1

Forord
Denne planen er en felles kommunedelplan for kulturminner for Kongsvinger og Sør-Odal
kommuner. Kommunene har mange felles kulturminner, men også de som er helt spesifikke for
hver enkelt kommune. Vern og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer handler om å ta vare
på ressurser som ikke er fornybare. De utgjør også en viktig del av en helhetlig miljø- og
ressursforvaltning.
Kulturminnene bidrar til å styrke identitet og stolthet, og de er en umistelig del av vår felles arv. Er
man stolt over sin kulturarv blir det selvsagt å bevare den. Kulturminner er kilder til både kunnskap
og opplevelser. Kulturminner og dens verdier utgjør også grunnlag for verdiskaping. Gjennom
kulturminnene kan vi gjenvinne og sikre tapt kunnskap og forståelse.
I denne planen er viktige kulturminner beskrevet og det er utarbeidet forslag på hvordan vi kan
sikre disse viktige kulturminnene for framtida. Dette er en jobb som ikke lar seg gjennomføres uten
deg som leser og bruker av denne planen. Bevissthet og stolthet utgjør grunnlaget for alt
vernearbeid.
Vi håper at dere finner planen interessant, og at dere vil være med å bidra til å ta vare på vår vakre
kommuner.
Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Kongsvinger og Sør-Odal kommune
er utarbeidet med bistand fra bygningsvernfirmaet Tympanon v/ bygningsantikvar Hans Johnsson
på oppdrag fra begge kommuner.
Forslaget til kommunedelplan for kulturminner i Kongsvinger og Sør-Odal legges med dette ut på
høring. Vi håper på en aktiv høringsperiode med mange innspill fra ulike berørte parter og
foreninger i Kongsvinger og Sør-Odal.

…………………………………………………
Ordfører i Kongsvinger kommune

………………………………….
Ordfører i Sør-Odal kommune

Kongsvinger og Sør-Odal er nabokommuner i Kongsvingerregionen, og ligger begge nær
svenskegrensen. Historisk har området militært sett hatt en viktig strategisk betydning på grunn av
den korte avstanden til grensen. Kongsvinger festning med skansene er nasjonalt sett den mest
sentrale blant befestningene. De produktive jordene langs Glomma har skapt godt utgangspunkt
for landbruk og bosetting. Glomma var også en viktig ferdselsåre og ble brukt til fløting av tømmer.
De dype skogene i kommunene har fra de tidligste tider blitt utnyttet til jakt og fiske, men også til
seterdrift og annen type utmarksbruk. I disse skogområdene slo innvandrende skogfinner seg ned
på 1600-tallet. Fortsatt finnes det spor etter disse bosetningene. Til sammen har de natur- og
kulturgitte forutsetningene ført til en rik kulturarv i begge kommunene.
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DEL I MÅL, STRATEGIER OG HANDLINGSPROGRAM
1. Innledning
1.1 Hensikten med Kommunedelplan for kulturminner
I kulturminneforvaltningen er det et nasjonalt mål at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer
skal tas vare på som bruksressurser og grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskapning lokalt
og regionalt. Dette følger av kulturminneloven § 1. For å nå dette målet må vi ha en oversikt over
kulturminnene i kommunene.
Kommunene i Norge har de senere årene fått et økt ansvar for sine egne kulturminner. Sentrale
myndigheter forventer at kommunen registrerer og verdsetter kulturminner og kulturmiljøer som
har lokal verdi, også utover det som fredes/vernes etter vedtak/lov, og innarbeider disse i planer og
styringsverktøy.
Gjennom prosjektet «Kulturminner i kommunene» ønsker Riksantikvaren og fylkeskommunen å
øke kulturminnekompetansen i kommunene og bedre den lokale kulturminneforvaltningen. Som
et ledd i dette skal 90 % av landets kommuner ha laget sin egen kommunedelplan for kulturminner
innen 2020. Dette er den første versjon kommunedelplan for kulturminner for Sør-Odal og
Kongsvinger kommune.
Hovedmålet med planen er å synliggjøre kulturminnene som finnes og vise hvordan
kulturminnevernet kan styrkes lokalt, slik at de mest verdifulle kulturminnene blir sikret for
fremtiden. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig
perspektiv. Vi kan ikke ta vare på alle kulturminner, vi må gjøre et utvalg. Det er viktig at fortid,
nåtid og framtid ses samlet slik at utforming av våre omgivelser preges av alle disse elementene.
Det betyr at vi må kombinere samfunnsutvikling og god kulturminneforvaltning.
Kommunedelplanen for kulturminner for Sør-Odal og Kongsvinger skal legge til rette for dette, og
sikre at de viktigste kulturminnene blir godt bevart.
Som et ledd i dette skal kulturminneplanen bidra til:
•

•
•
•

•
•

Øke kulturminnekompetansen og bevisstheten om kulturminner og kulturmiljø i
kommunene. Målet er å synliggjøre sentrale trekk i Kongsvinger og Sør-Odals historiske
utvikling og gi en oversiktlig og begrunnet framstilling av de kulturminner som anses som
viktige å ta vare på. Bevaring av de tradisjonelt anerkjente kulturminnene står sentralt,
men også nye typer kulturminner er trukket fram som viktige for fremtiden. De strukturelle
forandringene i samfunnet påvirker kulturminnene, og planen viser utfordringer og
strategier knyttet til dette.
Tydeliggjøre kommunens ansvar for kulturminner og kulturmiljø
Planen skal fungere som et styringsdokument i den daglige forvaltningen av
kulturminnene i kommunene. Det skal samtidig formidle kommunenes mål og strategier.
Skape større forutsigbarhet i saker der kulturminner og kulturmiljøer blir berørt. Planen
skal bidra til god forvaltning av de faste kulturminnene i kommunen og være et nødvendig
verktøy i plan- og Byggesaksbehandlingen. Dette vil i større forutsigbarhet for grunneiere,
utbyggere og andre.
Legge grunnlaget for en handlingsplan for arbeidet med kulturminner for perioden 20212025
Bidra til å løse ut tilskudd til vedlikehold og restaurering av kulturminne. Enkeltobjekt og
kulturmiljø som i planen er identifiserte til å ha lokal verdi, blir ofte prioritert ved tildeling
av både offentlige og private kulturvernmidler
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•

Være et grunnlag for grunneiere, næringslivsaktører til aktiv bruk av arealer, kulturminner
og kulturmiljøer til kulturarvbasert næringslivsvirksomhet.

Kommunedelplan for kulturminnerens hoveddokument skal fungere som et styringsdokument i
den daglige forvaltningen av kulturminnene i kommunene. Det skal samtidig formidle
kommunenes mål og strategier.
Handlingsplanen i siste del av hoveddokumentet viser tiltak og prioriteringer for
rulleringsperioden.
Utfyllende informasjon om de ulike kulturminnenes tematiske inndeling er organisert i et
omfattende vedlegg; «Beskrivelser av kulturminner og kulturmiljøer – Kommunedelplan for
kulturminner for Kongsvinger og Sør-Odal 2020 – 2030»
Kommunedelplanen for kulturminner for Kongsvinger og Sør-Odal består av tre deler:
1.
2.
3.

Mål, strategier og handlingsprogram
Kunnskapsgrunnlag
Vedlegg:
- Digital liste over kulturminner for Kongsvinger og Sør-Odal
- Beskrivelser av kulturminner og kulturmiljøer - Kommunedelplan for kulturminner
for Kongsvinger og Sør-Odal 2020 – 2030.

2. Planarbeidet
Arbeidet med kulturminneplanen har skjedd som et samarbeid mellom Kongsvinger kommune og
Sør-Odal kommune, og arbeidet med grunnlagsmaterialet for kulturminneplanen er i hovedsak
utført av ekstern konsulent.

2.1 Organisering av planarbeidet
I arbeidet med utarbeidelse av Kulturminneplan har følgende enheter bistått:
•
•

Kongsvinger kommune; Areal og byutvikling, Næring og miljø og Kultur og fritid.
Sør- Odal kommune; Teknisk enhet og Enhet for allmen kultur.

Det har ikke vært knyttet noen fast referansegruppe eller referansepersoner til arbeidet med
planen. Ekstern konsulent har gjennomført møter med ulike referansegrupper knyttet til arbeidet
grunnlaget for kommunedelplan for kulturminner, herunder historielag, grunneierlag og
utmarkslag.
Prosjekteier: Sør-Odal og Kongsvinger kommuner
Prosjektansvar: kultursjef Stig Fonås, Kongsvinger kommune
Styringsgruppe: kulturrådgiver Henriette Eriksen, Sør-Odal kommune, kultursjef Stig Fonås og
rådgiver Alf Mathias Lilleengen, Kongsvinger kommune
Prosjektleder for kommunene: Henriette Eriksen og Alf Mathias Lilleengen
Ekstern konsulent: Hans Johnsson, Tympanon
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2.2 Planprogram og medvirkning
I forkant av kommunedelplanen for kulturminner har det blitt utarbeidet et planprogram.
Planprogrammet som la føringer for hvordan arbeidet skulle legges opp og hva som skulle inngå,
var ute på høring i perioden 20.09.-14.11.2018 for Kongsvinger kommune og 25.09-21.11.2018 for
Sør-Odal kommune. Totalt kom det inn 5 uttalelser, som alle var av en slik karakter at
planprogrammet ble stadfestet slik det ble lagt på høring.
Den planlagte prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner la opp til en
medvirkningsprosess, der alle interesserte og berørte parter skulle ha mulighet til å komme med
innspill både før, under og etter at det ferdige plandokumentet ble lagt ut til offentlig ettersyn.
Deler av disse intensjonene ble oppfylt.
Gjennom kursendringer i arbeidsprosessen sørget prosjekteier og prosjektledelse for grundigere
involvering av fagmiljøer og fagkompetanse i kommuneorganisasjonene.
Samarbeidet med eksterne grupper, lag og foreninger har vært gjennom møter, mailkorrespondanse i regi av innleid konsulent. Historielagene har vært viktige samarbeidspartner.

2.3 Rammer og avgrensning av planen
Vedtatt planprogram la grunnlag for hvordan arbeidet med kommunedelplanen skulle
gjennomføres. Blant annet ble det i programmet tatt en avgjørelse om at arbeidet med å skape en
oversikt av verdifulle kulturminner skulle ta utgangspunkt i tidligere gjennomførte registreringer
I følge kulturminneloven er kulturminner alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske
miljø. Dette er lokaliteter som det er knyttet historisk tro, tradisjon eller handlinger til.
Kulturminnene kan bestå av hus, veier, bruer, bygninger for industriell virksomhet eller fartøy.
Kulturminner kan man også finne i utmark, under dyrket mark, som for eks. tjæremiler, kullgroper,
gravhauger etc.
Det finnes to typer av kulturminner, immaterielle og materielle. Materielle kulturminner er ting
som man kan ta på, mens immaterielle er kulturminner som man ikke kan ta på som for eks.
ferdigheter, sanger og ritualer.
I denne planen er utvalg og vurderingskriterier basert på, og/eller hentet fra:
-

Riksantikvarens satsningsområder for fredningsstrategi 2020 (minoritetskultur;
skogfinner)
Utvalgte emner fra Hedmark fylkeskommunes kulturminnestrategi.
SEFRAK-registreringene
Riksantikvarens database «Askeladden», og databasen «kulturminnesok.no».
Utmarksregistreringer i området som er utført av Hedmark fylkeskommune.
Oversikt over verneverdige «listeførte» kirker.
Registreringer på Finnskogen utført i forbindelse med Interreg-prosjektet «En
levande Finnskog».
Opplysninger fra by-/bygdebøkene for Kongsvinger og Sør-Odal kommune.

Planen bygger på en sammenfatning av ovenfor nevnte kartlegginger og registreringer knyttet til
materielle kulturminner. Kommunedelplan for kulturminner skal danne et kunnskapsgrunnlag for
den daglige forvaltningen av de samme minnene og samtidig være et utgangspunkt for videre
tiltak i handlingsplanen.
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Den immaterielle kulturarven er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført
mellom folk. Kunnskapen blir praktisert i dag og ført videre gjennom kreative uttrykksmåter, som
håndverk, musikk, dans, mattradisjoner, ritualer og muntlige fortellinger. Denne delen av
kulturarven forvaltes i liten grad av kommunal kulturadministrasjon. Utvikling av kulturarenaer,
utvikling og administrasjon av tilskudd, samarbeid med museer og kulturaktører fungerer samlet
som tilrettelegging for den immaterielle kulturarven i kommunene.
Planen er slik sett hverken komplett eller utfyllende. Ingen kommuner har fullstendig oversikt over
alle kulturminner. Fokus i denne planen ligger på den materielle delen av vår kulturarv.
Kommunedelplan for kulturminner for Kongsvinger og Sør-Odal tar utgangspunkt i gjeldende
lovverk (kulturminneloven). Samtidig har planen tatt høyde for føringer fra Riksantikvarens
veileder: Kulturminner, kulturmiljøer og landskap – planlegging etter plan og bygningsloven.
https://www.riksantikvaren.no/veileder/planlegging-etter-plan-og-bygningsloven/

De grønne mellomrommene mellom bygninger bidrar til å skape et godt miljø å leve i. Dette er viktig å ta faste på ved
restaurering av bygningsmassen. Her fra Øvrebyen Kongsvinger.

3. Kulturminnevern
3.1 Hva er kulturminnevern?
Kulturminner er en type ressurser som ikke er fornybare. Mange kulturminner utsettes for trusler
og blir ødelagte. Utfordringene handler om å finne måter å opprettholde kulturminneverdier i en
tid med rask utvikling og stort endringspress. Endringene som skjer i vårt samfunn påvirker våre
kulturminner. Både avfolkning og tettstedsutvikling påvirker kulturminnene gjennom endring av
arealbruk, byggevirksomhet eller opphør av den tradisjonelle bruken av landskapet.
Kulturminnene går tapt, men i ulikt tempo, avhengig av plassering og type.
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Vi vet at viktige kulturminner går tapt for hvert år. Hvilke disse kulturminner er eller hva slags
verdier de representerer vet vi ikke. Vi vet bare at det er et årlig tap av kulturminner. Studier fra
Finnskogen gjennomført av Hedmark fylkeskommune viser at mellom årene 1976 og 2006 hadde
nesten 20 % av samtlige bygninger gått tapt. I stortingsmelding nummer 16 «Leve med
kulturminner» er følgende nasjonale mål definert:

Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser og
som grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Et representativt utvalg av
kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig perspektiv. Det årlige tapet av
verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som i følge av at de fjernes, ødelegges eller forfaller,
skal minimeres. Innen 2020 skal tapet ikke overstige 0,5 % årlig.

3.2 Ansvarsfordeling i kulturminnevernet
Å etablere et samarbeid tidlig i prosessene mellom regionale og nasjonale myndigheter,
kommunen og de som utformer prosjektene og fremmer planene, er en viktig forutsetning for å
lykkes. Denne kommunedelplan for kulturminner legger til rette for at det skal være lett
tilgjengelig og oppdatert informasjon om Kongsvinger og Sør-Odals kulturminner for alle utenfor
kommunens administrasjon, inkludert private arkitekter og utbyggere.

3.2.1 Statlige og fylkeskommunale myndigheters ansvar
Riksantikvaren er øverste myndighet som skal sikre at nasjonale fredningsmål og
fredningsstrategier ivaretas. Riksantikvaren fatter fredningsvedtak og er øverste klagemyndighet
vedrørende dispensasjonssøknader og tilskuddssøknader for fredete byggverk og anlegg.
I de tilfeller der reguleringsplanbestemmelsene for et område forutsetter vurdering eller
godkjennelse av kulturminnemyndighetene skal Innlandet fylkeskommune gis anledning til å
uttale seg. For fredete bygninger og miljøer i statlig eie går saken videre til Riksantikvaren for
uttalelse. For fredete bygninger og anlegg som ikke er i statlig eie, er myndigheten delegert til
fylkeskommunen. Riksantikvaren skal også fatte dispensasjonsvedtak etter kulturminneloven §
15a. Fra og med 1. januar 2020 (regionreformen) skal saker vedrørende statlige byggverk og anlegg
sendes til fylkeskommunen for å innhente forhåndsdispensasjon etter kml § 15a.
Innlandet fylkeskommune har regionalt tilsynsansvar for å sikre kulturminneverdier i fylket. De
behandler dispensasjonssøknader og tilskuddssøknader for fredete byggverk og anlegg.
Fylkeskommunen kan selv fatte midlertidige fredningsvedtak i.h.t. kulturminneloven § 22 nr 4.
Fylkeskommunen avgir også forhåndsuttalelser ved rive- og endringssøknader for verneverdige
bygninger i Kongsvinger og Sør-Odal. Fylkeskommunen kan be om at det legges ned midlertidig
forbud mot tiltak, jf. PBL § 13-1, midlertidig frede en bygning/anlegg, område, samt påklage rive og
dispensasjonsvedtak etter PBL § 19-2 til Fylkesmannen i Innlandet.

3.2.2 Kommunenes ansvar
Kongsvinger og Sør-Odal kommune er som bygge- og reguleringsmyndighet ansvarlig for å fatte
vedtak i alle bygge- og rivesøknader i.h.t. bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Kommunen har
også meldeplikt i.h.t kulturminneloven § 25 andre ledd ved alle rivesøknader/søknad om endring
av fasade for alle bygninger oppført før 1850. Forhåndsuttalelse skal innhentes fra Innlandet
fylkeskommune. Som eiendomsbesitter har Kongsvinger og Sør-Odal kommune også
forvaltningsansvar for flere verneverdige bygninger.
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3.2.3 Eiernes ansvar
Ved alle byggetiltak og restaureringsprosjekter på verneverdige hus, har eierne selv ansvar som
tiltakshavere. Dette følger av PBL § 23-1 første ledd. Eieren har også vedlikeholdsplikt for egne
bygninger/anlegg, dette følger av PBL § 31-3. Eier har også egen plikt for å holde fredete
bygninger/anlegg vedlike etter pålagte antikvariske retningslinjer. Dette følger av
kulturminneloven§ 17 første ledd.

3.2.4 Anno museum
Kongsvinger og Sør-Odal har sammen med Eidskog og Nord-Odal en samarbeidsavtale med Anno
museum. Avtalen beskriver blant annet Anno museums faglige bistand til kommunen i
kulturminnearbeidet. Anno museums administrasjonssenter i regionen ligger på Gyldenborg i
Kongsvinger. I Anno museums avdeling i Kongsvinger inngår Kongsvinger museum med Skinnarbøl
skolemuseum, og Aamodtgården, Odalstunet og Kvinnemuseet, i tillegg til Eidskog museum med
deres eiendommer.
Stiftelsen Kvinnemuseet - Kongsvinger museum er eier av eiendommer og samlinger ved
Kvinnemuseet og Kongsvinger museum. Stiftelsen har et særlig ansvar for å ta vare på og
tilrettelegge for det lokale engasjement knyttet til museumsenheten.
Odalstunet har på samme måten som Kvinnemuseet- Kongsvinger museum et særlig ansvar for å
ta vare på og tilrettelegge for det lokale engasjementet knyttet til museumsenheten og til
kulturminnevernarbeid i Sør-Odal.

3.2.5 Norsk Skogfinsk Museum
Norsk Skogfinsk Museum har tilholdssted på Svullrya i Grue kommune. De har ansvaret for den
skogfinske kulturarven. På Svullrya har de et museum og de står som eier og forvalter til en
mengde viktige skogfinske bygninger. I Kongsvinger omfatter dette Brandval og Vinger Finnskog
hvor de står som eier av Orala og Viberget.. I Sør-Odal er det kjent to grender med skogfinske
bakgrunn, Finnholtet og Lisethsetra.

Den skogfinske gården Orala som siden 2019 er fredet.
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3.2.6 Frivillige organisasjoners ansvar
Frivillige organisasjoner som historielag, bygdelag og verneorganisasjoner eier flere verneverdige
bygninger i Kongsvinger/Sør-Odal, og har samme ansvar for disse som vanlige eiere. I alle saker
som omhandler rivning/fasadeendringer av verneverdige bygninger i Kongsvinger/Sør-Odal har
Fortidsminneforeningen i Hedmark klagerett. Dette gjelder gjennom såkalt «rettslig
klageinteresse» i.h.t. forvaltningsloven § 28 første ledd andre alternativ

3.2.7 Arkitekter og utbyggeres ansvar
Arkitekter og utbyggere er ofte de som står ansvarlig for private planer og utbygginger. Disse har et
stort ansvar for at kulturminneinteresser blir tatt hensyn til og ivaretatt i planlegging og utforming
av prosjekter. Det er viktig at de har tilstrekkelig innsikt i lovverk og måter å gjøre dette på.

4.Utfordringer og målsettinger for Kulturminnevernet i
Kongsvinger og Sør-Odal
For å kunne stake ut veien videre er det viktig at en først ser på hvilke utfordringer som
kulturminnevernet har i de to kommunene. Kommunene har mange utfordringer felles, men på
enkelte områder er det forskjeller. Utfordringene danner grunnlaget for utarbeidelsen av mål,
strategier og handlingsprogram. I handlingsprogrammet er det trukket inn samarbeidspartnere
som er viktige å trekke inn for å kunne løse oppgavene.

