Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna – 27.11.2020
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7-0)

Vedtak i styresak ST 40/2020:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna er veldig fornøyd med den utarbeidede byggeskikkveilederen
for verneområdene i Forollhogna, og vil gi ros til Norconsult as v/Birgit Wikan Berg for godt utført
arbeid på vegne av fylkeskommunene og nasjonalparkstyret.
Nasjonalparkstyret setter stor pris på at det har vært mulig å få gjennomført arbeidet som et
fellesprosjekt med Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner. Det er av avgjørende betydning at
prosjektet er gitt økonomisk støtte fra disse, tilskuddsmidler fra Riksantikvaren og tilskudd via
ordningen «Utvalgte kulturlandskap».
Nasjonalparkstyret håper at veilederen kan bli et nyttig verktøy for mange og til inspirasjon for å
ta vare på bygninger og viktige bygningsmiljø i regionen. Utdrag fra veilederen:

«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.»
Nasjonalparkstyret vil selv bruke veilederen aktivt som kunnskapsgrunnlag i veiledning og
saksbehandling, og som grunnlag for revidering av forvaltningsplaner og diskusjon om styrets
rolle i forvaltning av bygningsarven i verneområdene.
Veilederen er ment å være et hjelpemiddel til å forstå den lokale byggeskikken i Forollhognaområdet, både for de som har eiendommer innenfor verneområdene, for kommunene og andre
som er viktige forvaltere av bygningsarven. Veilederen vil også kunne brukes for de
seterområdene som ligger utenfor verneområdene i de aktuelle kommunene.
Nasjonalparkstyret vil oppfordre de berørte kommunene rundt Forollhogna til å ta veilederen i
bruk og aktivt formidle denne til egne saksbehandlere, politikere, til tiltakshavere og andre
aktuelle aktører lokalt. Vi håper kommunene kan innarbeide veilederen i kommunale planer, og
legge vekt på veilederens innhold i behandling av byggesaker, tilskuddsmidler mv.
Oppfølgende tiltak
1. Nasjonalparkstyret vil prioritere å følge opp veilederen med et særskilt vedlegg for
byggesøknader - råd for søknader om byggetiltak, rutiner for saksbehandling/saksgang mv.
Det vises til saksutredning.
2. Nasjonalparkstyret vil i samarbeid med kommunene særlig legge vekt på følgende:
- Bidra til at byggeskikkveilederen blir satt på sakskartet i kommunene rundt Forollhogna
- Bidra til innarbeiding av veilederen i kommunale planer
- Legge vekt på kunnskapen i veilederen ved behandling av søknader
- Bidra med formidling av kunnskapen til brukerne
- Arrangere lokale møter – formidling av kunnskapen i samarbeid med lokale aktører
3. Nasjonalparkstyret vil fremheve betydningen av å diskutere og fordele ansvar for flere
oppfølgende tiltak med lokale aktører/eiere, kommuner, fylkeskommuner, museer og andre
fagmiljø:
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Supplerende kunnskap (vedlegg til veilederen)
Veilederen bør over tid suppleres med ytterligere nødvendig kunnskap i vedlegg knyttet til
bla. utføring av arbeid med restaurering, istandsetting og nybygging basert på
materialkunnskap, gamle håndverkstradisjoner og handverksteknikker.
Behov for kompetansedager og kurs
Det er behov for å gjennomføre kompetansedager og kurs for eiere, utførende snekkere/
handverksmiljø for generelt å øke kompetansen hos de som skal utføre arbeidet. Hvem som
tar videre tak i dette må drøftes med forvaltningsaktører og relevante fagmiljøer.
Økte ressurser til veiledning
Det bør jobbes videre med å få til økte ressurser til veiledning til brukerne/eierne – både i
forhold til tilstandsvurderinger, planlegging av og søknad om tillatelse til tiltak, men også for
bistand til søknad om tilskudd.
Uthus-prosjekt
For verneområdene i Forollhogna burde det vært et eget «uthus-prosjekt» ala Røros – for å
kunne ivareta et utvalg viktige fjøs- og uthusbygninger som er truet av forfall innenfor
verneområdene og i randsona til disse.
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