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Besøksadresse 

Doktortjønna 

Johan Falkbergets veg 16 

7374 Røros 

Postadresse 

Postboks 2600 

7734 Steinkjer 

E- post: fmtlpost@fylkesmannen.no 

Kontakt 

Sentralbord: +47 74 16 80 00 

Direkte: +47 950 57 513 

E-post: fmtlaah@fylkesmannen.no 
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Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2018/11287-0 432.3 Deres ref.  Dato 24.04.2020 

Høring av ny "Byggeskikkveileder - Forollhogna nasjonalpark og tilliggende 
landskapsvernområder" 

Ny felles byggeskikkveileder 
Norconsult as v/Birgit Wikan Berg har på vegne av Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna og verdensarvkoordinator på Røros laget en ny felles 
veileder for byggeskikk i Forollhogna. Veilederen tar utgangspunkt i de verneområdene som 
nasjonalparkstyret forvalter og spesielt seterområdene rundt Forollhogna.  
 
Bakgrunn for veilederen – unike verdier 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna forvalter Forollhogna nasjonalpark, 8 landskapsvern-
områder (seterdaler) og et naturreservat. Innenfor verneområdene i Forollhogna er det 
rundt 1700 bygninger, de aller fleste er seterbygninger og utmarkshus.  
Store deler av verneområdene i Forollhogna ligger innenfor verdensarven Røros og Circum-
ferensen. To store «Utvalgte kulturlandskap» (Seterdalene i Budalen, Midtre Gauldal og 
Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os) ligger også innenfor området.  
 
Seterlandskap med setervoller, utmarksslåtter, bebyggelse og kulturminner er en sentral og 
viktig del av verneverdiene i området. Å tilrettelegge for fortsatt bruk av området og 
bygningene, basert på god innsikt i tradisjonene, er det viktigste virkemiddelet vi har for å 
oppnå formålet med vernet.  
 

Målet med veilederen 

Veilederen skal gi økt kunnskap og bevissthet om bygningsarv, lokal byggeskikk og bygge-
tradisjoner i området. Den er ment å være et hjelpemiddel i alle saker som berører 
bygningene innenfor verneområdene, enten det gjelder spørsmål om vedlikehold, 
reparasjon, istandsetting, tilbygg, restaurering, rekonstruksjoner, bruksendring eller 
oppføring av nye bygninger.  
 
Målet er at veilederen skal bli et nyttig redskap for grunneiere og rettighetshavere, for 
forvaltningsmyndigheter og for folk flest som er interessert i kunnskap om området. 
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Veilederen vil også kunne brukes for de seterområdene som ligger utenfor verneområdene i 
de aktuelle kommunene.  
 
Veilederen inneholder: 
▪ en beskrivelse av ulike type seter- og utmarksbebyggelse i området, viktige fellestrekk 

ved byggeskikken for hele området og viktige særtrekk for enkelte områder 
▪ råd om hvordan vi kan ta vare på verdifulle bygninger, bygningsmiljø, lokal byggeskikk og 

byggetradisjoner  
▪ råd om hvordan vi tar hensyn til viktige verdier i seterlandskapet ved gjennomføring av 

tiltak på både eksisterende bygg og ved oppføring av nye.  
 

Vi ønsker tilbakemelding på følgende:  
1. Er det særtrekk ved bebyggelsen eller viktig kunnskap fra ditt område som ikke kommer  
    tilstrekkelig fram i veilederen? Send oss gjerne faktaopplysninger og konkrete eksempler  
    som viser dette. 
2. Send oss gjerne også opplysninger om lokale navn på bygningstyper, bygningsdetaljer etc.  
    som ikke står i veilederen.  
3. Er det faktaopplysninger i veilederen som du mener er feil - som ikke er representativt for  
    det området du kjenner best til?   
4. Er det viktig kunnskap eller råd du mener mangler i veilederen? Hva slags kunnskap er det  
    særlig behov for når man skal bygge nytt, bygge til, istandsette bygninger osv.? Hva slags  
    veiledning og informasjon er det behov for – og på hvilken måte? Fanger veilederen opp  
    dette? 
5. Hva mener du er de viktigste tiltakene for å ivareta bygningsarv og byggetradisjoner i  
    seterdalene? 
 
Har du bilder fra ditt område som du vil dele med oss – så setter vi stor pris på det. Det er 
også veldig nyttig å få bilder som viser utviklingen i områdene over tid (kombinasjon av 
gamle og nyere bilder). 
 
Høringsfrist: 1.juni 2020 
 
Høringsinnspill sendes til:  
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
Postadresse:  Postboks 2600, 7734 Steinkjer 
e-post: fmtlpost@fylkesmannen.no 
Merk innspill med «Høringsuttalelse byggeskikkveileder Forollhogna» 
 
For ytterligere opplysninger – ta kontakt med nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug på tlf. 
95057513, e-post: fmtlaah@fylkesmannen.no. 
 

mailto:fmtlpost@fylkesmannen.no
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Hvor finner du veilederen – hvor får du tak i veilederen? 
Veilederen legges ut på nettsidene til Nasjonalparkstyret for Forollhogna, samt på nettsid-
ene til fylkeskommunene. Kommunene og lokale aktører oppfordres til å legge informasjon 
om veilederen ut på egne nettsider. Ønsker du veilederen tilsendt pr. post, så ta kontakt pr. 
telefon eller e-post. 
 
Samarbeidsprosjekt 
Arbeidet med byggeskikkveilederen er et samarbeidstiltak mellom flere instanser med 
forvaltningsansvar for områdene rundt Forollhogna: Hedmark (nå Innlandet) og Trøndelag 
fylkeskommuner, Nasjonalparkstyret for Forollhogna, og verdensarvkoordinatoren for 
verdensarven Røros og Circumferensen.  
 
Arbeidet med veilederen er finansiert ved hjelp av midler fra Riksantikvaren, de to berørte 
fylkeskommunene, Nasjonalparkstyret for Forollhogna, Fylkesmannen i Trøndelag og 
Fylkesmannen i Hedmark via ordningen «Utvalgte kulturlandskap». 
 
 
Med hilsen 
 
Sivert Moen 
styreleder 

Kristin Loe Kjelstad 
seksjonssjef kulturarv 

Anne Bjørg Svestad 
konstituert seksjonsleder for 
kulturminner 
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