
Frå bygningsrådgievar sin rapport (2019-02-20):
«Odd Roald Uv har i eit eige skriv beskrive tilstanden. Som han skriv er det prinsipielle
manglar og svakheiter som er omfattande og rette på.
Etter mitt syn er verdien ved bua knytt til bruken. den er ikkje unik i området verken i
materialbruk eller form eller anna.
Tilstanden er slik at ein ikkje kan reparere utan fyrst å demontere for å få eit grunnlag å
jobbe vidare med. Plasseringa av bua følgjer skikken i området, dei fleste har mønet
orientert nord-sør, men nokon med vinkel. Storleiken er på same nivå. Artig historie om
frakt av materialane, der føret avgjorde endeleg plassering. Dette er heller ikkje ein unik
situasjon, fleire har opplevd at naturen tek styringa.»
Kulturminneseksjonen svarte (2019-04-24):
«Vi skrev tidligere: Dokumentasjonen vi har mottatt tyder på at bua kan repareres og
komme på vedlikeholdsnivå.
Vi kan ikke se at ettersendt dokumentasjon har endret grunnlaget for vår faglige
vurdering.
Vi opprettholder på bakgrunn av mottatt dokumentasjon vår vurdering av buas
kulturhistoriske verdi:
På grunnlag av foreliggende dokumentasjon kan vi likevel si at jaktbua er å vurdere som
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et bevaringsverdig kulturminne. Vi mener at det er rimelig å istandsette dette kulturminnet.
Den historiske jaktbua på vedlikeholdsnivå med omsøkt tilbygging vil oppnå beskrevet
bruksformål i søknaden. Hensyn til bærekraft prinsippet og sårbarheten i et nasjonalt
viktig naturvernområde taler også etter vår faglige vurdering for bevaring og tilbygging.
Slike hverdagskulturminer som jaktbuer behøver ikke å være unike som det refereres til i
undersøkelsen. Riksantikvarens veileder om verdisetting og verdivekting av kulturminner
redegjør for dette i veilederen "Verdisetting og verdivekting av kulturminner" her:
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne‐i‐kommunen‐KIK/Veiledninger‐og‐re
gistreringsskjema [lenken virker ikke og jeg har ikke funnet publikasjonen].
Særlig dette kriterium passer til situasjonen i denne saken:
Interaksjon natur‐kultur: Viser kulturminnet eller kulturmiljøet samspillet mellom natur og
kultur på en særlig god måte?
Gjelder dette bygging eller lokalisering av bygninger og anlegg, ressurs‐ eller arealbruk?
Dette kriterium burde undersøkelsen ha lagt mer vekt på.
Konklusjon
På grunn av det faktiske kulturhistoriske forhold som mottatt dokumentasjon opplyser om,
fraråder vi at bua rives og erstattes med et nybygg.
Jaktbua på Halvfærre som del av de historiske buene fra samme periode vurderes som
verneverdig. Dette gjelder alle tilhørende enkeltbygninger som del av kulturmiljøet. En tro
kopi vil ikke kunne erstatte originalen fordi bygget som kulturminner mister aldersverdier
og dermed kulturhistorisk formidlingsverdi. Riving vurderes å være i strid med formål i
gjeldende forskrift:
§ 1. Formål
h) kulturminner, herunder spor etter fangst og beitebruk. og § 6. Vern av kulturminner».
Forvalter ba kulturminneseksjonen og bygningsvernrådgiver prøve å komme faglig overens,
dette resulterte i nytt svar fra kulturminneseksjonen 28.5. som forutsatte rapportering på
korrekt skjema.
Skjema ble etterlyst hos søker herfra 16.9. og kom til slutt hit 6.12. (sent 3.12.) sammen med
anmodning om behandling i møtet i nasjonalparkstyret 9.12. Søker sendte dagen etter
presisering av endring i søknaden og har senere bedt om behandling i ekstraordinært møte
og sist om behandling i møtet 18.3.

Hjemmelsgrunnlag
Delegering
Saker som gjelder permanente installasjoner skal behandles av nasjonalparkstyret.

