Forollhogna nasjonalparkstyret v/Astrid Haug
Johan Falkbergets vei 16
7374 Røros

Generell begrunnelse for å gi tillatelse oppføring av enkel bygning innenfor
Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde.
Viser til telefonsamtale den 3/9-18, hvor det etterspørres begrunnelse for å gi tillatelse til oppføring
av enkel bygning/bebyggelse innenfor Landskapsvernområdet.
På allerede opparbeidet/utbygd tomt bør det gis tillatelse å oppføre enkelte små bygninger. Det er
mulighet til å oppføre tilbygg (og uthus), men det er ikke alltid at tilbygg kan tilpasses den
eksisterende bebyggelsen eller bruken bygningen er ment å oppfylle. Her bør grunneiere gis mulighet
å bestemme selv, men at myndigheten kan gi styrende retningslinjer for plassering. Det må fra sak til
sak vurderes om bygningen vil være framtredende eller forstyrrende i landskapet. Plassering i
terrenget, farge og utforming bør være avgjørende i slike situasjoner. På tilbaketrukket tomt som
ikke har innsyn fra hovedvei eller gjennomfartsvei vil ikke en enkel bygning som er tilpasset øvrig
bebyggelse være til sjenanse. Det vil være mer forstyrrende å plassere en bygning som ikke tilhører
tidsepoken mtp. gjeldende byggetradisjon eks. laftet bygning i reisverksmiljø.
En enkel liten bygning vil ikke forringe landskapet eller terrenget og kan med enkle grep fjernes.
Bygning uten «solid og varig» grunnmur varer ikke evig, den vil bare varer et visst tidsrom. Alle spor
vil bli borte da bygningen en dag fjernes, slik løer og buer i utmark framstår i dag. I de tilfeller det
ikke trengs maskiner for å endre eller arrondere terreng eller bygge solid grunnmur vil ikke dette
skape varige inngrep i terrenget. Bygninger som settes «oppå bakken» bare med hjørnesteiner kan
senere enkelt flyttes eller fjernes. Naturen og landskapet vil være uforandret.
Vi ønsker en levende og aktiv seterdal. Når brukerne blir lagt for sterke bånd på med hensyn til å
skape til et pulserende og vedvarende nærmiljø, blir det misnøye og konfrontasjoner med
vernemyndighetene. Vi ønsker å ta vare på det gamle og restaurere og tilføre nytt kun da det trengs
og da må det gis rom for sirkulering av bygningsstrukturen på eiendommen.
Nye generasjoner overtar arven og i et tidsrom kan det være økt sambruk. I slike situasjoner kan
brukerne i en periode ha behov for ekstra plass eks. grillhytte, gapahuk, lekestue, bod til hjelpemidler
osv. Generasjoner har forskjellige behov som alderen tilsier. Når familien er samlet kan det til tider
slite på samholdet om ikke de enkelte generasjoner kan trekke seg litt tilbake til et fristed.
Hus er bygd for å brukes, jo mer attraktiv eiendommen er – jo mer brukes den.
Vi mener det er viktig å videreføre tradisjonen med å bruke eiendommen og la den neste
generasjonen få gjøre det samme.
Med vennlig hilsen

Hanne Braathen og Stein Holm
Sandmoen 13,
2552 Dalsbygda