4.1 Dagens situasjon og utfordringer for kulturminnevernet i
Kongsvinger og Sør-Odal
Kulturminnevernet møter på utfordringer og dilemmaer i møte med andre samfunnsinteresser og i
spennet mellom vern og utvikling. Det vil alltid være ulike meninger om kulturminners verdi
avhengig av hvem som ser. Det koster også penger for både private og offentlige eiere å
vedlikeholde verneverdige anlegg.
Dette er hovedutfordringer Sør-Odal og Kongsvinger står overfor nå og fremover knyttet til
kulturminnevernet:

Å kikke på oppslagstavler gir god innsikt om hva som skjer i bygda. Det kan også være et framtidig kulturminne.
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Strukturendringer i jord- og skogbruk er en viktig utfordring med tanke på bevaring av
kulturminner. De aktive gardsbrukene blir færre og større. Jordbruksarealene blir ofte ivaretatt,
men bygningsmassen på gårdene uten egen drift blir i høy grad stående ubenyttet og i mange
tilfeller til forfall. En ivaretakelse av gardstun, uthus og opprinnelige gårdsmiljø har blitt en stor
utfordring.
Det blir viktig å stimulere til økt fokus på vern av landbrukets bygningsarv. Vern av landbrukets
kulturminner handler ofte om transformering, dvs. ny bruk av eksisterende bygninger. Dette er noe
som også vil medføre betydelig verdiskaping. Informasjon om ulike økonomiske støtteordninger
for ivaretakelse av bygninger er et viktig strategisk tiltak.
Strukturendringer innen jordbruket fører også til at det er blitt færre beitedyr. Dette fører til
gjengroing av åpne kulturlandskap, noe som også gjelder beiteområder i utmarka. Dette fører til at
kulturminner som ligger i slike områder forfaller, blir overgrodd og lite synlige noe som fører til at
kunnskapen om dem forsvinner.
Skogbruket har gjennomgått store forandringer på 1900-tallet. Strukturforandringene har medført
at det har oppstått store skader, særlig på de automatisk fredete kulturminnene.
På 2000-tallet har kulturminnevernet arbeidet utfra begrepet «vern gjennom bruk». Med dette
menes at det beste vernet for en bygning er at den brukes. Mange av de bygninger som forfaller,
forfaller nettopp fordi de ikke brukes. Hvis man har bruk for en bygning ser man den som en
ressurs og da blir den tatt vare på. Å finne en ny bruk for overtallige bygninger er en stor utfordring
for oss. Det kan også være problemstillinger knyttet til forholdet mellom vern og bruk. Hvis
prosjektene ikke er godt planlagt kan kravet om tilpasning til den nye bruken gå ut over
kulturminneverdiene.
Den eldre bygningsmassen knyttet til jord- og skogbruket representerer store bruksverdier. Dette
har både en økonomisk og en klimamessig side. De gamle bygningene er allerede oppført og utgjør
derfor ikke noen belastning med tanke på klimagassutslipp. For å kunne beholde tids dybde,
mangfold og miljøkvaliteter, må vi ikke bare sørge for å bevare enkeltobjekter. Situasjoner med
flere bygninger og landskap har store verdier som kulturmiljøer. Kulturhistoriske miljøer kan ha en
viktig bruksfunksjon for dagens og fremtidens befolkning, blant annet som kilder til rekreasjon og
livskvalitet. Kulturminnene er også viktige for næringsutviklingen i vår region. Vi ønsker derfor med
denne kommunedelplan for kulturminner å løfte blikket og inspirere flere til å ta hånd om
bygninger som kan brukes til næring og kulturbasert næringsutvikling.
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Hvert år er det mange bygninger som går tapt. For hver bygning mister samfunnet en del av sin historie.

By- og tettstedsutvikling med sentralisering og fortetting i eksisterende tettstedsområder skaper
utfordringer for kulturminnene, noe som gjør seg spesielt utslagsgivende i kommunesentrene
Skarnes og Kongsvinger. Utviklingen innebærer gjerne en fortetting som kan legge press på den
eldre sentrumsbebyggelsen, villabebyggelsen og villahagene.
Eldre eiendommer har ofte lav utnyttelsesgrad og eiendomsutviklere vil ofte se muligheten av å
rive gamle ofte verneverdige bygninger og erstatte de med bygninger som gir en høyere utnyttelse.
Dette bidrar til at karakteren i området kan endres, stedstypiske bygg endres eller går tapt.
Diskusjonen rundt byggehøyder og utnyttelse utfordrer også kulturminner og kulturmiljøer. I
Kongsvinger vil disse problemstillingene bli særlig aktuelle i Midtbyen, Øvrebyen og på
Stasjonssida. På Skarnes er det spesielle området ved Stasjonen som vil bli påvirket av fortetting.
Verdisyn og holdninger er også i endring, og mange mener at bevaring av kulturminner hindrer
vekst og utvikling. Det å skape forståelse for viktigheten av balansen mellom å ta vare på
kulturminner og utvikle steder med kvalitet er derfor viktig
Vei- og jernbaneutbygging. Debatten om framtidig trase for E16 har pågått i mange år, og er
kommet opp igjen nå etter at Nye Veier har fått E16 Kongsvinger-E6 i sin portefølje. Fastsettelse av
endelig løsning vil få følger for kulturminner og landskap langs den traseen som velges. Også
utvikling av infrastrukturen knyttet til Kongsvingerbanen, Grensebanen og Røros-Solørbanen vil
kunne skape press på viktige kulturminner og kulturlandskap.
Framtidige klimaendringer. Klimaet er i endring og været blir mer ekstremt, med blant annet
økende og store nedbørsmengder. Dette kan føre til større fare for erosjon og tap av kulturminner
nært vann og vassdrag, også for de som befinner seg under bakken i innmarka.
Et fuktigere og varmere klima fører blant annet til økt risiko for råteskader på trekonstruksjoner.
Tiltak må til for å sikre bygningsmassen. Montering av takrenner og nedløp kan være aktuelle
sikringstiltak. Slike bygningsmessige endringer må vurderes opp mot faren for uopprettelige
skader som følge av nedfukting av konstruksjonene.
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Energisparing er et annet innsatsområde som berører den eldre bygningsmassen. Enova har sterkt
oppfordret til utskifting av eldre vinduer og etter isolering av eldre bygninger for å redusere
energiforbruket knyttet til oppvarming av bygningene. Rådene som gis er ofte i konflikt med
kulturminneverninteressene. Å restaurere en bygning eller å gjenbruke materialer fra en gammel
bygning innebærer store miljøgevinster i forhold til å rive eller bygge nytt.
Styrke identitetsfølelsen. Det er klare mål i både Sør-Odal og Kongsvinger om økt tilflytting som et
ledd i samfunnsutviklingen. En naturlig del av dette er at vi får innbyggere som ikke har en
opprinnelig tilhørighet til Sør-Odal eller Kongsvinger. Dersom vil kunnskapen om historien og
utviklingen formidles og gjøres synlig vil det kunne være med å skape en tilhørighet og identitet. .
Identitetsfølelsen til stedet der en bor er ofte knyttet opp mot en bygninger eller et anlegg. Disse
kan være relativt anonyme.
Først den dagen bygningene er revet, merker man at de faktisk har hatt en betydning for stedets
identitet. At en føler sterk tilknytning til byen eller bygda er viktig, og virker positivt med tanke på å
ta vare på kulturminner.
Kulturminner og reiselivsnæringen. I Kongsvinger og Sør-Odal finnes mange kulturminner som gir
kunnskap og opplevelser. Mange kulturminner har høy verneverdi, som for eksempel den
skogfinske kulturarven som er av internasjonal interesse. Kommunenes kulturminner og
kulturmiljøer er svært betydningsfulle for reiselivsnæringa. Kulturminnene må sikres og
tilrettelegges slik at reiselivsnæringen styrkes. Dette bidrar også til å skape nye arbeidsplasser.
Gjennom Visit Kongsvingerregionen arbeides det med en strukturering av reiselivsnæringen og
utvikling av en reiselivsstrategi. Forholdet til regionens kulturminner bær være en sentral del av
dette arbeidet.
Etniske minoriteter. I området er det flere minoriteter som har beriket kulturarven som for
eksempel skogfinnene og taterne. Spesielle hensyn må tas for å sikre kulturarven til disse
gruppene. Arbeidet med disse kulturminnene må skje i tett samarbeid med representantene for de
forskjellige etniske gruppene.
Kulturminner og folkehelse. Forskning har påvist at estetikk og kulturminner har betydning for
den generelle folkehelsen. Hvordan nærområdene er utformet har betydning for trivsel, som igjen
har direkte innvirkning på folks helse. Tilrettelegging av bygdas kulturminner som for eksempel
gjennom skilting, bidrar til å gi ytterligere opplevelser når man er på tur. Både Kongsvinger og SørOdal kommuner har utfordrende helseprofiler, og et aktivt bruk av kulturminnene for å styrke
folkehelsearbeidet er derfor særs viktig.
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Mange av våre kulturminner er knyttet til Glomma.

Innen kommunenes omsorgsarbeid kan kulturminner brukes aktivt både som ramme rundt
aktiviteter, men også som del av behandling. Kulturminnene og historien rundt disse stimulerer
våre sinn. Det gjør noe godt med oss mennesker og det styrker også vår mentale helse. Ved å
kombinere fysisk aktivitet med opplevelsen av kulturminner tror vi at våre innbyggeres helse på
lang sikt kan styrkes.
Vi tror også at dette er noe som bygger stolthet og identitet. For kulturminnevernet er dette svært
viktig og helt grunnleggende. Tilrettelegging av turstier med skilting er eksempler der folkehelse og
kulturminnevern kan samarbeide. I denne planen er det trukket frem noen turer som kan gi både
bedre folkehelse samtidig som det gir gode opplevelser.
Kunnskap om og opplevelser knyttet til kulturminner er noe alle bør ha tilgang til. Universell
utforming innenfor dette feltet er viktig. Det betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i
alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en
likestilt måte så langt det er mulig.
Styrket håndverkkompetanse og økt bevissthet blant arkitekter og eiere. Ved restaurering av
den eldre bygningsmassen med kulturhistorisk verdi kreves god kjennskap til både materialbruk
og håndverksteknikker. Vi ser at dette er en mangelvare i vårt område. For å møte de utfordringene
som ligger foran oss har vi behov for flinke håndverkere som kan dette med restaurering.
Vi ser at handlingsbåren kunnskap er noe som bør styrkes. Det er mange av kulturminnene i våre
kommuner som trenger spesiell kompetanse ved ivaretakelsen av dem. Per i dag er mange av de
håndverkere som utfører vedlikehold og restaurering av våre viktige kulturminner fra andre deler
av landet enn fra vår region. Vi mener at håndverksmiljøet bør styrkes og at kommunen stimulerer
til samfinansiering av restaureringsprosjekter
Vi ser også at bevisstheten blant arkitekter og eiere må styrkes. Det er de som sitter nærmest
problemstillingene og det er de som må se mulighetene med å sette den eldre bygningsmassen i
stand. Her kan kommunen sammen med museene og rådgivere bidra med faglig støtte og virke
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positivt for bygningsvernet. Vi ser også på muligheter å samarbeide med andre kommuner i
regionen for å styrke personalstaben med personer med kompetanse på dette området.
Styrke økt bruk av kulturminner i en pedagogisk sammenheng. Barnehager og skoler må
inviteres med inn i arbeidet med bevaring og utvikling av kulturminnene. I tillegg til den konkrete
kunnskapsformidling av kulturminnene, vil bruken av kulturminnene i skoler og barnehager bidra
til å skape interesse for fagområdet.. Dagens barn og ungdom er morgendagens beslutningstagere.
Det er de som skal være med å forvalte kulturminnene. Derfor er det nødvendig at de bærer med
seg tilstrekkelig kunnskap og motivasjon for å ivareta kulturarven.
Manglende kapasitet og kompetanse. I de senere årene har interesse for å ta vare på gamle
bygninger vært stadig voksende. Det er mange som har fått støtte gjennom forskjellige
tilskuddsordninger for å rehabilitere sine bygninger. Rådgiverne i kommunene har en viktig rolle i
dette arbeid som planleggere og for å gi bistand til eierne om det å søke økonomisk støtte.
Håndverkere med kunnskap og erfaring om eldre byggeteknikker er i dag en mangelvare, noe som
gir lange ventetider for de som vil ha hjelp med å sette en bygning i stand. På sikt kan de lange
ventetidene medføre at det vil det ikke vil bli gitt økonomisk støtte med tanke på usikkerheten
rundt gjennom-føringsevnene.
Der er stort behov for å styrke rådgivingssiden i kommunen knyttet til kulturminnefeltet. Helt
konkret bør det sees på det å opprette en stilling på kommunalt nivå som kan koordinere dette
arbeidet og være et bindeledd mellom ulike aktører. Dette arbeid bør skje på tvers av
kommunene, og er helt avgjørende for å skape muligheter for å bedrive et godt
kulturminnevernarbeid. Tiltaket skal også ses i lyset av regionreformen, der avstanden til fylket har
blitt lengre og behovet for forsterket kunnskap er helt avgjørende.
Trangere økonomiske rammer. Både Sør-Odal og Kongsvinger kommune opplever i dag trangere
økonomiske tider som betyr at det må prioriteres strammere. Noe av det som da ofte
nedprioriteres er økonomiske tilskudd til ulike tiltak. Kulturvern er da ikke noe unntak.
Statlige tilskudd til kulturminnevern har heller ikke økt i samsvar med økt søknadsmasse. Etter
hvert som fokuset på kulturvern har økt har antall søknader økt, mens tilskuddsrammen ikke har
økt tilsvarende.
Den har nærmest stått stille. Dette medfører at en må se på alternative tilskudds løsninger, det kan
være andre statlige tilskuddsordninger, private stiftelser o.l.
For å kunne nå opp i kampen om de økonomiske tilskuddene er det viktig at en har gode strategier,
og at en i kommunene har gode rådgivere. I dag er dette en utfordring da kommunen ikke klarer å
følge opp i takt med de endringer som skjer i virkemiddelapparatet.

4.2 Overordnede føringer og rammer for kommunedelplan for
kulturminner
Når en kulturminnedelplan skal utarbeides er det en del overordnede føringer på nasjonalt,
regional nivå som man må forholde seg til. Disse føringer og rammer har stort betydning for
hvordan arbeidet med kulturminnene skal kunne utføres.

4.2.1 Nasjonale forventninger til kommunens kulturminneplanlegging
I St. melding nr. 16 2004/05: «Leve med kulturminner» defineres de såkalte 2020-målene slik:
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-

Det årlige tapet av verneverdige kulturminner -miljøer skal ikke overstige 0,5 %
innen 2020
For automatisk fredete arkeologiske kulturminner skal det årlige tapet ikke
overstige 0,5 % innen 2020
Et representativt utvalg av kulturminner -miljøer skal være vedtaksfredet innen
2020
Fredete bygninger, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020
Et representativt utvalg av automatisk fredete arkeologiske kulturminner skal være
sikret innen 2020
Planlegging i kommuner, fylker, og regioner skal medvirke til å hindre uønsket
nedbygging av matjord og ivareta viktige kulturminner

I mange av de gamle bygningene finnes ofte mange gjenstander som er viktig å ta vare på ettertida.

Kulturminnemeldingen «Framtid med fotfeste», (St.meld. nr. 35, 2012-2013) er en oppfølging av
den forrige stortingsmeldingen. Meldingen er grunnlag for en mer helhetlig kulturminnepolitikk,
både for planlegging, utvalg og restaurering, samt at klimaendringenes påvirkning på kulturminner
blir grundig belyst.
Etter Miljøverndepartementets vurdering bør det være et mål at 90 prosent av kommunene innen
2018 skal ha en tilstrekkelig oversikt slik at de skal kunne utforme egne planer med særlig fokus på
kulturminner. I tillegg er det et mål at alle kommunene skal ha tilgang til nødvendig kompetanse
og nødvendige verktøy. Etter å ha registrert kulturminnene og fastsatt verdien deres, vil
kommunen ha en oversikt over sine viktige kulturminner. Riksantikvarens mål er at en slik oversikt
kan danne grunnlag for kommunenes arbeid med planer etter plan- og bygningsloven
Regjeringen signaliserte også klare forventinger til kommunens arbeid med å ivareta kulturarven
da de i mai 2019 la frem sine nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
2019-2023: De forventer at «fylkeskommunene og kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig
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naturmangfold, friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø
og landskap i planleggingen».
I St.m 16(2019-2020) Ny mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold sies det:
Kulturmiljø er et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan bidra til både miljømessig,
sosial og økonomisk bærekraft. Meldingen presenterer tre nye nasjonale mål i
kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Disse tre målene er:
− Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.
− Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom
helhetlig samfunnsplanlegging.
− Et mangfold av kulturmiljø tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og
bruk.

4.2.2 Regionale mål og føringer
I det førende dokumentet for den regionale kulturminneforvaltningen, «Kulturminner for
Hedmarks framtid – Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer gjeldende fra
2005» er målene for det regionale kulturminnevernet i Hedmark følgende:
-

Sikre mangfoldet og særpreget av Hedmarks kulturminner og kulturmiljøer som del
av en helhetlig miljø- og arealforvaltning
Sikre et utvalg kulturminner og -miljøer av nasjonal verdi og et representativt
utvalg av regiontypiske kulturminner og -miljøer i Hedmark
Styrke sosial og kulturell tilhørighet og lokal utvikling ved tilrettelegging og bruk av
kulturminner og -miljøer
Legge grunnlag for vern og utvikling av Hedmarks kulturminner og -miljøer
gjennom brede samarbeidsprosesser og aktivt bruk av planen

4.2.3 Lokale mål og føringer
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune har i både gjeldende samfunnsdel og arealdel overordnede føringer knyttet
til kulturminnevernet.
Kongsvinger kommunes samfunnsdel 2018-2030 ble vedtatt i juni 2018, og den overordnede
arealstrategien legger til grunn at man aktivt skal ta i bruk arkitektur, kulturminner,
landskapsverdier, vann og grønne elementer som ressurs i by- og stedsutviklingen.
Kommuneplanens arealdel 2019-2030 ble vedtatt i september 2019. Arbeidet med denne har
skjedd parallelt med utarbeidelsen av Kommunedelplan for kulturminner. I arealdelen er det lagt
vekt på at kulturminner og kulturmiljø er en viktig del av Kongsvingersamfunnets felles verdier. De
er også premisser for en god by- og stedsutvikling. Fortetting og transformasjon sentralt i
byområdet vil kunne øke presset på kulturminner og kulturmiljø.
Arealplanen inneholder også en rekke retningslinjer, bestemmelser og hensynssoner som sikrer
hensynet til kulturminner i plan- og byggesaksbehandlingen. Noe er en videreføring fra
kommuneplanen 2010 – 2021 og kommunedelplan for Sentrum fra 2007, men mye er også nytt
som følge av bl.a. arbeidet med kommunedelplan for kulturminner. Det ligger inne en hensynssone
for bevaring av kulturmiljø på flere nye bygninger og anlegg enn i forrige plan, spesielt i sentrum.
Det er også lagt inn en ny hensynssone i Øvrebyen som skal sikre at de generelle bestemmelsene
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knyttet til kulturminner og kulturmiljø skal vektlegges ekstra sterkt her og for et større område enn
det som er avgrenset i reguleringsplanen. Disse grepene innebærer en styrking av
kulturminnevernet, og vil bidra til å sikre verdiene også når de er under press.
Glomma som slynger seg gjennom byen er en viktig identitet for Kongsvinger. Å sikre en bedre
visuell kontakt mellom byen og vannet blir viktig framover. Vannspeilet i Glomma bør være en
naturlig del av bybildet i Kongsvinger. Dette må ivaretas ved at viktige siktlinjer mot elva
opprettholdes, og at det opprettes nye siktlinjer på strategiske steder. Siktlinjene vil også sikre
kontakten mellom de to sidene av elva, og opp mot Festningen.
Hensynet til bylandskapet har stått sentralt i definering av den langsiktige byvekstgrensen. Det er
også fulgt opp med en egen retningslinje i arealdelen som sier at Kongsvingers bylandskap er en
del av vår felles identitet og skal bevares med følgende kvaliteter:
-

Festningen er en av våre viktigste monumenter og danner en viktig silhuett i
bybildet
Silhuettvirkningen av de skogkledde åsene som danner en grønn ramme rundt
byen
Øvrebyen med sin tette trehusbebyggelse
Viktige siktlinjer til Glomma og festningen
Elvelandskapet langs Glomma og det omkringliggende kulturlandskapet

Sør-Odal kommune
I Kommuneplanens arealdel for Sør-Odal kommune 2020-2032 som nå er utarbeidet er det utført
en begrenset rullering av et antall temaer. Disse temaene er basert på kommuneplanens
samfunnsdel og tilhørende langsiktig arealstrategi.
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyret den 22.11.2018. I denne er
det pekt ut 3 hovedsatsningsområder. Disse er:
-

Vekst i befolkning og næringsliv
Oppvekstsvilkår barn og unge
Folkehelse

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder også en langsiktig arealstrategi for områdene:
-

Sentrumsutvikling
Boligområder
Næringsområder
Fritidsbebyggelse
Samferdsel
Områder for landbruk, natur og friluftsliv (LNF-områder).