Verneformål – forskrift
Formålet med Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark er blant annet å ta vare på et stort,
sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og
representative økosystemer og landskap og som er uten tyngre naturinngrep. Videre har
formålsparagrafen i verneforskriftens § 1 en punktvis (a – h) oppramsing av verneverdier
som skal tas vare på, herunder intakt høyfjellsøkosystem, biologisk mangfold med bl.a.
villrein, kulturminner, urørhet, mulighet for uforstyrret enkelt friluftsliv mv.
§ 3.Vern mot inngrep i landskapet
I nasjonalparken skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted,
med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet.
Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller
midlertidige bygninger, (…)
Det er likevel tillatt med
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a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring.
Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet.
Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
(…)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til
a) ombygging av eksisterende bygninger
b) mindre utvidelse av bygninger, eller oppføring av frittstående bygning som kun skal
benyttes til uthus eller utedo som ikke kan medføre endret funksjon.
(…)
§ 6.Vern av kulturminner
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes
eller fjernes.
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold,
skjøtsel og uttak av kulturminner.

Forvaltningsplan
Kap 6.2.7 sier følgende om «bygninger i nasjonalparken:
b) ved ombygging skal arealet ikke overstige arealet til den opprinnelige bygningen.
c) Mindre tilbygg som utedo osv. som ikke endrer funksjon og bruk av bygningene kan
tillates.»

Naturmangfoldloven
Alle saker skal vurderes etter de miljørettslige reglene i §§ 8 – 12 jf. 7.

Presedens
Det har vært gitt en del tillatelser til at små buer i sone uten tilrettelegging eller inngrep i
nasjonalparken og landskapsvernområdene har fått tillatelse til mindre utvidelser med
vindfang, bislag med plass til ved og do, eventuelt separat utedo og lignende, men ikke til
utvidelser som øker kapasiteten på hytta eller legger til rette for økt bruk.
Riving og oppbygging av nytt tilsvarende bygg har vært akseptert av nasjonalparkstyret som
alternativ til restaurering i flere saker, i noen tilfelle også flytting til annen, bedre egnet,
plassering i nærheten og eventuelt mindre økning av arealet i tråd med forrige avsnitt..
Formelt har dette vært behandlet som ombygging hjemlet i vernebestemmelsene, ikke som
nybygg, som i de fleste tilfelle vil kreve dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48.
Ifølge Miljødirektoratet er det presedens på en øvre grense på ca. 10 % som øvre grense for
akseptabel utvidelse av hytter i verneområder. Nasjonalparkstyret har tidligere sett bort fra
dette for svært små buer

