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Viser til brev fra Øyer kommune den 21.04.2020 med oversendelse av ovennevnte søknad til høring. Vi er
innforstått med at våre merknader kommer inn etter oppsatt høringsfrist. Vi beklager dette.
 
Forholdet til kulturminner
Vi kan ikke se at forelagte tiltak vil komme i berøring med kjente kulturminner. Det er registrert fangstanlegg med
tre fangstgroper sørvest for naustet. I tillegg kan det i LIDAR‐data se ut til at det ligger en uregistrert fangstgrop ca.
125 m nordvest for eksisterende bygning, rett nord for opptegnet sti ned til naustet i kartet, jf. kart under. Vi kan
imidlertid ikke se at omsøkte tiltak vil komme i berøring med kulturminnene. Dersom tiltaket, f.eks.
materialtransport etc., mot for modning skulle komme i berøring, eller nært opp til de registrerte kulturminnene,
ber vi om å bli kontaktet snarest slik at forholdet til kulturminner kan avklares.
 

Kartutsnitt over tiltaksområde med registrerte kulturminner. Mulig, uregistrert fangstgrop er markert med blå
sirkel.



 
Vi vil for øvrig gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres
sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8.  Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene
i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.
 
For øvrige merknader fra fylkeskommunen, viser vi til vår uttalelse av 02.06.2020.
 
Med vennlig hilsen
Øystein Rønning Andersen
Konservator/arkeolog
Kultur - Kulturarv
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