Flere av disse langsiktige strategiene har en tydelig kobling til kulturminnevernet. Mange av de
bygninger/bygningsmiljøer som er foreslått vernet ligger i sentrum av Skarnes eller sentrumsnært.
Utbygging av både næringsområder og boligområder kan påvirke viktige
kulturminner/kulturmiljøer.
Sør-Odal kommune har med utarbeidelse av kommunedelplan for Kulturminner lagt føringer i den
nye kommuneplanen. Dette gjelder spesielt områder for hensynssoner for verdifulle kulturminner.
I den nye kommuneplanen har man også sett behov for å rullere kommuneplanens bestemmelser
og retningslinjer. Bestemmelsene og retningslinjene skal støtte kommunens saksbehandlere i
behandlingen av saker. Dette er viktig utfra et kulturminnevernperspektiv.
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I kommunedelplanen for kulturminner for Kongsvinger og Sør-Odal er det også vist til den felles
historien som kommunene har. Glomma har som for Kongsvinger viktig betydning for Sør-Odal.
Sikring av eksisterende og oppretting av nye siktlinjer ned til Glomma er viktig utfra mange
aspekter, ikke bare som landskapsbildet uten også for å skape en generell økt attraktivitet i bygda.

Gamle bilder gir ofte god informasjon hvordan det en gang har sett ut. Dette bilde er malt i begynnelsen av 1900-talet og
er sannsynligvis fra Melstrøm i Sør-Odal.

4.3 Mål og strategier for kulturminnearbeidet i Kongsvinger og
Sør-Odal
Kulturminner og kulturmiljøer er en betydelig ressurs for Kongsvinger og Sør-Odal, og for hele
regionen. Med utgangspunkt i de utfordringene som er skissert foran har kommunene definert
følgende mål for kulturminnevernarbeidet:
-

I 2030 har Kongsvinger og Sør-Odal en god oversikt over kulturminner og
kulturmiljø
I 2030 har Kongsvinger og Sør-Odal en god forvaltning av verdifulle kulturminner og
kulturmiljøer
I 2030 kjenner innbyggere og næringsliv i Kongsvinger og Sør-Odal sin historie
I 2030 er de viktigste kulturminner og kulturmiljøer i Kongsvinger og Sør-Odal tatt
vare på.
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En av mange bygninger som står rundt om oss og som trenger tiltak for at vi ikke skal miste dem. Her Bergersæter skole,
en viktig bygning å bevare som forteller mye om historien.

5.Handlingsplan 2021-2025 Kongsvinger og Sør-Odal
Med bakgrunn i de utfordringer og målsettinger som er beskrevet i kap. 4 er det utarbeidet et
forslag til handlingsprogram for perioden 2021-2025. Handlingsprogrammet skal ha en årlig
gjennomgang og rullering.

5.1 Kartlegging og registrering
Mål

I 2030 har Kongsvinger og Sør-Odal en god oversikt over kulturminner
og kulturmiljø

Strategi

Sikre en god og til enhver tid oppdatert kunnskapsbase (Askeladden.no
og kulturminnesøk) som inngår i kommunens kartløsning.

Handling

Ansvar

Oppstart

Utført

Skaffe en oversikt over
hva som mangler i
kulturminne-basen
sammen med Anno
museum og
historielagene

Kulturrådgivere i
kommunene

2021

2023

Stimulere til økt bruk av
kulturminnesøk.no hvor
private kan legge inn
egne registreringer

Kulturrådgivere og
teknisk enhet

2021

2021

Kontroll av SEFRAKregistreringene og
revidering av
verdivurderinger

Kulturrådgivere og
teknisk enhet

2022

2022
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Avklare ansvarsfordeling
og gjennomføring av nye
registreringer med
Innlandet
fylkeskommune.

Kulturrådgivere i
kommunene

2021

2021

Sikre kvaliteten på
kartfesting av
kulturminner gjennom
feltarbeid

Kulturenhetene og
GIS koordinatorene

2021

2022

Registrering av
kulturlandskap

Kulturenhetene og
GIS koordinatorene

2020

2021

Registrering av
ferdselsårer

Kulturenhetene og
GIS koordinatorene

2020

2021

Kvalitetssikre det som
ligger av registreringer i
Askeladden

Kartteknisk
kompetanse og
kompetanse innen
konservering,
antikvarisk vern.

2020

2022

5.2 Forvaltning
Mål

I 2030 har Kongsvinger og Sør-Odal en god forvaltning av
verdifulle kulturminner og kulturmiljøer

Strategi

Styrke den tverrfaglige kompetansen og samarbeid i
kommunens forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer

Handling

Ansvar

Oppstart

Utført

Sikre tverretatlig deltakelse i Enhetsledere kultur
interkommunalt nettverk om (kompetanseheving)
kulturminner og
kulturmiljøer i Innlandet
(Breidablikk).

2021

2021

Sikre ivaretakelsen av
Planleggere,
kulturminner i det
kartteknisk,
overordnede planverket ved enhetsledere
å legge hensynssoner rundt
verdifulle kulturminner inn i
kommuneplanens arealdel
og følge opp med andre
bestemmelser som kan sikre
kulturminnene

2021

2030

Utarbeide rutiner og avklare Enhetsledere og
ansvarsforhold knyttet til
saksbehandlere
saksbehandling på kulturminnefeltet i kommuneorganisasjonen.

2021

2021
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Etablere en ny praksis for
saksbehandling som ivaretar
verdiskapningen gjennom
både landbruksnæring og
kulturminnevernet (SMILmidler).

Enhetsledere,
2021
saksbehandlere
Miljø og næring:
Kongsvinger kommune
Landbruk: Sør-Odal
kommune

2021

Revidere samarbeidsavtalen Enhetsledere og
mellom kommunene og
direktør Anno museum
Anno museum

2020

2021

Utarbeide ny reguleringsplan KK: Enhetsledere ARBY
for spesialområdet for
bevaring; Øvrebyen.

2021

2022

Utarbeide
Kulturrådgivere i
tilstandsbeskrivelse for alle kommunene
listeførte kulturminner i
kommunene. Jfr. Beskrivelse
av kulturminner og kulturmiljøer i Kongsvinger og SørOdal.

2020

2021

Strategi

Styrke mulighetene for at private eiere av kulturminner
kan få kunnskap om å ivareta disse.

Handling

Ansvar

Oppstart

Utført

Utrede finansieringsmuligheter for
kulturminnevern gjennom
nåværende og nye
kommunale
tilskuddsordninger.

KK: Enhetsledere
miljø og samfunn, By
og tettstedsgruppa

2021

2022

SOK: kulturenheten
og Teknisk enhet

5.3 Formidling
I 2030 kjenner innbyggere og næringsliv i Kongsvinger og SørOdal sin historie
Strategi

Utvikle en formidlingsstrategi overfor innbyggere i kommunene
og ansatte i aktuelle avdelinger i kommunenes administrasjon.

Handling

Ansvar

Oppstart

Utført

Synliggjøre
sammenhengen mellom
kulturarv og lokal
identitet ved bruk av nye
arrangement,
undervisningsopplegg og
prosjekter.

Kulturrådgivere i
kommunene

2021

2030

Skilte og merke
kulturminner i
kommunene etter lokale
og nasjonale standarder.

Kulturrådgiver i
kommunene DNT og
historielagene

2021

2030

DKS-kontakter
Bibliotekene
Anno museum
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Anno museum
Understøtte og bidra til
en aktiv bruk av den
kulturelle skolesekken for
å skape en større
interesse for kulturarv.

Kulturrådgiverne i
kommunene

2021

Strategi

Legge et grunnlag for kulturarvbasert næringsutvikling

Handling

Ansvar

Skolene

Oppstart

Utført

Kartlegge og utvikle mulige Kulturrådgivere og
tilskuddsordninger rettet
Næringsrådgivere i
mot kulturarvbasert
kommunene
næring
Klosser innovasjon

2021

2025

Stimulere til utvikling av
kulturarvbasert
næringsutvikling

2021

2025

2021

2025

Kulturrådgivere og
Næringsråd-givere i
kommunene,
Klosser innovasjon og
Reiselivsnæringen

Utvikle og
utarbeide
profileringstilta
k for lokale
kulturminner
og kulturarv.

Kulturrådgivere og
Nærings- rådgivere i
kommunene,

Strategi

Etablere gode informasjonsrutiner om, og for
kulturminner og kulturminnevern.

Handling

Ansvar

Oppstart

Utført

Etablere en årlig fagdag i
til-knytning til
Kulturminnedagene i
samarbeid med
kommunene i regionen og
Anno museum

Kulturrådgivere i
kommunene

2021

2030

Etablere
Kulturrådgivere i
informasjonsrutiner for
kommunen
kulturminnesøk.no, lokale
Bibliotekene
samlinger og matrikkelen.
ARBY og Teknisk
enhet Sør-Odal

2021

2030

Klosser innovasjon og
Reiselivsnæringen
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5.4 Bevaring
Mål

I 2030 er de viktigste kulturminner og kulturmiljøer i Kongsvinger
og Sør-Odal tatt vare på

Strategi

Vektlegge og fremheve kulturminner og kulturmiljøer som
ressurser i utviklingen av by og tettsteder.

Handling

Ansvar

Oppstart

Utført

Tilrettelegge for
effektive søknads
prosedyrer i
saksbehandling og
informasjonsrutiner
knyttet til
tilskuddsordninger

Kulturrådgivere i
kommunene

2021

2021

Etablere en plan for
friluftslivets
ferdselsårer og
gjennom dette,
identifisere, ivareta og
utvikle stier, turveier,
løyper og leder som er
viktige for utøvelse av
friluftsliv.

GIS koordinatorer og
Enhetsleder - kultur i
regionen

2021

2021

I planarbeid og
utvikling av by og
tettsteder skal
kulturminner og
kulturmiljøer
vektlegges som en
viktig ressurs. Jfr.
Norges miljømål
fastsatt av Klima og
miljødepartementet

Kommunene,
eiendomsbesittere
arkitekter og utbyggere

2021

2030

Strategi

Fokusere på skjøtsel og virkemidler

Handling

Ansvar

Oppstart

Styrke og samordne den
regionale kulturminneforvaltningen gjennom
etablering av en interkommunal
antikvarstilling for
kommunene i
Kongsvinger regionen

Kongsvinger og SørOdal kommune

2023

Videreføre
brannsikringsfond for
Øvrebyen

Kongsvinger kommune

2021

Følge opp brannsikrings-

Kongsvinger kommune

2021

Utført

2025

planen for Øvrebyen
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Etablere en
tilskuddsordning for
bygningsvernetiltak

Kommunene

2022

Redusert eiendomsskatt
for fredede og

Kommunene

2024

Stimulere til økt bruk av
SMIL midler til skjøtsel og
istandsetting av
verdifulle kulturlandskap
i landbruk og skogbruk.

Næring og miljøenhet i
KK og Landbrukskontoret Sør-Odal

2021

2030

Utrede hvordan
klimaendringene påvirker
kulturminner (tilstand,
bevaringsforhold og
konsekvenser) og
hvordan
kulturminneforvaltninge
n skal endres i takt med
utfordringene.

Kommunene i
samarbeid med
Innlandet
fylkeskommune og
Riksantikvaren

2020

2030

Styrke håndverksmiljøer,
kompetansen og
tilrettelegge for
prosjekter og tiltak som
stimulerer til
bygningsvern og utvikling
av energi effektive tiltak i
gamle bygg

Kommunene

2022

2025

Styrke mangfoldet og
etniske minoriteters
tradisjoner i
kulturminnevernet

Kommunene

2022

2030

Ivareta lokal identitet og
kulturhistorie gjennom
samhandling med ulike
ressurser når stedsnavn
fastsettes.

Kommunene

2020

2030

listeførte bygg og anlegg

Innlandet
fylkeskommune
Klosser innovasjon

Anno museum
Historielagene
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Del II
Kunnskapsgrunnlaget
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DEL II - KUNNSKAPSGRUNNLAGET
1. Kongsvinger og Odalen: Landskapet og dets historie
Landskapet er det store fysiske rom som preger og omgir oss. Det er det vi ser og det vi opplever.
Landskapet er det vi alle har forhold til, avhengig av hvem vi er og hva slags bakgrunn vi har.
Landskapet er også det fysiske rundt om oss, med skogene, vannet, bergene, vegetasjonen og
bygningene.
Etter at innlandsisen trakk seg tilbake kom menneskene til Sør-Odal og Kongsvingerområdet for
ca. 10-11 000 år siden. Det er langs vassdragene vi finner de første sporene etter våre forfedre.
Vassdragene var viktige ikke bare for bosettinga, men også for ferdsel i området. Glomma er helt
sentral i denne sammenhengen. Glommas betydning for området vises ikke minst ved at man
oppførte bygdeborger for å beskytte og overvåke landskapet rundt.
I yngre steinalder introduseres jordbruket og husdyrholdet, og vi ble bofaste. Sjøl om jordbruket
økte i betydning, ble det praktisert blandingsøkonomi med åkerbruk, husdyr, fangst, fiske og
sanking av spiselige ville vekster. Landbruket var og er en viktig del av Sør-Odal og Kongsvinger.
Menneskene har alltid på en eller annen måte alltid utnyttet naturen rundt seg. En stor del av de
kulturminnene vi har i vårt område er knyttet til utmarksutnyttelse.
På 1500- og 1600-tallet skjedde en kolonisering av granskogområdene i Skandinavia. Inn i Norge og
nordover i Sverige spredde skogfinnene seg på jakt etter granskog av god bonitet. Koloniseringa
begynte på 1570-tallet og pågikk i nærmere 100 år. Hvorfor skogfinnene begynte å bevege seg
vestover er ikke helt klart, men ei forklaring kan være at det ble mangel på jomfruelig granskog for
svedjebruk i området Savolax og Karelen i nåværende Finland, der skogfinnene opprinnelig kom
fra. Det var de jomfruelige granskogene som ga best avling av den spesielle rugen, svedjerugen
som skogfinnene dyrket. I de østre delene av Kongsvinger kommune og noe i den søndre delen av
Sør-Odal finner vi mange levninger av den skogfinske kulturen.

Nordre Slettmoen, Jammerdal, Kongsvinger kommune. På denne gården finnes en av få gjenværende røykbadstuer.
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Gruvevirksomheten i området har vært omfattende. Driften for de fleste av gruvene startet på
1700-tallet, men allerede på 1600-tallet ble det funnet malm på Vallstad gard, der Odals Værk
ligger i dag. Ved å utnytte kraften i fossen, kunne man drive stangjerns hamre og skape stangjern.
Et system med demninger av vassdragene i området skapte gode forutsetninger for sikker drift av
virksomheten ved verket. Malmtransportene og de ferdige produktene krevde gode veier.
Malmvegen fra Kirkhus sørover til Odals Værk var omtrent to mil lang og gikk over skogen. Denne
veien er fortsatt synlig i dag.
Jernhåndteringen skapte forutsetninger for skognæring. Jernhåndteringen krevde store mengder
trekull, noe som måtte produseres. Odals Værk fikk kongelige privilegier i 1739, noe som ga dem
anledning til å pålegge bøndene å levere trekull til verket. Når gruvedrifta senere etter hvert ble
lagt ned fantes en opparbeidet infrastruktur som ga gode forutsetninger for skogsbruk. På 1800tallet ble mange sagbruk etablert. Dette skapte stor etterspørsel etter tømmer som måtte fløtes til
sagbrukene som i de fleste tilfeller lå ved noen av de mange vassdragene. For å kunne fløte
tømmeret på de mange vassdragene ble man nødt til å bygge dammer, renner og andre tekniske
installasjoner får å håndtere vannmengdene men også for å prøve å unngå at tømmeret stoppet
opp.

Tømmeret går gjennom Varalddammen, Austmarka. Fløtinga på de mange vassdragene var en forutsetning for at alle
sagbrukene i området skulle få nok med tømmer. Foto: Paul Larsson, Digitalt museum.

De utenrikspolitiske urolige tidene på 1600-tallet skapte forutsetninger for etablering av
Kongsvinger festning. Festningen ble oppført mot slutten av 1600-tallet ved ferjestedet over
Glomma. Hensikten var å sikre ferjestedet ved Tråstad, som var det eneste brukbare på flere mil
opp- og nedover elva. Ferjestedet var en del av hovedveien mellom Stockholm og Christiania.
Kongsvinger leir, «Leiren» (senere Øvrebyen) oppsto samtidig som de eldste bygningene på
festningen ble oppført i 1682. Den første bebyggelsen besto av små anleggshytter og soldatboliger.
Utbygginga skjedde i tråd med datidens planleggingsprinsipper med lang gater og tverrgater, men
også med hensyn som gjorde det mulig å skyte angripere. Kort tid etter at Øvrebyen ble etablert
ble det vedtatt å flytte Vinger kirkested fra Hov og over til festningssida av elva. Kirken og
Kirketorget med ekserserplassen styrket bystrukturen knyttet til festningsanlegget. I 1854 fikk
Kongsvinger bystatus og i 1862 kom Kongsvingerbanen. Bystatusen og jernbanen skapte et
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oppsving både økonomisk og kulturelt. I 1876 ble bygrensa utvidet og området rundt Kongsvinger
stasjon ble innlemmet i byen.
I perioden fra 1855 til 1865 ble innbyggertallet i Kongsvinger fordoblet. En rekke kjente personer,
som Jonas og Thomasine Lie, Dagny Juell og Erik Werenskiold, har hatt tilknytning til Øvrebyen og
festningen gjennom sin oppvekst, tilflytting eller i forbindelse med yrkesutøvelse. Øvrebyen med
sin bebyggelse og bebyggelsesstruktur ga grunnlag for å vedta Norges første reguleringsplan for et
antikvarisk område i 1975.

Chr. Christiansens gård fra slutten av 1700-tallet. En av mange vakre bygninger i Øvrebyen, Kongsvinger. Bygningen er
fredet.

Dampbåtene på både Glomma og Storsjøen var viktige for både passasjertrafikken og for
godstrafikken. Når jernbanen og etter hvert lastebiler og biler ble utbredt, mistet man grunnlaget
og båtene ble tatt ut av trafikk.
I 1862 ble Kongsvingerbanen ferdigstilt fram til Kongsvinger og 3 år senere var også forlengelsen til
grensa utbygget. Litt senere, i 1910 sto også Solørbanen helt ferdig. Disse jernbanelinjene skapte
stor vekst i området der det ble etablert stasjoner som på Skarnes. Etableringen av nye
knutepunket i lokalsamfunnet skapte nye forutsetninger for handel og industri. Det ble mulig for
bøndene å selge sine varer i et større omland og industrier startet opp. De tekniske installasjonene
som for eks. stasjonshusene fikk stor betydning for spredningen av nye arkitekturen, sveitserstilen
som kom, og ble en viktig stilretning for bygninger langt fram i tid. Vi har mange bygninger oppført
i dette arkitektoniske uttrykket i vårt område.
Mot slutten av 1800-tallet skjer en oppbygging av viktige samfunnsfunksjoner. På Gjøsegården ved
Vingersjøen ble Nordens første sanatorium for tuberkulosepasienter etablert i 1894 av doktor
Fredrik Julius Holst Jonassen. Jonassen var bare 28 år da han startet det lille private sanatoriet
med plass til 8 pasienter. Bygningen som også ble kalt Slottet var opprinnelig en stor, laftet lofts
bygning fra 1700-tallet i to etasjer med tredelt grunnplan og svalgang. Før den ble ombygd til
sanatorium, var ett av rommene i første etasje brukt til tingstue. Sanatoriet hadde seks enerom i
hver etasje, og hvert rom hadde vindu og dør ut til den langsgående verandaen i sveitserstil som
gikk over begge etasjene og rundt hele bygningen, bortsett fra i andre etasje på vestgavlen, der det
var felles utedo for pasientene. Bygningen fikk også påbygd en loftsetasje. Til anlegget hørte også
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et gårdsbruk med hage som langt på vei gjorde sanatoriet sjølforsynt med mat. Bygningen er nå
fredet.
Mot slutten av 1800-tallet får området sin første industri samtidig som den moderne
infrastrukturen bygges ut. I 1892 får Kongsvinger sine første vannverk, og kloakkledninger blir
etablert. Telefonforbindelse kom litt tidligere, allerede i 1887. Spinnerier blir etablert både i
Kongsvinger og på Skarnes. Kongsvinger Uldspinderi & Væveri hadde også et eget lysverk. I 1896
strømmet det første elektriske lyset ut fra spinneriets lokaler, men det var først i 1901 som selve
byen fikk elektrisk strøm. Spinneriene var de første virksomhetene av en betydelig tekstil- og
konfeksjonsindustri i området, som levde fram til 1960-tallet.
Flere av flyktningerutene som ble benyttet under krigsårene, er i dag merket som turstier. I årene
fra 1940-1945 var Kongsvinger en tysk garnisonsby med ca. 2000 tyske soldater, noe som preget
krigsårene. Dette var omtrent like mange som byens innbyggere. I dette tidsrommet risikerte
grenselosene sine og andre menneskers liv da de loste mennesker over grensa til Sverige.
På midten av 1900-tallet skjer en ekspansjon i kommunesentrene, Skarnes og Kongsvinger.
Skarnes vokste seg utover Tronbøl i sør, og Korsmo på andre sida av elva. Kongsvinger fikk som en
av de første byene i landet status som nasjonalt vekstsenter. I 1969 ble Selskapet for
Industrivekstanlegg etablert i Kongsvinger (SIVA). Denne etableringen førte til en stor vekst for
Kongsvinger. Tilflyttingen til Kongsvinger og Skarnes innebar en omfattende boligbygging.
Mange ærverdige bygninger ble revet for å gi plass til datidens tidsriktige forretningsbygg.
Fra årtusenskiftet har utviklingen av kommunesentrene blitt styrket ytterligere. Dette har skjedd
ved betydelig boligbygging og økning i handelsnæringen.
Etableringen av den nye Sentrum Videregående og Kongsvinger folkebibliotek i tilknytning til den
gamle Kongsvinger sentralskole, er et godt eksempel på kombinasjon av det ny og gammel
byggeskikk. Dette har styrket innbyggernes bevissthet om kulturhistorien og stedets utvikling.