Vurdering
Restaurering av bua vil ikke være søknadspliktig. Dette vil medføre utskiftning av de fleste
delene av bua og det vil langt på vei bli en kopi. Riving og nybygg som omsøkt vil ikke endre
effekten bua har på verneverdiene, utenom eventuelt kulturminneverdien. Hytta vil ikke få økt
kapasitet, dog framstå mer innbydende spesielt for bruk om vinteren. Ekstra ferdsel og
transport vil bli tilnærmet den samme ved restaurering som ved riving og nyoppføring. Av
hensyn til verneverdier og verneformål er det derfor etter forvalters vurdering liten grunn til å
avslå riving og nyoppføring om man ser bort fra kulturvernformålet. Ingen av
høringsinstansene med unntak av kulturvernseksjonen har hatt vesentlige innvendinger til
søknaden.
Det er altså ingen vesentlig negativ effekt på verneverdiene enten hytta restaureres eller
rives og bygges ny. Ut fra dette vil det heller ikke være nødvendig med en ytterligere
vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 -12.
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Dog vil riving og flytting til plassering lenger ned være positiv for verneverdiene. Søker er
altså ikke villig til dette, og kan, om riving og nybygg nektes, uansett restaurere bua.
Fylkeskommunen (kulturvernseksjonen) har synspunkter på Halvfærre som kulturminne, og
mener riving vil være i strid med kulturminnebestemmelsene i verneforskriften. Det er faglig
uenighet om kulturminneverdiene her, jf. vurdering fra bygningsvernrådgjevar ved
Gudbrandsdalsmusea. Det har ikke kommet tilbakemelding fra kulturvernseksjonen etter at
forvalter ba om den og bygningsrådgiver forsøke å komme til en omforent holdning, ut over
ønske om å få rapport på godkjent skjema slik vi fikk 6.12. i fjor. Dette skjemaet gir samme
inntrykk som rapporten av 20. februar i fjor.
Det er nasjonalparkstyret som skal vurdere om denne bua er å se på som et kulturminne
som er vernet av forskriftens § 6 jf. 1 h). Vurderes den som det, skal søknaden avslås. Hvis
ikke, taler presedens og at riving og oppføring av ny bu ikke vil ha større effekter for
verneformålet enn en omfattende restaurering som er alternativet, søknaden kan i så fall
imøtekommes.
I nasjonalpark står kulturminnehensynet sterkt, sterkere enn i landskapsvernområder. I
nasjonalpark er det ikke lov å skade / ødelegge / fjerne kulturminner uten dispensasjon etter
naturmangfoldloven § 48. I veileder M-420 (dokument 5) heter det: «I nasjonalparker skal, i
utgangspunktet, alle verneverdige kulturminner tas vare på. Dette er i verneformålet ofte
omtalt som å ta vare på «kulturminner» eller «verdifulle kulturminner».»
Forvalter har ikke fagkompetanse til å overprøve en kulturfaglig vurdering av bua som
kulturminne. Styret står imidlertid her ovenfor to motstridende faglige råd om den
kulturhistoriske verneverdien:
Den formelt ansvarlige instansen, fylkeskommunen, mener dette er et restaurerbart bygg
med kulturminneverdi. Fylkeskommunen har ikke vært på stedet.
Bygningsvernrådgjevaren til Gudbrandsdalsmusea, som vi og andre verneområder i
Innlandet bruker som rådgiver i mange saker som gjelder tiltak på eldre bygg, har vært på
stedet og vurderer dels verneverdien som beskjeden og restaureringspotensialet som dårlig,
om enn ikke umulig.
Forvalter har vært i hytta og vurderer teknisk tilstand slik sistnevnte gjør.
Forvalter legger her størst vekt på vurderingen til den fagkyndige som har vært på stedet og
tilrår at nasjonalparkstyret ikke nekter riving og gjenoppbygging etter forskriften § 6. Altså at
nasjonalparkstyret ikke vurderer denne bua som et kulturminne som har vern etter § 6. Om
fylkeskommunen er sterkt uenig vil den uansett ha mulighet til å påklage et slikt vedtak.
Dersom hytta vris 90 grader og samtidig trekkes lengst mulig bakover, og får en lite
avstikkende farge, vurderer forvalter at den ikke blir mer framtredende på avstand enn
dagens hytte. Søknad om å flytte dør fra kort- til langvegg vurderes som en detalj som ikke
trenger å behandles av styret.
Fra Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn har i senere tid blitt presisert at tillatelser, både
til bygg og i andre sammenhenger, må være entydige og kontrollerbare.
Forvalter innstiller derfor på å gi tillatelse til å bygge ny hytte med vilkår gitt ut fra
overstående.
Dersom styret i motsetning til forvalter finner at hytta er et kulturminne etter § 6 har det to
muligheter:
-

Avslå søknad om riving og nyoppbygging med henvisning til forskriftens § 6 ut fra at
styret legger vekt på vurderingen fra kulturminneseksjonen og vurderer hytta som et
verneverdig kulturminne.

eller - dersom styret vurderer hytta som et kulturminne, men ikke så vesentlig at den bør
tas vare på:
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-

Fatte vedtak som innstillingen, men som dispensasjon med hjemmel i
naturmangfoldloven § 48, med henvisning til at saksutredningen viser at dette ikke vil
ha negativ effekt for verneformålet og at styret vurderer kulturminneverdien som liten.

Rett utskrift
Hjerkinn, 6. april 2020
Carl S. Bjurstedt
nasjonalparkforvalter
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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