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Kulturvernfaglig uttalelse etter befaring - søknad om oppføring
av driftsbygning - gnr/bnr 225/1 - Ringsaker kommune
Det vises til deres oversendelse av 07.10.2019 med søknad fra Norsk Landbruksrådgiving
Innlandet om oppføring av driftsbygning på gnr/bnr 225/1, Ringsaker kommune.
Tiltakshaver/grunneier er Iver Kvarberg. Bygget vil ha et bruksareal på 1200 m2 og skal
disponeres til ammekufjøs. Kommunen opplyser at bygget er planlagt oppført i konflikt med
to automatisk fredete kulturminner, og at det er foretatt betydelige inngrep i begge
kulturminnene. Kulturminnene er registrert i nasjonal kulturminnedatabase Askeladden som
dyrkingsspor/åkerreine (ID 29818) og rydningsrøys (ID 49410).
Fylkeskommunens saksbehandler foretok en befaring av det aktuelle området sammen med
Norsk Landbruksrådgiving Innlandet v/Terje Skogheim og Iver Kvarberg den 18.10.19.
Det er foretatt arbeider med gravemaskin på tomta i 2012 og 2019, og kulturminnene er i
hovedsak fjernet. Dyrkingsspor (ID 29818) var del av området som ble skadet under
kraftig regnskyll i 2012. Matjord og trær ble vasket utover og det måtte graves grøfter i
området.
De to kulturminnene ble registrert på 1990-tallet. Det foreligger ingen rapport fra
registreringen, de er kun blitt oppført i Askeladden. I Askeladden er datering for begge
kulturminnene oppgitt til «etterreformatorisk tid», dvs. yngre enn år 1537. Jamfør
Kulturminneloven er kulturminner eldre enn år 1537 automatisk fredet.

Siden de to kulturminnene tidfestet til nyere tid, er de ikke omfattet av den automatiske
fredningen, og fylkeskommunen har dermed ingen innvendinger mot at de er fjernet. Når
vernestatus for kulturminnene har vært registrert som automatisk fredet i Askeladden, er
dette altså feil. Kulturminnene er fortsatt oppført i Askeladden, men vernestatus er nå
endret til «ikke fredet» i Askeladden. Det ble for øvrig ikke observert noen andre
kulturminner i tilknytning til den aktuelle byggetomta under befaringen.
Fylkesdirektøren har derved ingen merknader til søknaden om oppføring av
driftsbygning. Det må imidlertid presiseres at det er uheldig at denne type inngrep
utføres uten at fylkeskommunen får mulighet til en kulturvernfaglig vurdering i forkant.
Dersom det i fremtiden skal foretas tiltak innenfor andre deler av eiendommen, skal
fylkeskommunen ha saken oversendt til vurdering for eventuell kulturminnebefaring.
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