Brua over Glomma. Bildet tatt før 1940.
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Dagens situasjon 2020 med bybrua fra 1949.

Et felles trekk for de moderne bygningene er at disse bygningene ofte er mye større enn de som en gang sto der. Se bilde
nedenfor.
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En gang så Glommengata ut sånn.

Et ledd av moderniseringa i samfunnet er å samlokalisere for å skape nye treffpunkter i samfunnet. I rådhuset på
Skarnes fra 2010, er det samlet kommunal administrasjon, bibliotek og NAV.
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På samme sted som det nye rådhuset på Skarnes lå Bjørnstølhuset, Skarnes Hotel.

2. Historier fra Kongsvinger og Sør-Odal
Automatisk fredete kulturminner
Menneskene kom til Sør-Odal og Kongsvingerområdet etter at innlandsisen trakk seg tilbake for ca.
10-11 000 år siden. Langs vassdragene finner vi de første sporene etter våre forfedre. Vassdragene
var viktige ikke bare for bosettinga, men også for ferdsel i området. Glomma er helt sentral i denne
sammenhengen og her finner vi mange gamle spor etter bosetting som for eksempel ved Os, på
Skarnes.
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Utenfor Skarnes finner vi spor etter bosetning fra folkevandringstid, dvs. 390-540 e.Kr. Foto: Harald Auset. Fra Rapport fra
arkeologisk registrering i Forbindelse med reguleringsplan for E16 Slomarka – Akershus grense Sør – Odal kommune.
Hedmark fylkeskommune 2014.

Bygninger og kulturminner knyttet til jord- og skogbruk
Regionen har en rik bygningsarv med enestående bygninger knyttet til både jord- og
skogeiendommer. Avkastningen fra primærnæringene har gitt bygninger som minner oss om de
gode årene. Denne bygningsmassen bidrar til å fortelle historien om området, og om nasjonal og
internasjonal utvikling som har påvirket vår kulturarv. I området møtes den tradisjonelle norske
bygdekulturen og den skogfinske kulturen.
I kommunene har vi flere viktige bygningstyper hvorav flere er truet. Eksempel på slike bygninger
er svalgangsbygninger og kjoner.
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Mange bygninger og gårder er truet på grunn av veiutbygging og andre forandringer i samfunnet, her fra Snekkermoen i
Sør-Odal

Skogsmiljøer
Skogen har vært en viktig ressurs i lang tid. I løpet av flere hundre år frem til ca. 1350 ble det
utviklet en omfattende virksomhet med jernutvinning. I tillegg til spor av denne næringen, finner vi
også lokaliteter som forteller om jakt og fangstvirksomhet. Utmarka blitt brukt til skogsbeite,
fôring og seterdrift. Opplysningene om seterdrift går helt tilbake til 1600-tallet, men mye tyder på
at denne driftsformen er en langt eldre tradisjon.

Jerstadsætra. Foto: Knut Ola Storbråten.
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Bygninger og arkitektur
I vårt distrikt finner vi eksempler på alle typer arkitektur. Fra barokkens 1600-tall til dagens ny
modernisme. Oppføringen og etableringen av Kongsvinger festning og forsvarsverkene i regionen,
medførte en god tilførsel på kompetanse fra flere dyktige arkitekter. Sammen med god økonomi
medførte dette flere svært gode eksempler på bygg, i ulike stilretninger. 1800-tallets omfattende
byggevirksomhet er særdeles godt representert.

Rolighet, Kvinnemuseet, Kongsvinger er et godt eksempel på sveitserstil.

Kulturlandskap
Kulturlandskapet omfatter både kultur og natur. Vi skaper vår egen opplevelse av landskapet på
grunnlag av minner, assosiasjoner, kunnskap og bruk. Det er disse personlige erfaringene som gir
landskapet dets kulturelle og sosiale verdier. I tillegg kommer de miljømessige og økonomiske
verdiene. Viktige kulturlandskap i vårt område finner vi langs Glomma, sjøene og i skogene. I vårt
område er det to fredede kulturlandskap. Jammerdal og Abborhøgda, på Finnskogen.
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Kulturlandskapet ved Jammerdal, Kongsvinger kommune.

Tekniske industrielle kulturminner
I området har det vært en omfattende industriell virksomhet. Både bergverksdriften på Odals Værk
og gruvedriften i regionen peker seg ut i denne sammenhengen. Det ble også etablert
vadmelstamper, sagbruk, kverner og møller ved de enkelte vassdrag. På 1500-tallet begynte man
med tømmerfløting i Glomma og sidevassdragene. Dette satte fart på organiseringen av
tømmerdriften i området. Vi har derfor mange kulturminner knyttet til tømmerfløting i vårt distrikt.
For å få ut tømmeret var det viktig at det ble anlagt dammer der man kunne regulere vannstanden.
Enkelte steder var ikke dette nok, og man måtte etablere fløterenner.

Arbeiderboligen for Spetalgruvene.

39

Teglverk
Den leirholdige jorda ga opphav til produksjon av teglstein. Det ble laget både takstein og
murstein. I Sør-Odal hadde Spigseth, Odals Værk og Galterud slik produksjon. I Kongsvinger var det
produksjon på Langeland. Denne produksjonen ga navnet til området som i dag kalles Potten.

Spigseth gardstegelverk er det eneste gjenværende gardstegelverkene i området.

Torvstrøfabrikker
Torv var tidligere brukt til strø i mange fjøs, men også til å fyre med. I eldre tider var det flere
torvbedrifter i området. Ullern og Vinger torvstrøfabrikker er fortsatt intakt som bygninger.
Produksjonen av torvstrø er fortsatt i drift organisert under Nittedal Torvstrøfabrikk.

Ullern torvstrøfabrikk.
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Tettsteder
Øvrebyen i Kongsvinger er det mest særpregede området. Det var her «Leiren» utviklet seg etter
etableringen av Kongsvinger festning. Jernbanens ankomst til distriktet medførte en utvikling av
tettsteder rundt stasjonene. Kongsvinger fikk slik en etablering på sørsiden av Glomma og Skarnes
utvikles som tettsted.

Stasjonsbygningen på Sander. Sander er et av de mindre tettstedene som kom til i forbindelse med jernbanen.

Møteplasser, institusjoner og kommunikasjoner
Flere steder i Sør-Odal og Kongsvinger kan en se deler av Den Wingerske kongevei. Denne veien
gikk fra Christiania (Oslo) til Stockholm. I 1862 åpnet den første statsbanen i Norge, mellom Oslo
og Kongsvinger. Denne ble utvidet med Grensebanen og Solørbanen. I eldre tider var det en
omfattende båttrafikk langs Glomma og i andre vassdrag og innsjøer. Storsjøen var en av disse.
Dampbåten Solungen og Odølingen var de mest kjente passasjerbåten.

Den Wingerske kongeveien. Kart fra 1804.
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Etniske minoriteter, Skogfinnene
Finnskogen har fått sitt navn etter skogfinnene som kom til området på 1600-tallet. De drev den
særpregete jordbruksformen svedjebruk med dyrking av rug på brent granskogmark. Landskapet
er preget av skogkledde åser og lier med ulike kulturminner spredt i landskapet.
På Brandval og Vinger Finnskog, finner vi mange gårder med skogfinsk opphav. I Sør-Odal finner vi
også spor etter den skogfinske bosettingen, men her er sporene færre.

Badstua på Orala (Åranstorp). Gårdsmiljøet er fredet.

Krigs- og forsvarshistorie
Det mest sentrale forsvars-anlegget i regionen er Kongsvinger festning fra 1682. Skansene ved
Tråstad og Nor var oppført tidligere som vern for fergestedet langs Den Wingerske Kongevei.
Denne hovedveien mellom Oslo og Stockholm var årsaken til at det ble det bygget mange
forsvarsanlegg i distriktet, med Kongsvinger Festning fra 1682 som det mest sentrale. Ved Lier
finnes flere slike anlegg, spredt i terrenget. Glommalinjen ble påbegynt fra slutten av 1800 tallet og
var et forsvarsanlegg fra Elverum til Halden. Vardefortet er en del av Glommalinjen. Dette var
ferdigstilt i 1903.
Festningsanlegget la grunnlaget Kongsvinger by, med den første bebyggelsen Leiret, nå værende
Øvrebyen. Forsvarets behov for veier for fremføring av artilleri betød bygging og forsterking av
eksisterende veier som Den Wingerske Kongevei frem til Lier og Retrett veien fra Kongsvinger
festning til Sør-Odal.
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Kongsvinger festning, kasemattene.

Kongsvinger festning, krutthus og Arsenalet

Riksgrensen
Kongsvingers beliggenhet langs riksgrensa mot Sverige har satt spor i landskapet. Grensegangen
mellom Sverige og Norge ble fastsatt gjennom Strømstadtraktaten, fra 1751. Etter at
Strømstadtraktaten ble undertegnet ble grenserøysene oppført langs riksgrensen i perioden 17521765.
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Riksgrensa ved Øiermoen.

Den immaterielle kulturarven
Stedsnavn er ofte mange hundre år gamle, og særlig kommunenavn og gardsnavn har som oftest
levd i flere tusen år gjennom muntlige overleveringer i det lokale målet. Disse kulturnavna er noen
av de aller viktigste kildene til historisk lokalkunnskap. Derfor er de også noen av de aller viktigste
kulturminnene vi har. Gardsnavn og stedsnavn forteller mye om den eldste historia til bygdene
våre. De immaterielle kulturminnene må behandles som like viktige som de materielle
kulturminner.

Gamle skilt er viktige å vare på. Dette er fra Tjaberg, Sør-Odal og er restaurert.
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Den grønne kulturarven
Våre grønne omgivelser gjør noe med oss. I møtet med naturen finner vi ro, og henter krefter.
Hagene, parkene og kulturlandskapet er viktige markører for vår historie. Storgårdshagene og
jernbaneparkene, var viktige inspirasjonskilder for mange hageanlegg som ble etablert på siste
halvdel av 1800-tallet. I vårt distrikt finner vi flere fine hageanlegg og viktige grønne areal i byene.

Bilde fra Øvrebyen, Kongsvinger.

Friluftsliv
Tilrettelegging og formidling av kulturminner i tilknytting til turmål er hensiktsmessig av flere
grunner. Dette bidrar til at mennesker blir kjent med kulturarven i det opprinnelige miljøet og det
gir folk mulighet til fysisk aktivitet. Slik kan vi bli mer bevisst på vår egen historie og hva den betyr.

Pilegrimsleden
En av ledene i vårt distrikt er Pilegrimsleden som leder til Nidarosdomen og Olav den helliges grav.
Nidarosdomen og Olav den helliges grav var landets største pilegrimsmål i middelalderen. I vårt
distrikt er arbeidet med å merke leden gjennom Sør-Odal og Kongsvinger, startet opp.

Etter det at trasen endelig valgt er det mulig å sette opp slike skilt.
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3. Plangrunnlag og kriterier for vurdering av kulturminner
Det finnes flere lover, konvensjoner, meldinger og planer som legger føringer for utarbeidelsen av
en kommunedelplan for kulturminner:
-

-

-

-

-

-

-

-

Lov om kulturminner av 9. juni 1978, sist endret 01.01.2010
Kulturminnemeldingen «Leve med kulturminner», (St.meld.nr 16, 2004-2005).
Meldinga inneholder formuleringer, vurderinger og strategier for en fornyet
kulturminnepolitikk
Kulturminnemeldingen «Framtid med fotfeste», (St.meld. nr. 35, 2012-2013).
Meldingen skal være grunnlag for en mer helhetlig kulturminnepolitikk, både for
planlegging, utvalg og restaurering, samt at klimaendringenes påvirkning på
kulturminner blir grundig belyst
UNESCO- konvensjonen om vern av «immateriell kulturarv» (2003), der målet er å
beskytte den rikdommen immateriell kulturarv innebærer, og å være en kilde til
utvikling og dermed ressurs for mange folkegrupper
Naturmangfolds loven av 19. juni 2009. I henhold til § 7 skal lovens prinsipper
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av all offentlig myndighet. I.h.t. §
8.(kunnskapsgrunnlaget) skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. I henhold til § 9
(«føre-var- prinsippet») gjelder at når det treffes beslutning uten at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger denne kan ha for naturmiljøet, skal det
tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
Den europeiske landskapskonvensjonen (2004). Formålet med konvensjonen er å
verne, forvalte og planlegge landskap og organisere europeisk samarbeid på disse
områdene
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfolds loven 2009) som skal
sikre at biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold og økologiske prosesser
blir ivaretatt
Venezia-chartret (1964). Beskriver prinsipper for konservering og restaurering av
kulturminner.
Venezia- chartret er den første internasjonale samarbeidsdoktrinen innen
kulturminnevernet
Malta-konvensjonen (1992) som forutsetter at den arkeologiske kulturarven skal
bevares som kilde til den europeiske hukommelsen og være et utgangspunkt for
historiske og vitenskapelige studier
Riksantikvarens Fredningsstrategi 2020.

3.1.Kriterier for vurdering av kulturminner
Hvilken verdi et kulturminne eller et kulturmiljø har, er avhengig av flere faktorer, men vil alltid
gjenspeile de rådende verdier på det tidspunkt verdiene fastsettes. Den verdien et kulturminne
eller et kulturmiljø tillegges, avgjør om det skal tas vare på, hvem som i så fall skal gjøre det, og
hvilket virkemiddel som skal brukes.

Identitet og symbolverdi
Kulturminner og kulturmiljøer kan være viktige som symbol eller fungere som identitetsmarkører i
et lokalmiljø, enkeltstående miljø, etnisk minoritet, befolkningsgruppe eller nasjonal befolkning.
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Kulturminnet kan være knyttet til konkrete hendelser, personer, tradisjoner, riter eller være et
markant trekk i bybildet, tettsteder eller områder.

Representativitet og sjeldenhet
Det er en målsetting å sikre et representativt utvalg av kulturminner på landsbasis. Kulturminner
kan være bevaringsverdige hvis de er sjeldne, representative for en stilart, en periode, en sosial
gruppe eller har en kulturell funksjon.

Sammenheng og miljø
Å ta vare på sammenhenger mellom kulturminner og naturgrunnlaget gir mer kunnskap, forståelse
og opplevelse enn bevaring av kulturminner som enkeltstående elementer. Sammenhengende
bygningsmiljøer kan gi og formidle kunnskap som enkeltbygg ikke klarer alene.

Autentisitet
Dette begrepet kan ha med opprinnelighet og ekthet å gjøre. Begrepet brukes gjerne i beskrivelse
av eldre hus og forutsetter en viss mengde originalmaterialer og originale detaljer. Samtidig kan
autentisitetsbegrepet omfatte utviklingen og påvirkningen som har endret kulturminnet gjennom
tiden. Autentisitet vil innebære at vi ivaretar flere perspektiv for autentisitet på en og samme tid.
Autentisitet gir kunnskaps og opplevelsesverdi og blir tillagt stor vekt ved utvelgelse av
kulturminner for fredning.

Arkitektonisk, kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet gir kulturminnet verdi.
Arkitektonisk verdi er en verneverdi som man finner i bygninger eller anlegg med arkitektoniske
kvaliteter. Arkitektonisk kvalitet kan knyttes til noe som utfolder seg i tre dimensjoner som har en
praktisk, håndverksmessig og en kunstnerisk side. Kunstnerisk verdi er en verneverdi som omfatter
kunstnerisk og arkitektonisk verdi og knytter seg til menneskets estetiske behov og søken etter
opplevelser av skjønnhet. Som eksempel kan hager, parker og grøntareal understreke det
arkitektoniske uttrykket og forsterke bygningers verneverdi.

Samfunns eller sosialhistorisk verdi
Verdien brukes om bygninger og anlegg som huser offentlige institusjoner, næringsbygg eller bygg
tilknyttet menigheter eller organisasjoner. Sosial boligbygging kan f.eks. vurderes ut fra disse
kriterier.

Fysisk tilstand og vedlikehold
Ved vurdering av kulturminnets verdi må ulike behov vurderes. Er kulturminnet ved god helse? Er
kulturminnet i en slik tilstand at det kan bevares? Kan en velge mellom likeverdige objekter eller
miljøer er det rimelig å velge det som er best bevart.

Økonomi, bruksverdi og økologi
Når en vurderer kulturminner og miljøer som bruksressurs, bør økonomien ved å benytte
eksisterende bygningsmiljø fremfor å bygge nytt vektlegges. I tillegg må miljøulemper ved rivning
vurderes.
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Vår tids kulturelle ytringer kan i framtida bli viktige kulturminner. Her fra baksida av rådhusteatret, Kongsvinger.

4. Virkemidler
Det fins flere forskjellige måter for å sikre et kulturminne, alt fra et varig vern gjennom eksisterende
lovverk, men også andre typer av innsatser kan være aktuelt som for eks. holdningsskapende
innsatser som gjør at eiere blir mere bevisste og stolte. Forskjellige tilskuddsordninger kan bidra til
å stimulere og gi insitament til bevaring. Vi ser også at økt kunnskap om vår egen fortid, men også
om restaurering og istandsetting medvirker til dette.
Den viktigste innsatsen for kulturminnevern gjøres av den enkelte eieren. En lang rekke huseiere
har gjort en stor innsats for kulturminnevernet ved å ta godt vare på sine bygninger og anlegg. Alle
huseiere har et ansvar for at kulturminnets bygningsmessige tilstand er i samsvar med gjeldende
krav i lov og forskrifter. Dette gjelder også kulturminneverdiene. Disse verdiene er ikke alltid
uttrykt gjennom konkrete lovbestemmelser og forskrifter. Huseiernes planer synligjøres for
bygningsmyndighetene ved bygge meldepliktige arbeider. Eiere av kulturminner har ulik kunnskap
om hvilke verdier et kulturminne har. Derfor er faglig drøfting, rådgivning og veiledning verdifull for
å kunne avdekke ulike løsninger og for å kunne foreta bedre valg. For kulturminner som er
automatisk fredet påligger det alle en aktsomhetsplikt. Funn av, eller mistanke om forekomster
skal varsles til fylkeskommunen.
Kulturmiljøer og kulturlandskap kan gis vern gjennom å benytte hensynssoner etter ny plan og
bygningslov. Denne kommunedelplan for kulturminner foreslår flere hensynssoner med tilhørende
retningslinjer. I Kongsvinger har prosessen med kommunedelplan for kulturminner skjedd
parallelt med rullering av kommuneplanens arealdel, og forslag på kulturminner som bør få
hensynssone er bakt inn der. Sør-Odal har nylig avsluttet arbeidet med arealdelen, og kulturminne
planen vil bli et viktig innspill til den videre prosessen
Kulturminnevern er ikke alltid økonomisk lønnsomt, og tilskudd til privat kulturminnevern kan
være en motiveringsfaktor. Landbrukskontoret samarbeider med fylkesmannen om fordeling av
tilskudd til istandsetting av kulturminner i landbruket innen SMIL-ordningen. Hvis eiendommen er
fredet eller ikke har litt å si hvor du kan søke midler til restaurering. Innlandet fylkeskommune gir
tilskudd til både fredet og verneverdige bygg og anlegg, men en annen viktig aktør
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Kulturminnefondet på Røros gir midler til verneverdige bygg og anlegg. For en oversikt over de
viktigste stedene der det går å søke midler til istandsetting se kapittel 15 Tilskudd til
kulturminneventiltak.
Vi ønsker å øke kunnskapen om kulturminner i Sør-Odal og Kongsvinger. Den daglige
rådgivingstjenesten i plan og byggesaker er viktig på den måten at da dette er førstelinjen som en
sakspartner møter. I Kongsvinger ligger saksbehandling, forvaltning og informasjonshåndtering
knyttet til kulturminner hos Kultur- og fritidsenheten, Areal- og byutvikling, Næring og miljø samt
KKEiendom. Tilsvarende er det teknisk enhet, FDV (forvalting, drift og vedlikehold) og enhet for
allmenn kultur i Sør-Odal.
Utarbeidelse av forskjellige typer av veiledere kan bidra til å skape engasjement og endre
holdningene. Det samme gjelder nettsider med informasjon knyttet til kulturminner som for eks.
digitale kart, undervisning i skolen, den kulturelle skolesekken, bibliotek og historisk arkiv.
Samarbeide med andre instanser og institusjoner som har kulturminnevern som del av sitt
virkefelt som fylkeskommunen, fylkesmannens landbrukskontor, kulturinstitusjoner og
næringsdrivende er svært positivt og virker pådrivende. Det er viktig at vi fortsetter samarbeid på
tvers i kommunen og mellom kommuner, og ivaretar kulturminnevernaspektet i
utviklingsprosjekter. Et regionalt perspektiv er viktig.

4.1. Lovverk og avtaler
En rekke nasjonale og internasjonale avtaleverk forplikter oss til å ta vare på kulturminnene. I dette
avsnitt presenteres de to viktigste lovene i denne sammenheng, med en kort beskrivelse av hva de
omfatter. Kulturminneloven er en særlov og er overordet plan- og bygningsloven. I tillegg til
nasjonale lovverk finnes internasjonale konvensjoner og avtaler som Norge har forpliktet seg til å
følge.

4.1.1. Kulturminneloven
Kulturminneloven inneholder de sterkeste virkemidlene en har i arbeidet med kulturminnevern.
Kulturminneloven har som formål å ta vare på kulturhistorisk og arkitektonisk verdifulle
kulturminner og kulturmiljø av nasjonal verdi. Loven tar for seg kulturminner som er automatisk
fredet, samt kulturminner og kulturmiljø som fredes etter vedtak av Riksantikvaren.
Loven forvaltes av Innlandet fylkeskommune ved avdeling for Kulturarv. Alle planer som kommer i
berøring med kulturminner, slik de er definert i Kulturminneloven, skal sendes fylkeskommunen
for uttalelse. Sentrale bestemmelser i loven er §3 om forbud mot inngrep i automatisk fredete
kulturminner § 8 om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner og §9 om
undersøkelsesplikten.
Fredning er et juridisk virkemiddel. Kommunen kan foreslå fredning av bygg og anlegg. Det er
fylkeskommunen som utarbeider, eller får utarbeidet fredningsforslag og som er
dispensasjonsmyndighet. Det er Riksantikvaren som gjør fredningsvedtak. Det er fylkeskommunen
som fordeler tilskudd til freda kulturminner i privat eie (FRIP).
Kulturminnelovens formål (§1) er at Kulturminner og kulturmiljøer skal vernes som del av vår
kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å
ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og
framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. Når det etter annen lov
treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på denne lovs formål.
Loven forvaltes av Klima -og Miljødepartementet som overordnet myndighet, med Riksantikvaren
49

som overordnet direktorat for de utøvende virksomhetene. Fylkeskommunen, Sametinget og de
marinarkeologiske muséene utgjør det regionale forvaltningsleddet.
Kommunene er også pliktet til å forholde seg til kulturminneloven i alle de saker der fredete
bygninger, anlegg eller miljøer er berørt. Kommunene er også pliktet til å melde fra til
kulturminnevernmyndighetene dersom ikke-fredet bebyggelse fra før 1850 planlegges revet eller
vesentlig endret, dette i henhold til Kulturminnelovens §25
Kulturminneloven 1978: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
Kulturminneloven definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer
menes videre områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.
Kulturminneloven inneholder de sterkeste virkemidlene en har i arbeidet med kulturminnevern.
Kulturminneloven har som formål å ta vare på kulturhistorisk og arkitektonisk verdifulle
kulturminner og kulturmiljø av nasjonal verdi. Loven tar for seg kulturminner som er automatisk
fredet, samt kulturminner og kulturmiljø som fredes etter vedtak av Riksantikvaren. Loven
forvaltes av Innlandet fylkeskommune ved seksjon for kulturminnevern. Alle planer som kommer i
berøring med kulturminner, slik de er definert i Kulturminneloven, skal sendes fylkeskommunen
for uttalelse. Sentrale bestemmelser i loven er §3 om forbud mot inngrep i automatisk fredete
kulturminner § 8 om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner og §9 om
undersøkelsesplikten:

Lov om kulturminner

4.1.2 Plan og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandlingPbl)
Plan- og bygningsloven er den lov som sikrer de fleste kulturminner som er ovenfor bakken og som
vi har rundt oss. Plan- og bygningsloven inneholder flere paragrafer som omfatter vern av
kulturminner, miljøer og landskap. I plandelen er; §3-1, 11-8, 11.-9, 12-6 og 12-7 aktuelle i det de
omfatter regulering til bevaring gjennom hensynssone. Bygningsdelen har i tillegg følgende
aktuelle bestemmelser; §29-2 og §31-2, 3, 4 og 8. Ansvaret for planlegging og byggesaksbehandling
ligger hos den enkelte kommune.
Plan- og bygningsloven (pbl) er det viktigste redskapet kommunen har til å drive arealplanlegging
og byggesaksbehandling. I plan- og bygningsloven er bruk og vern sidestilt, og loven er således
kommunens eget redskap til å bevare og utvikle kulturminner og kulturmiljø. De færreste av
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kulturminnene i kommunen er hjemlet i Lov om kulturminner. Langt de fleste faller inn under
kommunens eget ansvar og forvaltes gjennom Plan- og bygningsloven. Gjennom planarbeidet skal
alle kjente automatisk fredete kulturminner, og miljøet rundt sikres. I forbindelse med
kommuneplanen og reguleringsplaner kan områder bli sikret ved regulering med hensynssone;
kulturmiljø. Slik bruk av plan- og bygningsloven kan også gi bygninger og bygningsmiljøer en
bevaringsstatus.
Loven gjør det i tillegg mulig å regulere interiør til bevaring. Den åpner også for å stille krav til både
nye og eksisterende byggverk, for å ivareta bevaringshensyn og estetikk. Dette er bestemmelsene i
loven som kan anvendes for forvaltning av kulturminner og kulturmiljø. Lenke til Plan- og
bygningsloven 2009: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06 -27 -71
Kommunenes rolle i kulturminnevernet er i hovedsak forvaltningsmessig på den måten at ved
plan- og byggesaksbehandling skal det vurderes om kulturminneverdiene er tilstrekkelig ivaretatt
innenfor Plan- og bygningsloven rammer. Vurderingen, som inneholder konkrete tilrådninger av
hva som bør aksepteres, skal fremgå av de vedtak som fattes.
Kommunenes befatning med saker som berør kulturminneverdier er mangfoldig, men til daglig
først og fremst knyttet til plan- og byggesaksbehandling iht. Plan- og bygningsloven. Innlandet
fylkeskommune er høringspart i alle plansaker og uttaler seg i byggesaker som berør kulturminner.
Det gjelder både bygninger der reguleringsbestemmelsene forutsetter slike høringer/uttalelser,
men også i saker som vedrører bygninger/bygningsmiljø som har eller kan ha en antikvarisk verdi,
eller som er oppført før 1850. Ved byggesaksbehandling gjelder generelt §31-1, som fastsetter
plikten til så vidt mulig å ta vare på arkitektonisk, historisk og annen kulturell verdi i bygningers
eksteriør. På plansiden har kommunen mulighet for å fastsette føringer vedrørende vern av
kulturminner og – miljøer i kommuneplanen (samfunnsdelen og særlig arealdelen), og til å gi
juridisk bindende bestemmelser om vern i reguleringsplan.
Reguleringsplaner legger rammene for både by- og stedsutvikling og byggesaksbehandling og
styrer arealbruken i kommunen. Det er avgjørende at kulturminnevernet tas hensyn til når nye
planer utarbeides. Tilpasning av tilbygg og nybygg gjennom dimensjonering, form og materialbruk
er også forhold som kan styres gjennom regulerings bestemmelser. Det er et mål at nye planer skal
ha klare reguleringsbestemmelser som gir forutsigbarhet for tiltakshavere og gjør
byggesaksbehandlingen enklere.
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling- Pbl)

4.1.3 Andre lover
4.1.3.1 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Samtidig som det gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk
kultur.
Både Naturmangfoldloven og Jordloven er viktige virkemidler for ivaretakelse av landskapet og
større kulturmiljøer i jordbrukslandskap og utmark. Det er viktig å kunne vurdere natur- og
landbruksinteresser i sammenheng med kulturminneinteresser for å oppnå en god
landskapsforvaltning.
Lenke til Naturmangfoldlovern: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

4.1.3.2 Lov om jord (Jordloven)
Formålet med denne loven er å legge til rette for bruk at skog og fjell, og alt som hører til
(landressurser) kan brukes på den måten som er mest gunstig for samfunnet og de som har sitt
yrke i jordbruk. Tomteressursene skal disponeres på en måte som gir en bærekraftig og variert
bruksstruktur basert på samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på overvåking av bolig,
arbeid og driftsmessig gode løsninger. En sosialt gunstig bruk innebærer at man sørger for å
disponere ressursene basert på fremtidige generasjons behov. Forvaltningen av landressursene
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må være miljøvennlig og blant annet ta hensyn til beskyttelsen av landet som en
produksjonsfaktor og ta vare på land og kulturlandskap som et grunnlag for liv, helse og trivsel for
mennesker, dyr og planter. Både Naturmangfoldloven og Jordloven er viktige virkemidler for å
ivareta landskapet og større kulturmiljøer i jordbrukslandskap og i utmarka. Det er viktig å kunne
vurdere natur- og landbruksinteresser i sammenheng med kulturminneinteresser for å oppnå en
god landskapsforvaltning.
Lenke til Jordloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23

4.2 Nasjonale interesser i by- NB!-registeret
NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal
interesse. Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. De
historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke
urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må
vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt
vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye
hensynssoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye
arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør fredes eller at det finnes
objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven. Området for
Øvrebyen i Kongsvinger og Kongsvinger festning. som også er regulert til henssynssone bevaring
inngår i området for NB!-registeret for Øvrebyen.

Skjermdump fra Riksantikvarens NB!-register.

4.3 De kommunale virkemidlene
4.3.1 Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen som styrer kommunen arealbruk. For å
sikre forutsigbarhet allerede på overordet plannivå, er det ønskelig at alle prioriterte
kulturminner/kulturmiljøer legges inn som hensynssoner i kommuneplanens arealdel. Ved
detaljregulering av de samme områdene vil hensynssonene kunne nyanseres etter detaljerte
vurderinger, og det vil kunne utarbeides konkrete bestemmelser. Denne kommunedelplan for
kulturminner foreslår flere hensynssoner med tilhørende retningslinjer.
53

Kulturmiljøer og kulturlandskap kan gis vern gjennom å benytte hensynssoner etter ny plan og
bygningslov, men det er flere virkemidler knyttet til arealdelen. Hensynssoner er bare en av dem.
I tillegg kommer konkrete bestemmelser. Det er også muligheter til å ha retningslinjer om
båndlegging etter lov om kulturminner, eller båndlegging i påvente av vedtak etter lov om
kulturminner. Det er også mulig å ha bestemmelsesområder for å sikre verdifulle kulturminner. For
Kongsvinger har prosessen med kommunedelplan for kulturminner skjedd parallelt med rullering
av kommuneplanens arealdel, og forslag på kulturminner som bør få hensynssone er bakt inn der.
For Sør-Odal sin del har arbeidet med kommuneplanen blitt ferdigstilt før kommunedelplan for
kulturminner, men det har allikevel vært mulig å få inn de aktuelle hensynssonene.

4.3.2 Reguleringsplaner
Reguleringsplaner er det viktigste juridiske redskapet kommunen har for å sikre vern. De legger
rammene for både by- og stedsutvikling, byggesaksbehandling og styrer arealbruken i kommunen.
Det er avgjørende at kulturminnevernet tas hensyn til når nye planer utarbeides. Tilpasning av
tilbygg og nybygg gjennom dimensjonering, form og materialbruk er også forhold som kan styres
gjennom regulerings bestemmelser. Det er et mål at nye planer skal ha klare
reguleringsbestemmelser som gir forutsigbarhet for tiltakshavere og gjør byggesaksbehandlingen
enklere.

4.3.2.1 Regulering til hensynssone Vern av kulturmiljø
Etter 2009 gir Plan- og bygningsloven i §11-8 adgang til å vedta særlige hensynssoner med formål
vern av kulturmiljø, med angivelse av hva som er interessant, og med tilhørende retningslinjer og
bestemmelser. I henhold til §12-5 omfatter denne adgangen også enkeltstående kulturminner.
Ordningen kommer til erstatning til den tidligere «regulering til spesialområde bevaring».
Reguleringsplaner har i dag tidsbegrenset gyldighet (5 år) når det gjelder utbyggingsrettighetene
som følger av planen. Hensynssonebestemmelser vedrørende vern vil i midlertidig gjelde inntil
annen plan måtte bli vedtatt.

4.3.3 Samfunnsdelen i kommuneplan for Kongsvinger
Kapittel 7.1, 7.3 og 7.4 i kommuneplanen for Kongsvinger kommune omhandler kulturminnevernet
og gir føringer i forhold til kulturminnevernet.

7.1 Føringer fra kommuneplanens samfunnsdel
Kulturminner og kulturmiljø er en viktig del av Kongsvingersamfunnets felles verdier. De er
også premisser for en god by- og stedsutvikling. Vedtatt arealstrategi slår fast at kommunen
aktivt skal ta i bruk arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer
som ressurser. I arealplanen ivaretas kulturminner ved generelle bestemmelser. Automatisk
fredede kulturminner og vedtaksfredede bygninger og anlegg er båndlagt etter lov om
kulturminner. I tillegg er det lagt inn hensynssoner for bevaring av kulturmiljø, der de
generelle bestemmelsene om kulturminner og kulturmiljø skal vektlegges ekstra sterkt.

7.3 Kongsvinger festning og Øvrebyen
Både Kongsvinger Festning og Øvrebyen er en del av riksantikvarens NB!-register. NB!registeret er en oversikt over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer av nasjonal
interesse, og hvor det bør vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og
utvikling.
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Festningen inngår i «Landsverneplan for Forsvaret», og ble fredet av Riksantikvaren november
2009. Fredningen omfatter festningen med bygninger, bastioner, og murer, samt forterrenget
med veier og plasser. Festningen med forterrenget har derfor det nødvendige vern gjennom
disse fredningsvedtakene, men er allikevel vist med en båndleggingssone.
Øvrebyen, med sin historie knyttet til festningen, og viktige arkitektoniske miljø fra ulike
perioder av byens utvikling, er av nasjonal interesse. Øvrebyen er regulert til spesialområde
bevaring med en plan fra 1975.
I arealdelen er det lagt på en hensynssone på NB! området for Øvrebyen. Dette er et noe større
område enn det som er knyttet til reguleringsplanen. Intensjonen er å sikre at man tar
spesielle hensyn når man skal gjøre tiltak i dette området. Veileder for Øvrebyen skal legges til
grunn for reparasjon, vedlikehold og andre tiltak i det området som veilederen omfatter.

7.4 Bygninger og bygningsmiljø med kulturhistorisk verdi
En viktig del av en bys identitet og særpreg er knyttet til den eldre bebyggelsen. Øvrebyen er
et godt eksempel på dette. Når kulturminnedelplan kommer til vedtak vil dette inneholde en
kommunal liste over bygg og bygningsmiljø som det bør tas spesielle hensyn til fremover.

4.3.3.1 Bestemmelser og retningslinjer knyttet til kommuneplanen, Kongsvinger
Nedenfor vises det til de bestemmelser og retningslinjer som brukes i kommuneplanens arealdel
for Kongsvinger og som er koblet til kulturminnevernet.

Generelle bestemmelser (PBL § 11-9 nr. 7)
10 Kulturminner og kulturmiljø
a) Kulturminner skal vurderes i alle arealplaner og tiltak. Tiltakets konsekvenser for eventuelle
kulturminneverdier skal dokumenteres og beskrives. Det omkringliggende bygningsmiljøet og
den stedegne byggeskikken skal vektlegges. Verdier skal dokumenteres og det skal vises til
hvordan man har søkt å ivareta disse. Bygninger, anlegg eller miljø som har særlig
kulturhistorisk verdi (som nevnt i vedlagte liste) skal bevares. Det skal innhentes kulturfaglig
vurdering fra kulturminnemyndigheten på fylkesnivå og denne skal tillegges stor vekt.
b) I verneverdige kulturmiljøer skal bygningene beholde sitt særpreg og estetiske kvaliteter i
fasader, detaljer, hovedform og mønehøyder.
c) Ved søknader om tillatelse på bygninger eldre enn 1940 kan kommunen stille krav om en
estetisk redegjørelse, eksempelvis fotografier, tegninger og beskrivelser.
d) Ved søknad om riving av hus som er eldre enn 1940 kan kommunen stille krav om en
tilstandsanalyse. Analysen skal utarbeides i henhold til Norsk standard NS-EN 16096
Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk.
e) Dersom kommunen ser det som nødvendig, kan kommunen sende søknad om tiltak på
eksisterende bygg til kulturminnemyndigheten på fylkesnivå for uttalelse. Tiltak som berører
SEFRAK-registrerte bygg skal sendes til kulturminnemyndigheten på fylkesnivå for uttalelse.

Retningslinjer (PBL§11-1)
All skjøtsel, vedlikehold og istandsetting av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, jf.
blant annet kommunedelplan for kulturminner, skal skje på det enkelte kulturminnets/miljøet premisser. Ved utbedring, reparasjon eller gjenoppføring skal opprinnelige
bygningsdeler i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. Det skal
også brukes opprinnelig teknikker og materialer.
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Automatisk fredete, forskriftsfredete, vedtaksfredete kulturminner og kulturmiljøer krever
vurdering etter kulturminneloven. Kulturminnelovens meldeplikt vedrørende automatisk
fredete kulturminner gjelder for hele kommunen.
Ved brann- eller annen uopprettelig skade i bevaringsverdige, enhetlige bymiljøer skal ny
bebyggelse enten gjenoppbygges som kopier på dokumentert grunnlag eller som nye
bygninger som viderefører stedegen historisk byggeskikk av høy kvalitet. Ved oppføring av ny
bebyggelse skal uansett samme materialbruk og tilnærmet samme volum som i nedbrent
bygning opprettholdes. Slik bebyggelse skal ikke innebære en svekkelse av kulturmiljøets
verdi og egenart.
Det finnes bygninger og bygningsmiljø som kan ha stor verneverdi uten at dette er nevnt i
arealplanen. Som hjelpemiddel i saksbehandlingen og veiledning skal følgende registreringer,
veiledninger, analyser og anbefalinger benyttes:
-

Kommunedelplan for kulturminner (under utarbeidelse)
Veilederen for Øvrebyen.
Stedsanalyse (fra tidligere sentrumsplan))
Registreringer i SEFRAK-registeret. (eiendomsmatrikkelen)
Antikvarisk register. (Fortidsminneforeningen)
«NB! Registeret» (Riksantikvaren – kulturmiljø av nasjonal interesse)
Riksantikvarens kulturminnesøk.
Askeladden
Skiltveileder

Veileder for Øvrebyen skal legges til grunn for reparasjon, vedlikehold og andre tiltak i det området
som veilederen omfatter.

4.3.4 Kommuneplan for Sør- Odal 2020-2032
I kommuneplanens arealdel for Sør-Odal beskrives ikke kulturminnene samlet i et avsnitt men
inngår som element i de andre delene.
Soner med særlig hensyn til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av
naturmiljø av naturmiljø eller kulturminner
Lovhjemmel: PBL § 11-8 b

Landbruk og friluftsliv
For følgende områder er det tatt særlig hensyn til bevaring av landbruks- og frilufts verdier:
H530_1 – Skarnesberget
H560_1 – Slåttemark Grimslandsvatnet
H560_2 – Dam ved Skårer
H560_3 – Gammel granskog, Galterud
H560_4 – Evje, Galterud
H560_5 – Dam, Galterud
H560_6 – Damlibekken
I vurdering av tiltak i disse områdene skal det vurderes hvorvidt tiltak vil virke reduserende på
områdets karakter og bevaringsverdi. Landbruks- og natur- eller kulturfaglige uttalelser vil fremstå
retningsgivende.
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4.3.4.1 Bestemmelser og retningslinjer knyttet til kommuneplanen, Sør-Odal
Nedenfor vises det til de bestemmelser og retningslinjer som brukes i kommuneplanens arealdel
for Sør-Odal:

Generelle bestemmelser
R 5 – Estetikk og landskapstilpasning
Bygninger og anlegg skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form. Bebyggelsen
skal ha en helhetlig form og volumoppbygging, samt fremme gode gate- og uterom. Det legges
særlig vekt på tiltakets/bygningens form, fasade og materialvalg, slik at gate- eller plassrommet
blir understreket og forsterket. Alle reguleringsplaner skal angi tillatt utnyttingsgrad og
byggehøyder i koter. I sentrum skal nye bygningers uttrykk harmonere med den gamle
trehusbebyggelsen. Materialet på vegg skal være tre, tegl (rød, gul, hvit eller grå) – gjerne
kombinert tre og tegl. Farger på bygningsmassen: Hvit/antikkhvit, rødtoner, grått, okergult og
grønntoner.

R 6 – Kulturminneloven
Det skal vises til Kulturminnelovens § 8 i alle reguleringsplaner.

R 7 – Bygninger oppfør før 1850
Riving, utvidelser eller eksteriørmessig ombygging av bygninger oppført før 1850 vil bli vurdert av
kommunens bygningsmyndigheter med hensyn til verneverdi. Søknaden skal sendes
fylkeskommunen for uttalelse før den avgjøres.

R 8 – Gode bomiljøer
Ved planlegging av boliger skal det legges vekt på tiltak for gode bomiljøer. Lekeplasser,
trafikksikkerhet, nærhet til friluftsområder, hensyn til kulturlandskap og arkitektur skal vurderes.

B 18 – Spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse
Før fradeling av tomter og bygging kan skje må følgende vilkår oppfylles:
a) Bebyggelsen skal lokaliseres slik at den ikke kommer i konflikt med (bl.a):
-

Kulturminner og kulturlandskap. Sikringssone til fredede kulturminner er alltid
minimum 5 meter.

i) Tilbygg og nybygg skal tilpasses stedlig i landskaps- og kulturmiljøer. Form, størrelse,
dimensjoner og materialbruk skal være tilpasset gjengs utforming i nærmiljøet.

B 29 – Landbruk og friluftsliv
Tiltak innenfor sonene må ikke redusere områdets karakter og bevaringsverdi. I denne vurderingen
vil uttalelser fra landbruks-, natur- eller kulturfaglige instanser bli vektlagt.
Soner for landbruk og friluftsliv:
H530_1 – Skarnesberget, Skarnes
H560_1 – Slåttemark Grimslandsvatnet
H560_2 – Dam ved Skårer, Sander
H560_3 – Gammel granskog, Sagmoen, Galterud
H560_4 – Evje, Stomperud, Galterud
57

H560_5 – Dam, Stop

B 30 – LNF-områder på Vestmarka
Bestemmelsen gjelder for bebyggelse knyttet til stedbunden næring innenfor sone H510_1 Vestmarka. Disse bygningene er tilknyttet landbrukseiendommer og tillates ikke fradelt.
a) Ved rehabilitering og oppføring av landbruksbygg hvor det kan dokumenteres at bygningen er
nødvendig for driften av landbrukseiendommen, skal tiltaket tilpasses øvrig bebyggelse og
landskap.
b) Skogshusvær med tilhørende uthus kan vedlikeholdes og restaureres med tanke på fortsatt
bruk. Bygningene tillates ikke utvidet, og skal fortsatt ha enkel standard.
På nevnte sætervanger kan eksisterende bygninger vedlikeholdes og restaureres med tanke på
fortsatt bruk:
-

Jerstadsætra/Osvangen
Toerkoia
Tognhaugsætra
Trondsætra/Einsætra

Retningslinjer
R 16 – Sone Vestmarka
Jerstadsætra/Osvangen er et bevaringsverdig sæterområde. En skal søke å ta vare på sætervangen
som et helhetlig kulturmiljø gjennom bevaring av bygninger og et åpent landskap.

4.4 Planer med betydning for kulturminnearbeidet
Innlandet fylkeskommune har som forvaltningsorgan for kulturminnevernet, utarbeidet en
regional plan for forvaltning av kulturminnene i fylket, «Handlingsplan Kulturminner for Hedmarks
framtid, 2005». Hovedmålet med den regionale planen er å synliggjøre viktige kulturminner i
Hedmark, men også utvikle strategier for forvaltning, formidling og bruk av kulturarven. Planen
synliggjør også ulike aktørers og interessenters roller og ansvar.
Det er vedtatt et nytt Regionalt miljøprogram (RMP) 2019-2022 av Fylkesmannen i Innlandet.
Hovedmålet for det nye programmet er sitat; «jordbruket i Innlandet skal opprettholde et variert

og åpent kultur- og seterlandskap, samt bevare og utvikle natur- og miljøverdiene gjennom aktiv
skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget. Jordbruket i Innlandet skal drives miljøvennlig og med god
agronomi som tar vare på produksjonsgrunnlaget og reduserer forurensing og klimagassutslipp
per produsert enhet.» sitat slutt.
Plan- og bygningsloven (pbl) er det viktigste redskapet kommunen har til å drive arealplanlegging
og byggesaksbehandling. I plan- og bygningsloven er bruk og vern sidestilt, og loven er således
kommunens eget redskap til å bevare og utvikle kulturminner og kulturmiljø. De færreste av
kulturminnene i kommunen er hjemlet i Lov om kulturminner. Langt de fleste faller inn under
kommunens eget ansvar og forvaltes gjennom Plan- og bygningsloven.
Gjennom planarbeidet skal alle kjente automatisk fredete kulturminner og miljøet rundt sikres. I
forbindelse med kommuneplanen og reguleringsplaner kan områder bli sikret ved regulering med
hensynssone kulturmiljø. Slik bruk av plan- og bygningsloven kan også gi bygninger og
bygningsmiljøer en bevaringsstatus. Loven gjør det i tillegg mulig å regulere interiør til bevaring.
Den åpner også for å stille krav til både nye og eksisterende byggverk, for å ivareta
bevaringshensyn og estetikk.
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4.5 Kulturminner uten juridisk beskyttelse
De fleste av våre kulturminner står uten juridisk beskyttelse. Noen av disse har fått en omtale i
denne planen. For denne typen av kulturminner er bevisstgjøring kanskje det beste vernet. Stolte
eiere som vil ta vare på sine kulturminner er det beste vernet for denne typen av kulturminner.
Kartlegging av kulturminnene som denne planen bidrar til, er med på å øke bevisstheten om våre
kulturminner. Økt kunnskap og økonomiske ordninger vil hjelpe til å sikre disse kulturminnene for
framtida.
Formelt vern er ikke en forutsetning for bevaring av kulturminner. I kommunene er det registrert
bygninger, miljøer og andre kulturminner som enten Riksantikvaren, Innlandet fylkeskommune,
Sør-Odal og Kongsvinger kommune vurderer som verneverdige men som ikke har et formelt vern.
Lokalt gir kommunenes lister over registrerte kulturminner en oversikt over hva dette omfatter.

5. Kunnskapsgrunnlag og utredninger
Det finnes i dag flere forskjellige registreringer som omfatter kulturminnene i begge kommuner.
Noen av de viktigste er:
-

SEFRAK- registreringene.
Askeladden og Kulturminnesøk.
Registreringer utført av Hedmark fylkeskommune.
Listeførte kirker.
Registreringer på Finnskogen utført i forbindelse med Interreg-prosjektet «En levande
Finnskog»
Bygdebøker og lokalhistoriske litteratur for begge kommuner.

Et nyttig verktøy i kulturminneforvaltningen er riksantikvarens håndbok for veiledere til såkalte
DIVE-analyser. Denne beskriver hvordan større kulturmiljøer skal vurderes ut fra
kulturminnevernets ståsted.
DIVE-kulturhistorisk stedsanalyse: https://www.riksantikvaren.no/veileder/dive-kulturhistoriskstedsanalyse/

5.1 Kulturminnesøk/Askeladden
Kulturminnesøk gir en oversikt over kulturminner i Norge. Den digitale løsningen ble lansert av
Riksantikvaren i desember 2009. Kulturminnesøk viser informasjon om kulturminner registrert i
Askeladden, data fra andre kilder og private brukere. Alle kan legge inn informasjon ved å
registrere seg med egen profil.
I Kulturminnesøk og Askeladden fins blant annet de fredete bygningene, de automatisk fredete
kulturminnene, kulturlandskap, stedsnavn og vegnavn.
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Skjermbilde fra Kulturminnesøk. Stasjonsbygning på Skarnes, Sør-Odal.

Skjermdump fra Askeladden. Kongsvinger festning. Beskrivelse til venstre og kartutsnitt til høyre.

5.2. SEFRAK
Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner er et landsdekkende register over eldre
bygninger og andre faste kulturminner. Ansvaret for registeret lå fra starten av i sekretariatet, men
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ble overdratt til Riksantikvaren. SEFRAK omfatter bygninger oppført før 1900, uavhengig
vernestatus. På flere steder i kommunene (særlig på Finnskogen) så man bort fra tidsgrensen og
registrerte derfor samtlige bygninger på de besøkte gardstunene. SEFRAK inneholder opplysninger
om alder, byggemåte, funksjon og eierforhold. I tillegg er bygningene målt opp og man har tatt
bilde av hver enkelt fasade. SEFRAK er en god kilde og et kulturhistorisk register. Det brukes i
byggesaksbehandling og i kulturminneforvaltningen for å undersøke en bygning eller et
kulturminnes verdi. En registrering i SEFRAK innebærer ingen kulturminnefaglig vurdering i seg
selv.

6. Status for kulturminnene
Forekomsten av ulike kulturminner er stort. Bevarte kulturminner under jord er én type
kulturminner. Bare en brøkdel av disse er registrert. Mange av disse er relatert til jernutvinning
(kullgroper) og jakt (dyregraver). Kommunenes beliggenhet med den nære tilknytningen til
Sverige, Glomma og Finnskogen har vært med på å forme kulturminnene. Gjennom flere
interessante prosjekter de siste årene har vi fått mere kjennskap til vår eldre historie. Blant annet
har store utbyggingsprosjekter som etablering av ny E16 ved Strøm kirke i Sør-Odal og
registreringer ved Kirkemo i Kongsvinger kommune bidratt til dette.
Kunnskapen om den eldre bygningsmassen kan sies å være en mangelvare. Vi har behov for mer
kunnskap om utviklingen av byggeskikk. Det finnes mange særegne bygningstyper i de to
kommunene, hvorav en del av disse er truet. Noen av disse bygningstypene er koblet til den
skogfinske kulturarven, som røykstuer, rier og badstuer. Andre er knyttet til landbruket slik som
kjoner, høyløer og andre typer av bygninger som ofte lå et stykke bort fra gårdstunene.
Enhetslåvene som kom på 1800-tallet er også utsatte. Bygningenes størrelse og endret
landbruksdrift har medført mindre bruk og at det er utfordrende å ta vare på disse bygningene.

6.1 Kulturminner med juridisk beskyttelse
Et kulturminne kan gis juridisk vern på flere måter, både gjennom fredning og gjennom
hensynssone bevaring og bestemmelser i overordnede planer. Se kapittel 5.1 Lovverk og avtaler.
Se også forskrifter hjemlet til Kulturminneloven og forskrifter til Plan- og bygningsloven.

6.2 Automatisk fredete kulturminner
Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet direkte etter teksten i kulturminneloven,
uten at et vedtak har blitt fattet. Alle faste kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet. I tillegg
har alle automatisk fredete kulturminner en sikringssone på 5 meter i alle retninger fra objektet.
Stående bygninger fra perioden 1537-1649 blir etter en erklæring fra Riksantikvaren automatisk
fredete. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er også automatisk fredete.
I Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden finnes det pr. 12. mars 2019 i alt 750 registrerte
fredete kulturminner, disse fordeler seg med 527 i Kongsvinger og 223 i Sør Odal. En stor del av
registeringene som finnes er utført i forbindelse med veiutbygging, men også i gjennom
omfattende utmarksregistreringer i regi av Hedmark fylkeskommune fra 1992-1998.
Registreringene finnes på fylkeshuset og i Askeladden, (www.askeladden.ra.no). I
Oldsakssamlingen finnes det 608 gjenstander fra Kongsvinger og Sør Odal. Det er trolig bare en
brøkdel av de eksisterende fornminnene som er registrert.
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6.3 Kulturminner fredet ved vedtak
En rekke kulturminner og kulturmiljøer er fredet i Kongsvinger og Sør-Odal. Fredning skjer
gjennom enkeltvedtak etter kulturminneloven. Vedtaksfredning etter kulturminneloven kan
omfatte alle slags faste kulturminner og fartøy yngre enn 1650. Større løst inventar kan fredes
sammen med byggverk eller anlegg.

7. Utvalgte kulturlandskap – Finnskogen
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en økonomisk satsing og en arbeidsmåte for å ivareta et
representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap. Landbruksdirektoratet koordinerer
arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruksnatur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak. På regionalt nivå
er fylkesmannens landbruksavdeling koordinator for arbeidet. Fra og med 2020 skal kommunene
overta oppgaven fra fylkesmannen og i vår region er landbrukskontoret i Våler/Åsnes som har fått
ansvaret.
Satsingen på Utvalgte kulturlandskap er rettet mot målene om å ta vare på variasjonen i
jordbrukets kulturlandskap og ivaretakelse av biologisk mangfold og kulturminner og
kulturmiljøer. Grunnleggende for valg av områder er at de i størst mulig grad omfatter
jordbrukslandskap med både svært store biologiske verdier og kulturhistoriske verdier. En
forutsetning er også at det er realistisk å få til langsiktig drift i områdene. Videre er det en
forutsetning at etablering av et område som utvalgt kulturlandskap i jordbruket er frivillig.
Fra og med 2018 er to områder på Finnskogen i Kongsvinger kommune definert som utvalgte
kulturlandskap. Disse er; Abborhøgda og Jammerdal.
Abborhøgda er en fredet gård med skogfinsk opphav. På Abborhøgda fins det mange bygninger, og
bygningsmiljøet viser lang kontinuitet av området. Kulturlandskapet holdes i hevd gjennom årlig
slått.
Jammerdal som omfatter flere eiendommer har vi flere viktige kulturminner som er knyttet til den
skogfinske kulturen, blant annet flere røykstuer og ei badstue, men området er også artsrikt. Deler
av området beites i dag, men landskapet trues, som de fleste andre steder på skogen, av
gjengroing. På både Abborhøgda og i Jammerdal fins et dyrkingslandskap med små åkerlapper
som minner om svedjebrukets struktur.

8. Vedtaksfredete eiendommer
8.1 Oversikt over vedtaksfredete eiendommer i Kongsvinger
Øieren, Nedre
Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor

Type objekt
Badstue
Våningshus
Likhus
Bur
Kjellerbu
Drengestua
Grisehus
Utedo
Sommerfjøs
Stallåve
Bryggerhus

Type fredning
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet

RA
5786
1451
1451
1451
1451
1451
1451
1451
1451
1451
1451
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Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor
Vest-Nor
Chr. Christiansens
Chr. Christiansens
Chr. Christiansens
Chr. Christiansens
Chr. Christiansens
Chr. Christiansens
Dahlmanngården
Dahlmanngården
Dahlmanngården
Digerudgården
Digerudgården
Digerudgården
Gjøsegården
Grønnerudgården
Grønnerudgården
Grønnerudgården
Grønnerudgården
Grønnerudgården
Grønnerudgården
Roverud stasjon
Roverud stasjon
Roverud stasjon
Roverud stasjon
Roverud stasjon
Roverud stasjon
Skansgården
Skansgården
Skinnarbøl
Skinnarbøl
Skinnarbøl
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,
Orala, Åranstorpet,

Treskelåve
Smie
Hage
Gamme
Områdefredning
Våningshus
Drengestue
Stabbur
Uthus
Uthus med
Uthus
Våningshus
Bur/stabbur/l
Uthus/skjul
Hovedbygnin
Hovedbygnin
Uthus
Tuberkuloses
Hospital/syke
Smie
Våningshus
Stalløe
Uthus med
Fremgård
Stasjonsbygn
Ilgodshus
Godshus
Privet
Tørkehus
Områdefredn
Våningshus
Hage
Våningshus
Hage
Gamle
Bolig
Gammel fjøs
Kalvhuk
Låve
Stabbur
Kjeller med overbygg
Kokkhus
Badstue
Skåle med do
Smie
Høyløe
Sommerfjøs
Saufjøs
Sag
Naust/båthus
Kulturlandsk

Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Uavklart
Uavklart
Uavklart
Uavklart
Uavklart
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Uavklart
Uavklart
Uavklart
Uavklart
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet

1451
1451
1451
1451
1451
8623
8623
8623
8623
8623
8623
8623
8623
8623
8623
8623
8623
1239
8623
8623
8623
8623
8623
8623
8766
8766
8766
8766
8766
8766
8628
8628
8628
8628
8628
158842-1
158842-2
158842-3
158842-4
158842-5
158842-6
158842-7
158842-8
158842-9
158842-10
158842-13
158842-14
158842-15
158842-16
158842-17
158842-18
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8.2 Oversikt over vedtaksfredete eiendommer i Sør-Odal:
Anlegg

Type objekt

Type fredning

RA ID

Odals Værk
Odals Værk
Odals Værk
Baklid Øvre
Maarud
Maarud
Maarud
Sander stasjon
Sander stasjon
Sander stasjon
Sander stasjon
Strøm prestegård
Strøm prestegård
Strøm prestegård
Strøm prestegård
Strøm prestegård
Strøm prestegård
Strøm prestegård
Strøm prestegård

Hovedbygning
Murbygning
Murbygning
Våningshus
Stabbur
Hage
Bolig
Stasjonsbygning
Perrong med
Stasjonshagen
Områdefredning
Hovedbygning
Forpakterbolige
Bryggerhus
Stabbur
Driftsbygning
Sommerfjøs
Låve/vognskjul
Smie

Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet
Vedtaksfredet

86269-1
86269-2
86269-3
86249
86276-1
86276-2
86276-3
87664-1
87664-2
87664-3
87664-4
86270-1
86270-2
86270-3
86270-4
86270-5
86270-6
86270-7
86270-8

9. Forskriftsfredning
Betegnelsen forskriftsfredning brukes om kulturminner som er fredet etter forskrift, ikke ved
enkeltvedtak. Det er byggverk og anlegg i statlig eie (kulturminneloven § 22a) og kulturmiljøer
(kulturminneloven § 20) som fredes ved forskrift. Forskriftsfredning innebærer normalt en
forenklet prosedyre i forhold til fredning ved enkeltvedtak.

9.1 Eiendommer som er forskriftsfredet i Kongsvinger:
Anlegg

Type objekt

Type fredning

RA ID

Kongsvinger festning/
Vardåsen
Kongsvinger festning
Varaldskogen, Nordre
Øvrebyens telefonkiosk
Abborhøgda

Forsvarsanlegg

Forskriftsfredet

127247

Forsvarsanlegg
Badstue
Telefonkiosk
Skogfinsk bosetting

Forskriftsfredet
Forskriftsfredet
Forskriftsfredet
Forskriftfredning

86240
1588403
22830

9.2.Eiendommer som er forskriftsfredet i Sør-Odal:
Anlegg
Skarnes

Type objekt
Telefonkiosk

Type fredning
Forskriftsfredet

RA ID
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10.Listeførte og fredede kirker
Alle kirker oppført før 1650 er automatisk fredet. I tillegg er også kirkegårder og gravminner eldre
enn 1537 samt samiske gravlegginger og gravminner fra år 1917 eller eldre, automatisk fredet.
Alle kirker bygget mellom 1650 og 1850 er listeførte. I tillegg er en rekke kirker bygget etter 1850
også listeførte. At en kirke er listeført, innebærer at den er definert som verneverdig og har
nasjonal verdi. Det betyr at de skal behandles med like stor respekt som fredete kirker.
Kirkelisten er et resultat av et omfattende arbeid der alle landets kirker fra etter 1850 ble
gjennomgått. I utvelgelsen lå blant annet følgende kriterier til grunn: arkitektonisk/kunstnerisk
verdi, representativitet, autentisitet, plassering og interiør. Listeførte kirker skal behandles i
henhold til det såkalte kirkerundskrivet fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og
Miljødepartementet.
Tidligere var det Riksantikvaren som skulle uttale seg før det fattes vedtak som innebærer inngrep
eller andre endringer av listeførte kirker. Fra desember 2014 er dette ført over til fylkeskommunen.
I forbindelse med den nylige utskillelsen av kirken fra den Norske stat, vil
kulturminnemyndighetene framover gjennomføre egne vedtak om fredning av de meste verdifulle
kirkene på nasjonal basis. Dette vil også kunne omfatte noen av kirkene i Kongsvinger og Sør-Odal.

10.1 Listeførte kirker i Kongsvinger:
Brandval og Vinger kirker.

10.2 Listeførte kirker i Sør-Odal:
Ullern og Oppstad kirker.

10.3 Fredede kirker
Strøm kirke i Sør-Odal.

11. Kulturminner og – miljøer regulert til «spesialområde
bevaring»
I perioden 1978 til 2009 var det mulig å regulere til spesialområde bevaring. I kommunene har vi
flere bygninger som er regulert til spesialområde bevaring. I de fleste av de områdene som er
regulert til spesialområde er bestemmelser lagt inn i reguleringsplanen.

11.1 Eiendommer som er regulert til bevaring i Kongsvinger
Anlegg
Brugata 1, Mellandgården
Brugata 3, Walbygården
Westbys sykkelverksted
Kongsvinger sentralskole
Mølleruinene
Stasjonsbygningen
Rådhusteatret (fasade)
Brugata 16, Haugegården

Type objekt
Bygård
Bygård
Bygård
Skole
Ruin
Jernbaneanlegg
Teater/kino
Bygård

H570-426
H570-427
H570-428
H570-429
H570-430
H570-431
H570-432
H570-433
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Brugata 8, Schøyengården
Holmen mølle
Smedstua

Bygård
Mølle
Smie

H570-434
H570-129
H570-130

11.2. Eiendommer som er regulert til bevaring i Sør-Odal
I Sør-Odal har vi ingen eiendom som er regulert til bevaring.

Telefonkiosken i Øvrebyen, Kongsvinger, en av 100 kiosker som er fredet i landet.

12. Hensynssone – Bevaring kulturmiljø
Hensynsoner omtales i PBL § 11-8 c Retningslinjer.
Disse hensynssonene består av:
-

NB!-områder (Riksantikvarens NB!-register over utvalgte historiske byområder)
Utvalgte bevaringsverdige bygg og bygningsmiljøer
Regionalt verneverdige kulturmiljøer
Områder som er regulert til bevaring
Andre lokalt viktige kulturmiljøer

Hensynet til kulturmiljøene og de antikvariske verdier skal være førende for arealbruken og for
bygge- og anleggstiltak. Bestemmelser og retningslinjer Kulturminner og kulturmiljøer skal
vektlegges sterkt i områder med hensynssone kulturmiljø.

12.1 Eiendommer som er reguler til hensynssone bevaring i
Kongsvinger
Anlegg
Tommelstadgata 1, Bedehuset.

Beskrivelse
Trebygning fra 1877. Bygningen er et H570-435
godt eksempel på sveitserstilens
arkitektur,.Bygningen har også et
viktig sosialhistorisk verdi.

Brugata 20

Trebygning fra 1901. Bygning som H570-436
viser sveitserstilsepokens overgang
til jugendstil.
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Brugata 26

Trebygning fra 1906. Bygningen er
oppført i sveitserstil.

Parkvegen 9-11

Laftet trebygning fra 1911.
H570-438
Bygningen representativ for tiden da
den ble oppført.

Storgata 13-15, Telegrafen

Nybarokkstil fra 1914.

Storgata 10, KOBBLE-blokka

Murbygning fra 1947. Bygningen er H570-440
representativ fra tiden etter krigen.

Storgata 2, Gamle bankbygget

Bygningen har stor tidsdybde og er
viktig for byrommet.

Glommengata 96, Larssonbygget

Trebygning oppført 1887. Bygningen H570-442
har en viktig funksjon utfra et
byplanmessig perspektiv. Videre har
bygningen en nøkkel-funksjon som
den første bygningen etter brua.

Glommengata 69, Samvirkelaget

Murbygning fra 1962. Bygningen er H570-443
en god representant for den
tilbakeholdne sen funksjonalismen.

Glommengata 51, Dannevig-gården

Er en god representant for den
H570-444
rasjonelle etterkrigsbebyggelsen.
Bygningen er også viktig forbindelse
til den gamle trehusbebyggelsen
som en gang lå her.
Oppført i 1925, Opprinnelig ny
H570-445
renessanse og et godt eksempel på
momentalarkitektur i etterkant av
jugendperioden.

Digerudveien 1, Gamle Grand

H570-437

H570-439

H570-441

Glommengata 15, Sparebank 1
Østlandet

Oppført i 1910 og et godt eksempel
på god jugendarkitektur.

Jernbanegata 11, Østbanenes
Forbruksforening

Oppført i 1928, og et godt eksempel H570-447
på nybarokk arkitektur.

Digerudvegen 2, Apotekergården

Bygningen har stor tidsdybde og er
en viktig del av bymiljøet.

H570-448

Svenskehaugen

Område med stor tidsdybde og
historisk kontinuitet.

H570-449

Trafoen ved Roverud

Et viktig teknisk industrielt
kulturminne

H570-146

Legekontor ved Roverud

Oppført 1914 etter tegninger av
H570-450
Arnstein Arneberg. Viktig
kulturminne utfra både
sosialhistorisk og arkitekturhistorisk
perspektiv.

Sikåa/Bedefors på Austmarka

Et viktig teknisk industrielt
kulturminne med stor tidsdybde.

Lundeby Nor

Oppført etter tegninger av Schüssler. H570-208
En viktig bygning utfra
arkitekturhistorisk perspektiv.

H570-446

H570-
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Den Wingerske Kongeveien

Veien var en viktig ferdselsåre i
H570-465
gamle dager og et viktig kulturminne
utfra et samferdselsperspektiv.

Vardåsen og Gullbekkåsen

Et viktig kulturminne utfra
forsvarshistorien.

H730-498

Nor Skanse

Et viktig kulturminne utfra
forsvarshistorien.

H730-498

Roverud gård

Bygningsmassen er representativ for H570-487
en embetsmannsgård.
Bygningsmassen er monumentalt
oppført rundt gårdsplassen med
våningshuset som fond. Alléen
forsterker inntrykket av gården og er
viktig for opplevelsen.

Øst Nor

Svalgangsbygningen har unngått
H570-503
store forandringer. Bygningen
representerer en sjelden
bygningstype. Bygningen har derfor
høy verneverdi og er et viktig
tidsdokument.

Lier kraftstasjon

Kraftstasjonen var blant de første
H570-488
kraftverkene som leverte strøm til
Kongsvinger. Kraft-stasjonen har
lang kontinuitet og understrekker
kraftstasjonenes betydning som en
viktig moderniserings-faktor.

Bygningsmiljøet langs Eilert Baanerud
veg

Bygningsmiljø med mange
velbevarte sveitserstils villaer.

Bygningsmiljøet langs Storgata fra Eilert Mye av bebyggelsen langs Storgata
Baanerud veg opp mot Øvre Langelands har høye arkitektoniske verdier og
vei.
oppviser høy grad av autentisitet.

H570-486

H570-493

Kongsvinger kretsfengsel, Eilert
Baanerud veg 8

Fengslet som er oppført etter
H570-492
typetegninger tilkom etter at lov om
Fengsels- vesenet ble vedtatt i 1857.
Bygningen har viktige arkitektoniske
og sosial-historiske verdier.

Bensinstasjonen på Roverud

Et godt eksempel på den tidige
funkisarkitekturen knyttet til
bilismen.

H570-489

Rådhuset og Rådhus-Teatret

Rådhuset (gamle delen) sammen
med Rådhus-Teatret er en god
representant for 1950-tallets
monumentale bygg. Høye
arkitektoniske verdier.

H570-432

Skinnarbøl gamle og nye skole

Bygningsmiljøet har høy verneverdi H570-491
som representant for skoleutviklinga
og sin autentisitet.
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Hofoss bedehus

Bedehuset har høy kulturhistorisk
verdi på grunn av autentisitet og
bygningens betydning i
lokalsamfunnet

H570-490

Kjerret

Bygningsmiljøet oppviser stor
tidsdybde og har høye
kulturhistoriske verdier.

H570-502

Kulturlandskapet ved Vingersjøen.

Langs åsryggen mot øst ligger en
H550-501
rekke gårder som er viktige
kulturminner, Skinnarbøl med
Ausbøl og skolemiljøet, Nesteby,
Gjøsegården, Skansgården og
Overud. Fra 1882 til 1904 tilbrakte
Dronning Sophie ferien sin på
Skinnarbøl. I området fins det derfor
flere spor etter hennes opphold.
Langs Vingersjøen er det kjent flere
steinalder-lokaliteter (6 stk.)
hovedsakelig langs den østre delen
av sjøen. Det er også 3 gravrøyser fra
bronsealderen langs Vingersjøen.
Landskapet rundt Vingersjøen har
høye natur- og kultur- historiske
verdier. Våtmarkene i nordenden av
Vingersjøen vurderes å ha stor
nasjonal verneverdi, trolig nasjonalt
sett den mest verdifulle karplantelokaliteten i Hedmark.

Kongsvinger festning

Kongsvinger festning med tilliggende H730-498
anlegg, jf. forskrift datert 19.11.2009,
og fredningsvedtak av 26.7.1971, er
fredet ved vedtak etter kulturminneloven og skal forvaltes i henhold til
bestemmelser i fredningsvedtaket
etter kulturminneloven. Båndlegging
i påvente av vedtak etter lov om
kulturminner. Båndlegging i påvente
av omregulering til hensynssone
bevaring.

Middelalderkirkestedene, Øiseth,
Furulund, Berger og Vinger

De nedlagte middelalderske
kirkegårdene (Øiseth, Furulund,
Berger og Vinger) er automatisk
fredete kulturminner. Alle inngrep i
grunnen eller andre tiltak som kan
virke inn på de automatisk fredete
kulturminnene er ikke tillatt med
mindre det foreligger dispensasjon
fra kulturminneloven. Båndlegging i
påvente av vedtak etter lov om
kulturminner. Båndlegging i påvente
av omregulering til hensynssone
bevaring.

H570-504,
H570-505,
H570-506,
H570-507
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Abborhøgda og Åranstorp

Områdene Abborhøgda og
H730-467,
Åranstorpet båndlegges i påvente av
H730-204
vedtak etter lov om kulturminner.
Bestemmelse 33.1 gjelder for det
helhetlige tunet Abborhøgda
(bestemmelsesområde #265).
Båndlegging i påvente av vedtak
etter lov om kulturminner.
Båndlegging i påvente av
omregulering til hensynssone
bevaring.

13.2 Eiendommer anbefales regulert til hensynssone bevaring i
Sør-Odal
I kommunedelplan for kulturminner foreslåes følgende eiendommer regulert til hensynssone
bevaring.
Anlegg
Spigseth, gardsteglverk

Beskrivelse
Teglverk

RA ID
243628

Sandnes

Gårdsbruk med gamle bygninger.

262998

Bygningsmassen er svært autentisk.
Øvre og Nedre Slåstadbråten

Gårdsbruk med høy verneverdi.

263009

Buggebanen

Området er viktig utfra et sosialhistorisk
perspektiv.

263008

Kampen

Område med variert bebyggelse i Skarnes.
Bebyggelsen har høy verneverdi.

263202

Strandveien

Område langs Glomma, øst for Skarnes med
variert bygningsmasse med høy verneverdi.

263206

Skarnes gård

En av de eldste bosetningene i Skarnes.

263004

Maarud gård

Gårdsbruk med bygninger med høy verneverdi. 263010
Et av bygningene, stabburet er fra 1600-tallet
og er fredet.

Kulturlandskapet ved Strøm
kirke

Omgivelsene rundt Strøm kirke

Ting-Os

Kulturmiljø med gårdsbruk og et stort område 263015
med automatisk fredete kulturminner, et
område med stor tidsdybde.

Odals Værk

Odals Værk er et svært verdifullt kulturminne 263018
med mange forskjellige bygninger, hvorav flere
er fredet.

Nordset sag

Nordset sag er ei sag med stor tidsdybde og
viktig for den industrielle utviklinga.

263011

270818
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Slåstad mølle

Slåstad mølle er ei mølle med lang kontinuitet 263087
og historikk. Bygningen er velbevart, selv om
vassrenne og kvernhjulet mangler.

Ullern Torvstrøfabrikk

Ullern Torvstrøfabrikk startet i 1939 og
263022
produksjonen var i gang fram til 1970-tallet.
Fabrikklokalet ligger helt inntil Rv 2. Bygningen
er en enkel langstrakt bygning, oppført i
bindingsverk, kledd med låvepanel. Taket er
tekt med bølgeblikk. Ut mot riksveien er det
satt opp reklame for bedriften.

Spinneriet

En av de gjenværende gamle fabrikklokalene i 263024
Skarnes. Viktig for forståelsen av utviklinga på
Skarnes.

Meieriet, Slåstad

Sør-Odals første meieri lå på denne gård i et av 263089
gårdshusene. Gård med høye verneverdier.

Trekanten, Skarnes

Trolig Skarnes eldste bygning, åpnet som
parafinlager i 1900. Bygning med høy
verneverdi.

263025

Gamle Korsmo skole

Gamle Korsmo skole med nyere fra 1976.
Bebyggelse med høy verneverdi.

263026

Funnefossgården

Kombinert Herredshus og Amtskole. Lang
historie med blant annet beslag tatte radioer
under 2.verldenskrig. Bygningen har høy
verneverdi.

263027

Tjaberg skole

Skolemiljø med to bygninger med høy
verneverdi.

263029

Menighetshuset på Skarnes

Menighetshuset på Skarnes er en gammel
bygning med høy verneverdi.

263030

Skarnes sykehus og sykehjem

Bygningene er viktige kulturminner fra tida
263096
med nye, viktige samfunns- funksjoner. I tillegg
har bygningene høye arkitektoniske verdier
som det er viktig å sikre for framtida.

Leiegården ved Osbrua

Leiegård fra delen av 1900-tallet, en bygning 263073
med høye verneverdier. Mot Glomma er det en
gravhaug.

Korsmo gårdene

Korsmo gårdene, hvorav den ene har vært
gjestgiveri er et bygningsmiljø med høy
verneverdi.

263074

Øktnersteinen

Grensestein/Minnesmerke.

263098

Bostad gård
Gamle Posthuset Slåstad

Kåre Tveters gård med kultur tun.
263078
Det gamle posthuset på Slåstad, sannsynlig fra 263092
1700-tallet. Bygningen er svært autentisk med
høye kulturhistoriske verdier.

Sandgrund

Restaurant og kafe med
262996
overnattingsmuligheter oppført etter impulser
fra USA og motellene der.
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Sander med den gamle
butikken

Fløterkoie ved Engene

Her vokste et lite samfunn opp i forbindelse
263094
med at jernbanen ble etablert og at stedet fikk
en jernbanestasjon. I det gamle våningshuset
på gården Sander startet eieren landhandleri i
1876 (Årstadbutikken) og skole tilkom. Sander
ble et viktig krysspunkt i sin tid. Her har vi også
ei gammel stålfagsbru over Glomma som i sin
tid erstattet ei ferje. Bebyggelse miljøet er godt
sammenholdt og velbevart.
En av to gjenværende fløterkoier på Engene. 263028

Fløterkoiene ved Os

Fløteranlegg beliggende ved Os med høy
verneverdi.

262992

Stomperud gård

Gårdsbruk med mange verneverdige bygninger 293032
i et åpent kulturlandskap.

Schøyen

Gårdsbruk med flere verneverdige bygninger. 293031
Bygningsmiljø med høy verneverdi.

Julsrudbygningen

Bygårdsbygning fra 1923 oppført i sveitserstil. 263075
Bygningen har høy verneverdi.

Thonondegården

Bygårdbygning i murstein med
forretningslokale i første etasje og bolig i
andre. Bygningen er tids typisk for sin tid.

Martemoen

Bygårdsbygning med forretning i første etasje 263081
og bolig i andre. Et godt eksempel på
forretningsbygg fra etterkrigstiden.

Haugegården

Lensmannsbolig fra 1916 svært viktig både som 263080
enkeltminne og som del av bymiljøet.

Tannes

Forretningsgård oppført i sveitserstil sentralt
beliggende i Skarnes. Bygningen har høy
verneverdi.

263076

Roebygget

Forretningsgård oppført på 1950-tallet.
Bygningen ser svært tidstypisk.

263077

Jernvaren

Forretningsbolig med boligformål i andre
etasjen. Oppført i funksjonalistisk stil.
Bygningen er et fint eksempel på
funksjonalistisk stil.

263083

Skarnes stasjon

Stasjonsbygningen på Skarnes, tegnet av
Hannu og Schirmer

263079

Forretningsbygg med
boligformål i andre etasje.

Forretningsbygg med boligformål på andre
etasje. Bygning fra omkring 1900 i sveitserstil
med høy verneverdi.

263085

Kulturhuset Skogtun
(Avholdslokalet)

Gård fra begynnelsen av 1900-tallet som har
hatt stor betydning for Skarnes.

263367

263082

13. Forvaltning og håndtering
Kulturminner er ikkefornybare ressurser. Mange kulturminner utsettes for trusler og blir ødelagte.
Utfordringene handler om å finne måter å opprettholde kulturminneverdier i en tid med rask
utvikling og stort endringspress. Endringene som skjer i vårt samfunn påvirker våre kulturminner.
Både avfolkning og tettstedsutvikling påvirker kulturminnene gjennom endring av arealbruk,
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byggevirksomhet eller endring av den tradisjonelle bruken av landskapet og bygninger knyttet til
jord/skogbruk. Kulturminnene går tapt, men i ulikt tempo, avhengig av plassering og type. Gårder
som blir kjøpt og lagt til eksisterende bruk som tilleggsjord, innebærer forandringer. Bygninger blir
ofte overtallige. En konsekvens er at bygninger kan forfalle. Dette ser vi særlig på de store
driftsbygningene, som har preget landskapet i en rekke år, men som nå har mistet en stor del sin
opprinnelige funksjon.

Kjellerbua på Viberget, Brandval Finnskog. Foto: Knut Sørby

Drengestua på Spigseth er en av flere bygninger i regionen som siste tida har gjennomgått restaurering takket være
tilskudd fra det offentlige.

I våre tettsteder og byer skjer det også forandringer. Eldre eiendommer har ofte en lite effektiv
utnyttelsesgrad. Eiendomsutviklere vil ofte se muligheten å rive gamle verneverdige bygninger og
erstatte disse med bygninger som gir en høyere utnyttelsesgrad. Dette bidrar til at den historiske
karakteren i området endres og verdier går tapt.
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Vi vet at viktige kulturminner forsvinner hvert år. Hvilke kulturminner eller hva slags verdier de
representerer vet vi for lite om. I 2006 gjennomførte Hedmark fylkeskommune en prøveregistrering
i to skolekretser på Finnskogen, Askogsberg og Linna, begge på Grue Finnskog. Registreringen som
omfattet samtlige bygninger på de gårder innen disse to områdene ble sammenlignet med
SEFRAK-registreringen som ble utført 1976. Dette viste at mellom årene 1976 og 2006 hadde nesten
20 % av samtlige bygninger gått tapt.
I stortingsmelding nummer 16(2004-2005) «Leve med kulturminner», er følgende nasjonale mål
definert, sitat: «Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som

bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Et representativt
utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig perspektiv. Det årlige tapet
av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som i følge av at de fjernes, ødelegges eller forfaller,
skal minimeres. Innen 2020 skal tapet ikke overstige 0,5 % årlig.» sitat slutt.
Ved restaurering av den eldre bygningsmassen med kulturhistorisk verdi kreves god kjennskap til
både materialbruk og håndverksteknikker. Vi ser at slik kompetanse er en mangelvare i vårt
område. For å møte de utfordringene som ligger foran oss har vi behov for flinke håndverkere som
har denne kompetansen.
Det er viktig at bevisstheten blant eiere styrkes. Det er de som sitter nærmest utfordringene og det
er de som må finne løsningene for å sette den eldre bygningsmassen i stand. Her kan kommunen
sammen med museene og rådgivere bidra med faglig støtte. Et slikt samarbeid vil virke positivt for
bygningsvernet. Kommunene bør utrede muligheter for samarbeide med andre kommuner i
regionen og videregående skoler i Innlandet fylke, for slik å styrke kompetansen på dette området.
På 2000-tallet har kulturminnevernet arbeidet utfra begrepet «vern gjennom bruk». Dette
innebærer en strategi om at det beste vernet for en bygning er bruk. Mange bygninger forfaller
nettopp fordi de ikke brukes. Hvis man har bruk for en bygning ser man den som en ressurs og da
blir den tatt vare på. Å finne en ny bruk for overtallige bygninger er en stor utfordring. Det kan også
være problemstillinger knyttet til forholdet mellom vern og bruk. Tilpasning til ny bruk kan gå ut
over kulturminneverdiene. Derfor må slike prosjekter planlegges godt.

Med god veiledning så kan mye gjennomføres. Her har man brukt gammeldags tradisjonell maling, noe som ikke bare er
kulturhistorisk korrekt men som også gir grunneier lavere vedlikeholdskostnader over tid.
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14. Oversikt over behov, vedlikehold og formidling knyttet
til kulturminner i Kongsvinger.
14.1 Automatisk fredede kulturminner
Sted

Behov

Hvem

Furulund

Tilrettelegging samt skjøtsel

Grunneier, Innlandet
fylkeskommune og
kommunen.

Liermoen

Tilrettelegging samt skjøtsel

Grunneier, Innlandet
fylkeskommune og
kommunen.

14.2 Bygningsarv og kulturmiljøer i jord- og skogbruk
Sted

Behov

Hvem

Truede bygningstyper

Registrering og digitalisering. Grunneiere, Innlandet
fylkeskommune, Anno
Museum, Norsk Skogfinsk
museum, Fylkesmannen
Innlandet og kommunen

Styrking av bygningsvernet i
regionen

Initiere samarbeid med de
Innlandet fylkeskommune,
andre kommunene i distriktet kommunene i regionen
for å få på plass en
bygningsvernrådgiver

Setermiljøer

Registrering og digitalisering

Vinger Torvstrøfabrikk

Bygningsmiljøet bør vurderes Kongsvinger kommune
regulert til hensynssone
bevaring, i fremtiden.

Grunneiere, Innlandet
fylkeskommune, Anno
Museum, Norsk Skogfinsk
museum, Fylkesmannen
Innlandet og kommunen

14.3 Kulturlandskap & kulturmiljøer
Sted

Behov

Hvem

Kulturlandskapet langs Glomma

Utvikling av Glomma som en
ressurs for distriktet.

Innlandet fylkeskommune,
Fylkesmannen Innlandet,
kommunene i regionen,
historielagene og
Bondelaget.
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Kulturlandskapet ved Nugguren

Skilting og tilrettelegging av
miljøet.

Innlandet Fylkeskommune,
Fylkesmannen Innlandet.

Kulturlandskapet ved
Vingersjøen

Skilting og tilrettelegging av
miljøet.

Innlandet Fylkeskommune,
Fylkesmannen Innlandet.

Viberget

Fremtidig regulering til
hensynssone

Grunneier og kommunen

bevaring
Kulturlandskapet ved
Jammerdal

Kulturlandskapet ved
Abborhøygda

Kompletterende

Innlandet

registreringer,

Fylkeskommune,

digitaliseringer, skilting og
tilrettelegging

Fylkesmannen Innlandet,
Anno museum, Norsk
Skogfinsk Museum og
historielagene.

Innlandet fylkeskommune,
Fortidsminneforeningen
registreringer, digitaliseringer,
Fylkesmannen Innlandet,
skilting og tilrettelegging
Anno museum, Norsk
Skogfinsk Museum og
historielagene.
Kompletterende

14.4 Tekniske industrielle kulturminner
Sted

Behov

Hvem

Gruvevirksomhet

Kunnskapen om de forskjellige Grunneiere, kommunene,
gruvene bør styrkes. Det bør Anno museum,
derfor utarbeides et
historielagene.
formidlingskonsept som tar
seg av gruvemiljøene i
distriktet.

Kongsvinger mølle

Ruinene etter mølla er regulert Kongsvinger kommune
til bevaring. Det bør utarbeides
en vedlikeholdsplan for
ruinene.

Fløtningsminner

Registreringene som ble
Grunneiere, Kongsvinger
gjennomført på 1990-tallet, er kommune, Skogbrukerikke digitalisert. Det bør
lagene, Anno Museum,
undersøkes om det er mulig å Innlandet fylkeskommune og
få lagt inn disse i
Fylkesmann Innlandet
Riksantikvarens database for
kulturminner, Askeladden.
I samarbeid med grunneiere
bør et utvalg av fløtningsinnretningene skiltes og sikres.
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Kornsiloen på Kongsvinger

I arbeidet med å synliggjøre Grunneier og Kongsvinger
områdets kulturhistorie bør kommune
kornsiloene inngå som viktige
element.

14.5 Tettsteder
Sted

Behov

Hvem

Kongsvinger, Øvrebyen

Det bør utarbeides ny
reguleringsplan.

Kongsvinger kommune

Kongsvinger, Midtbyen

Bydelen/området har en god Kongsvinger kommune,
eiendomsbesittere og
andel bygninger med høye
kulturhistoriske verdier som utbyggere
må innpasses i ny
reguleringsplan.

Området mellom
Øvrebyen og Midtbyen

Kongsvinger kommune
Et utvalg av bygninger
og eiendoms-besittere,
forteller viktige deler av
Kongsvinger bys utvikling og utbyggere
har høy kulturhistorisk verdi
som må ivaretas ved
reguleringsplaner.
Flere av grensesteinene som Kongsvinger kommune
viser Kongsvinger bys
opprinnelige grense er intakte
og må sikres ved innlegging av
matrikkelen
Det er viktig at deler av RoverudKongsvinger kommune
sentrum bevares og utvikles og eiendomsbesittere,
utbyggere

Grensesteinene

Roverud

14.6 Møteplasser, institusjoner og kommunikasjoner
Sted

Behov

Skolene

Det bør gjennomføres ei
Kongsvinger kommune,
registrering av alle
Innlandet fylkeskommune,
skolebygningene i
Anno museum og
kommunene som grunnlag for historielagene.
ei verneverdivurdering og ei
vurdering av skolebygningene
Bygningen er fredet og dermed Kongsvinger kommune,
sikret for framtida. For å øke historielagene og Anno
forståelsen for sanatoriets
museum
betydning bør det utarbeides
et formidlings-konsept i
samarbeid med for eksempel
Anno museum.

Gjøsegården sanatorium

Hvem
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Den Wingerske kongeveien

I samarbeid med Statens
vegvesen der den Wingerske
kongeveien er et prioritert
kulturminne bør det
utarbeides skilter og enkelte
deler av veifaret kan brukes.

Gamle bruer

I samarbeid med Statens
Kongsvinger kommune,
Vegvesen, Anno Museum og historielagene, Statens
historielagene bør bruene
vegvesen og Anno museum
tilrettelegges for
formidlingstiltak.
Det bør gjennomføres ei
Grunneier, kommunene,
registrering av de bryggene
historielagene,
som fantes/finnes igjen langs Skogbrukerforeninger med
Glomma og i Storsjøen. De
flere.
eksisterende bryggene bør
settes i stand. I samarbeid
med grunneiere bør man se på
muligheten til å gjøre
bryggene tilgjengelige for
publikum. Bryggene bør også
tilrettelegges for
formidlingstiltak.

Båttrafikken

Kongsvinger kommune,
historielagene, Statens
vegvesen og Anno museum

14.7 Immateriell kulturarv
Sted

Behov

Hvem

Stedsnavn

Tiltak må til for å sikre god
Kongsvinger kommune,
forvaltning av stedsnavn.
Statens kartverk og
Dette inkluderer
historielagene.
navneinnsamling med uttale
og omfang av stedsnavn, faste
rutiner for korrekt bruk av
offentlig godkjente
skrivemåter og ellers et godt
samarbeid med
lokalbefolkninga og særlig
interesse- organisasjoner med
spesialkunnskaper om lokale
stedsnavn, for eksempel
historielag eller
kulturminnelag.
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14.8 Etniske minoriteter
Sted

Behov

Hvem

De skogfinske bygningstypene

Det er mange bygninger som Norsk skogfinsk museum,
går tapt på Finnskogen, enten Innlandet fylkeskommune,
de blir revet eller stående
Finnskogen natur og
tomme og øde. For å styrke
kulturpark, grunneiere
den skogfinske
bygningskulturen, er det viktig
at arbeidet med å restaurere/
sikre bygnings-massen
prioriteres. Gårdene
Abborhøgda og Orala
(Åranstorp) i Kongsvinger
kommune ligger i et LNFområde uten detaljregulering.
Et framtidig tiltak vil være å
regulere disse områdene til
hensynssone bevaring, slik at
dette harmoniseres med
fredningsvedtaket.

Slette, Kongsvinger

I samarbeid med grunneier
Grunneier, Kongsvinger
bør man ser om det er mulig å kommune og Anno museum.
rydde/ tynne skogen og kratt.
Det bør settes opp
opplysningsskilt.

14.9 Krigs- og forsvarshistorie
Sted

Behov

Hvem

Kongsvinger festning

Arbeide for å utvikle
Forsvarsbygg, kommune i
Kongsvinger festning til et nav regionen, historielag,
for forsvarshistorien i området. Innlandet fylkeskommune
Hele det fredete området bør
reguleres til hensynssone
bevaring, slik at det
harmoniseres med
fredningsvedtaket

Vardåsen og Gullbekksåsen

En der av området bør
tilrettelegges for formidling.

Glommalinjen

Glommalinjens kulturminner Forsvarsbygg, kommune i
løftes fram og skiltes.
regionen, historielag,
Kongsvinger festning bør
Innlandet fylkeskommune
kunne utvikles som et
besøkssenter i denne
sammenhengen.

Forsvarsbygg, Kongsvinger
kommune og historielag.
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Flyktningruter

I samarbeid med historielag og Kommune i regionen,
andre bør arbeidet med å
historielag, DNT, Finnskogen
synliggjøre de enkelte rutene Natur og Kulturpark,
fortsette. Det er også viktig at historielagene og andre lag
rutene ryddes jevnlig. For
og foreninger.
dette arbeid bør det inngås
avtaler med grunneiere,
historielag og andre foreninger
og lag.

Kjerret

Bygningene reguleres til
hensynssone bevaring.
Området bør også skiltes.
Dette bør gjennomføres i
samarbeid med Austmarka
historielag.

Kongsvinger kommune og
Austmarka historielag.

14.10 Den grønne kulturarven
Sted

Behov

Hvem

Hageanlegg

Det bør gjennomføres et større Kongsvinger kommune,
dokumentasjonsprosjekt i
Innlandet Fylkeskommune,
kommunen for å sikre
Fylkeskommunen Innlandet
kunnskapen om de forskjellige
typene av hageanlegg.
Prosjektet må også medvirke
til å skape begeistring ovenfor
eierne og inspirere til bevaring
av anleggene.

Byparken

Det bør initieres en forstudie Kongsvinger kommune
som ser på mulighetene for å
tilbakeføre byparkens sosiale
betydning, hva som skal til og
hvordan dette skal
gjennomføres. Dette skal
gjennomføres i lyset av et
eventuelt framtidig hotell.

Jernbaneparken

Parken bør restaureres der det Kongsvinger kommune og
stilles krav til ivaretaking av Bane Nor.
det kulturhistoriske miljøet. Til
dette området bør også
parken på stasjons framside
inngå. Her bør man utgå fra de
opprinnelige tankene og
ideene som fans. Utforming av
plattformer, utemøbler,
beplantning og teknisk
utrustning bør skje i samsvar
med stedets kulturhistoriske
verdier.
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14.11 Kulturminner og friluftsliv
Sted

Behov

Hvem

Turstier og leder

Det bør utarbeides en strategi
for hvordan turstiene og
ledene i kommunene kan
utvikles der kultarven er en
viktig del.

Kongsvinger kommune,
grunneiere,
Skogbrukerlagene,
Bondelaget, DNT, Innlandet
Fylkeskommune,
Fylkesmannen Innlandet.

15. Oversikt over behov, vedlikehold og formidling knyttet
til kulturminner i Sør-Odal
15.1 Automatisk fredede kulturminner
Sted

Behov

Hvem

Oppstadområdet

Tilrettelegging samt skjøtsel

Grunneier, Innlandet
fylkeskommune og
kommunen

Bygdeborgen på Varder

Tilrettelegging samt skjøtsel

Grunneier, Innlandet
fylkeskommune og
kommunen

15.2 Bygningsarv og kulturmiljøer i jord- og skogbruk
Sted

Behov

Hvem

Truede bygningstyper

Registrering og digitalisering.

Grunneiere, Innlandet
fylkeskommune, Anno
Museum, Norsk Skogfinsk
museum, Fylkesmannen
Innlandet og kommunen

Styrking av bygningsvernet i
regionen

Initiere samarbeid med de
andre kommunene i distriktet
for å få på plass en bygningsvern rådgivere.

Innlandet fylkeskommune,
kommunene i regionen

Øvre og Nedre Slåstadbråtan

Regulering til hensynssone
bevaring.

Grunneier og kommunen

Sandnes

Regulering til hensynssone
bevaring.

Grunneier og kommunen
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Maarud gård

Regulering til hensynssone
bevaring

Grunneier og kommunen

Ting-Os (Vestre Os)

Regulering til hensynssone
bevaring

Grunneier og kommunen

Setermiljøer

Registrering og digitalisering

Grunneiere, Innlandet
fylkeskommune, Anno
Museum, Norsk Skogfinsk
museum, Fylkesmannen
Innlandet og kommunen

15.3 Kulturlandskap og kulturmiljøer
Sted

Behov

Hvem

Kulturlandskapet
langs Glomma

Utvikling av
Glomma som en
ressurs for
distriktet.

Kulturlandskapet ved
Strøm kirke

Regulering til
hensynssone
bevaring

Innlandet fylkeskommune,
Fylkesmannen Innlandet,
kommunene i regionen,
historielagene og
Bondelaget.
Grunneiere, kommunen,
Innlandet
Fylkeskommune,
Fylkesmannen Innlandet.

15.4 Tekniske industrielle kulturminner
Sted

Behov

Hvem

Odals Værk

Regulere området til
hensynssone bevaring.

Sør-Odal kommune

Gruvevirksomhet

Kunnskapen om de forskjellige
gruvene trenger å styrkes. Det
bør derfor utarbeides et
formidlingskonsept som tar seg
av gruvemiljøene i distriktet.
Gruvene og tilhørende miljøer
reguleres til hensynssone
bevaring.

Grunneiere, kommunene,
Anno museum,
historielagene.

Mølla ved Nylend

Bygningen reguleres til
hensynssone bevaring.

Sør-Odal kommune

Nordset sag

Bygningsmiljøet reguleres til
hensynssone bevaring.

Sør-Odal kommune

Slåstadmølla

Området reguleres til
hensynssone bevaring.

Sør-Odal kommune
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Fløtningsminner

Registreringene som ble
gjennomført på 1990-tallet, er
ikke digitalisert. Det bør
undersøkes om det er mulig å få
lagt inn disse i Riksantikvarens
database for kulturminner,
Askeladden. I samarbeid med
grunneiere bør et utvalg av
fløtningsinnretningene skiltes og
sikres.

Grunneiere, Sør-Odal,
kommune, Skogbrukerlagene, Anno Museum,
Innlandet Fylkeskommune
og Fylkesmann Innlandet

Kornsiloen på Skarnes

I arbeidet med å synliggjøre
områdets kulturhistorie bør
kornsiloene inngå som viktige
element.

Grunneier og Sør-Odal
kommune

Spigseth gardsteglverk

Bygningen reguleres til
hensynssone bevaring.

Sør-Odal kommune

Ullern Torvstrøfabrikk

Bygningen reguleres til
hensynssone bevaring.

Sør-Odal kommune

Meieriet på Slåstad (Nedre
Nordseth)

Bygningen med gårdsmiljø
reguleres til hensynssone
bevaring.

Sør-Odal kommune

Spinneriet på Skarnes

Bygningen reguleres til
hensynssone bevaring.

Sør-Odal kommune

Sted

Behov

Hvem

Skarnes

Et utvalg av bygninger med
høye kulturhistoriske
verdier reguleres til
hensynssone bevaring.

Sander

Et utrvalg av bygninger med Sør-Odal kommune
høye kulturhistoriske
verdier reguleres til
hensynssone bevaring.

15.5 Tettsteder
Sør-Odal kommune

15.6 Møteplasser, institusjoner og kommunikasjoner
Sted

Behov

Hvem

Korsmo gamle skole

Bygningen reguleres til
hensynssone bevaring.

Sør-Odal kommune
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Kirkene

Kirkene og dets omgivelser Sør-Odal kommune
(kirkegårdene) bør reguleres
til hensynssone bevaring.

Skolene

Det bør gjennomføres en
registrering av alle
skolebygningene i de begge
kommunene som skal gi
grunnlag for en verneverdivurdering og en vurdering av
de skolebygningene som bør
reguleres til hensynssone
bevaring.

Kongsvinger kommune,
Fylkeskommunen Innlandet,
Anno museum og
historielagene.

Skarnes Amtskole
(Funnefossgården)

Bygningen reguleres til
hensynssone bevaring.

Sør-Odal kommune

Tjaberg skole

Bygningen reguleres til
hensynssone bevaring.

Sør-Odal kommune

Buggebanen, Skarnes

Området reguleres til
hensynssone bevaring

Sør-Odal kommune

Skarnes sykehus og
aldershjem med leiegården
ved Os

Bygningene reguleres til
hensynssone bevaring

Sør-Odal kommune

Korsmo gård

Bygningene reguleres til
bevaring.

Sør-Odal kommune

Skarnes stasjon

Bygningen reguleres til
hensynssone bevaring

Sør-Odal kommune

Gamle bruer

I samarbeid med Statens
Vegvesen, Anno Museum og
historielagene bør bruene
tilrettelegges for
formidlingstiltak.

Sør-Odal kommune,
historielagene, Statens
vegvesen og Anno museum

Båttrafikken

Det bør gjennomføres ei
registrering av de bryggene
som fantes/finnes igjen
langs Glomma og i
Storsjøen. De eksisterende
bryggene bør settes i stand. I
samarbeid med grunneiere
bør man se på muligheten til
å gjøre bryggene
tilgjengelige for publikum.
Bryggene bør også til rettelegges for formidlingstiltak.

Grunneier, kommunene,
historielagene,
Skogbrukerforeninger med
flere.
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15.7 Immateriell kulturarv
Sted

Behov

Hvem

Stedsnavn

Tiltak må til for å sikre god forvaltning
av stedsnavn. Dette inkluderer
navneinnsamling med uttale og
omfang av stedsnavn, faste rutiner for
korrekt bruk av offentlig godkjente
skrivemåter og ellers et godt
samarbeid med lokalbefolkninga og
særlig interesse organisasjoner med
spesialkunnskaper om lokale
stedsnavn, for eksempel historielag
eller kulturminnelag.

Sør-Odal kommune,
Statens kartverk og
historielagene.

15.8 Etniske minoriteter
Sted

Behov

Hvem

De skogfinske
bygningstypene

I Sør-Odal er det kjent to grender
med skogfinske bakgrunn,
Finnholtet og Lisethsetra. Disse
områdene bør registreres og
informasjonen legges inn i
Riksantikvarens database,
Askeladden.

Norsk skogfinsk museum,
Innlandet fylkeskommune,
Finnskogen natur og
kulturpark, historielagene
og grunneiere

Oleaberget

I samarbeid med grunneier bør man Grunneier, Kongsvinger
ser om det er mulig å rydde/ tynne kommune og Anno
skogen og kratt. Det bør settes opp museum.
opplysningsskilt.

15.9 Krigs- og forsvarshistorie
Sted

Behov

Hvem

Kongsvinger festning

Arbeide for å utvikle Kongsvinger
festning til et nav for forsvarshistorien i området. Hele det
fredete området bør reguleres til
hensynssone bevaring, slik at det
harmoniseres med
fredningsvedtaket

Forsvarsbygg, kommune i
regionen, historielag,
Innlandet fylkeskommune

Glommalinjen

Glommalinjens kulturminner løftes
fram og skiltes. Kongsvinger
festning bør kunne utvikles som et
visitor Center i denne
sammenhengen.

Forsvarsbygg, kommune i
regionen, historielag,
Innlandet fylkeskommune
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Flyktningruter

I samarbeid med historielag og
andre bør arbeidet med å
synliggjøre de enkelte rutene
fortsette. Det er også viktig at
rutene ryddes jevnlig. For dette
arbeid bør det inngås avtaler med
grunneiere, historielag og andre
foreninger og lag.

Kommune i regionen,
historielag, DNT,
Finnskogen Natur og
Kulturpark, historielagene
og andre lag og foreninger.

15.10 Den grønne kulturarven
Sted

Behov

Hvem

Hageanlegg

Det bør gjennomføres et større
dokumentasjonsprosjekt i
kommunen for å sikre kunnskapen
om de forskjellige typene av
hageanlegg. Prosjektet må også
medvirke til å skape begeistring
ovenfor eierne og inspirere til
bevaring av anleggene.

Sør-Odal kommune,
Innlandet Fylkeskommune,
Fylkeskommunen Innlandet

Skarnes stasjonspark

Det bør initieres et prosjekt som ser Sør-Odal kommune og Bane
på mulighetene for å gjenskape noe Nor
av stasjons-parken for å styrke det
kultur-historiske miljøet. Her bør
man utgå fra de opprinnelige
tankene og ideene som fans.
Utforming av platt-former,
utemøbler, beplantning og teknisk
utrustning bør skje i samsvar med
stedets kulturhistoriske verdier.

15.11 Kulturminner og friluftsliv
Sted

Behov

Hvem

Turstier og leder

Det bør utarbeides en strategi
for hvordan turstiene og ledene
i kommunene kan utvikles der
kultarven er en viktig del.

Sør-Odal kommune,
grunneiere,
Skogbrukerlagene,
Bondelaget, DNT,
Innlandet
Fylkeskommune,
Fylkesmannen Innlandet.
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Også de enkle skurene er også verdt å bevare.

Et bilde kan være en viktig del av en dokumentasjon. Dette bildet viser den gamle røykstua på Lauvhøgda, Brandval
Finnskog.

16. Tilskudd til kulturminneverntiltak
Fylkeskommunale tilskudd til kulturminnevern
Hvert år gis det mulighet å søke om midler til kulturminneverntiltak innlandet. Tildeles i hovedsak
til fredete bygninger men også til verneverdige bygninger og anlegg. Hvor mye som stilles til
disposisjon hvert år avhenger av årsbudsjettet. Prioritering av søknadene tar utgangspunkt i
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fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer. Satsningsområder, verdier og
prinsipper i denne danner grunnlag for vurdering av søknadene. www.innlandetfylke.no

Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen
Disse to stiftelsene gir støtte til tiltak innen kunst, kultur og kulturminner og stimulerer til fysisk
aktivitet. http://www.gjensidigestiftelsen.no og www.sparebankstiftelsen.no/

Fortidsminneforeningen- Kulturminner for alle
Kulturminner for alle er en tilskuddsordning som finansieres av Sparebankstiftelsen DNB og
gjennomføres av Fortidsminneforeningen. Søknadsfrist 1. mars. Digitalt søknadsskjema der bilder,
kostnadsoverslag og tilstandsvurdering skal legges ved.
www.fortidsminneforeningen.no/bygningsvern/kulturminner-for-alle/sok-penger/

Norsk kulturarv – ta et tak
«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være
verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift
eller jakt. Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra
antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Norsk Kulturarv ønsker størst mulig geografisk
spredning på tiltakene som får støtte. For å kunne søke må bygningen være eldre enn 100 år.
Søknadsfrist 1. mai. http://www.kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av
verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv
eller forvalter dem på vegne av andre Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er
direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. For å få støtte må det opprettes en søknad via
deres eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om
tildeling av tilskudd. Det er ingen søknadsfrist. Antallet søknader er over 1000 per år og for 2019 ble
det fordelt over 100 millioner kroner. Fondet kan også gi støtte til kurs. Fondet har som mål:
-

bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner
bidra til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap,
utvikling og verdiskaping.
støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører.

www.kulturminnefondet.no

Spesielle Miljøtiltak i Landbruket, SMIL
Er en statlig tilskuddsordning som er en del av det årlige landbruksoppgjøret. Ordningen er endret
og omfatter per i dag (2015) gårdeiere med driftstilskudd. Tilskuddsordningen forvaltes av
kommunene og gir støtte til planlegging og gjennomføring av engangstiltak knyttet til blant annet
istandsetting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer. Hver kommune har sin strategi. Søknad
skjer digitalt: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesiellemiljotiltak-i-jordbruket-smil/ Søknadsfristen er 1. april for Kongsvinger kommune og xx. for SørOdal.
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Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en allmenn stiftelse som støtter tiltak som verner mennesker og kulturminner.
Støtte til brannsikring står sentralt. Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen
på stiftelsens kapital. Søknadsskjema og mere informasjon finner du her: www.stiftelsen-uni.no

Skattemessige fordeler
Eiere av hus som er regulert til bevaring kan også ha skattemessige fordeler ved at det i ligningen
kan gis fradrag for vedlikeholdsutgifter, festeavgifter, eiendomsskatt m.v. Eierne av fredete
eiendommer og bevaringsrelaterte eiendommer kan velge mellom prosentligning (fast sats for
fradrag) eller direkteligning (fradrag for faktiske kostnader).

Brannsikringsfondet for Øvrebyen
Kongsvinger kommune har opprettet et brannsikringsfond for å stimulere beboere/gårdeiere til å
brannsikre bygninger i Øvrebyens verneområdet. Området er særskilt definert i
brannsikringsplanene av 12. mars 2010.
Fondet dekker inntil 30 prosent av kostnadene ved etablering av
brannalarmanlegg/brannhindrende tiltak. Søkes det om tilskudd som skal legge til rette for
vesentlig bruksendring til næringsformål kan det gis støtte på inntil 60 prosent.

Tilskudd til brannsikring av tett trehusområder
Brannutsatte, tett trehusområder av kulturhistorisk verdi er en type verneverdig kulturmiljø som vi
finner spredt over hele landet. Målet med ordningen er å sikre et utvalg trehusmiljøer og de 28
stavkirkene mot brann. Midlene går til tilskudd og drift av sikringsanlegg ved de 28 stavkirkene, og
til brannsikring av utvalgte tette trehusmiljøer etter søknad. Det legges stor vekt på prosjekt som
har overføringsverdi.
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Rådhusteatret, Kongsvinger. Ved restaureringen var bevaring av de verdibærende elementene i eksteriøret viktig å
bevare.
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