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Vedtak om dispensasjon etter KML§ 8.1 - tillatelse til inngrep i 
jernvinneanlegg ID270670 - løypekjøring langs Rognhaugvegen, 
gnr/bnr 155/1 i Øyer kommune 
 
Vi viser til oversendt søknad fra Structor Lillehammer AS om oppgradering av 
Rognhaugvegen for tilrettelegging av skiløype og sykkelsti datert 17.06.2020. Omsøkte 
oppgraderinger vil i utgangspunktet ikke berøre automatisk fredete kulturminner, men 
jernvinneanlegg, ID270670, ligger så tett i Rognhaugvegen at videre løypekjøring er vurdert 
å medføre fare for ytterligere skade på kulturminnet. Videre løypekjøring langs 
Rognhaugvegen krever følgelig tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne, 
jernvinneanlegg ID270670, i medhold av lov 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) 
§ 4 første ledd. 
 
Lovhjemmel og myndighet 
I henhold til kulturminneloven § 3 første ledd er tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner forbudt med mindre det foreligger tillatelse etter kulturminneloven § 8. 
Etter forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven §§ 3 (2) og 4, har 
fylkeskommunen myndighet til å gi slik tillatelse basert på tilrådninger fra Kulturhistorisk 
Museum i Oslo. 
 
Vedtak 
Med hjemmel i kulturminneloven § 8 første ledd fatter Innlandet fylkeskommune følgende 
vedtak: 
I forbindelse med videre løypekjøring gis det med dette tillatelse til inngrep i jernvinneanlegg 
ID270670 i Øyer Statsallmenning gnr/bnr 155/1 i Øyer kommune i henhold til avmerking på 
vedlagte kart, datert 16.11.2020. 
 
Tillatelsen gjelder bare det omsøkte tiltaket og bortfaller dersom tiltaket ikke er iverksatt 
innen 3 år fra dette brevet er mottatt. 
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Vilkår 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
Jernvinneanlegg ID270670 skal stikkes ut i samråd med kulturminnemyndighetene før 
løypekjøring igangsettes. Grense for løypekjøring mot jernvinneanlegget ble stukket ut på 
felles befaring med Innlandet fylkeskommune den 05.11.2020. Dette vilkåret for 
dispensasjonen er følgelig allerede å anse som oppfylt. 
 
Tillatelsen forutsetter videre at alle terrenginngrep og tiltak i forbindelse med opprustingen av 
Rognhaugvegen holdes i god avstand, dvs. minimum 100 m, fra det registrerte 
jernvinneanlegget på ID270670. All kjøring og annen ferdsel på Rognhaugvegen innenfor 
den samme strekningen må være av en slik karakter at det ikke påfører 
kulturminnelokaliteten skade. Alle fremtidige utbedringstiltak av vegen ved jernvinneanlegget 
må avklares med kulturminnemyndighetene. 
 
Bakgrunn 
Innlandet fylkeskommune, mottok den 17.06.2020 varsel om opprusting av Rognhaugvegen 
for løypekjøring og sykkelsti. Søknaden gjelder hovedsakelig oppgradering av enkelte fuktige 
partier langs vegen. Da denne oppgraderingen ikke ville berøre automatisk fredete 
kulturminner, hadde fylkeskommunen ingen innvendinger mot de omsøkte tiltakene, jf. vår 
uttalelse av 22.09.2020. Da Rognhaugvegen allerede ligger kloss i et registrert 
jernvinneanlegg, var det imidlertid klart at videre løypekjøring langs vegen ville kunne 
fremkalle fare for ytterligere slitasje og skade på ID270670. Innlandet fylkeskommune mottok 
søknad om tillatelse til inngrep i ID270670 den 28.08.2020. I forbindelse med 
søknadsprosessen ble det vurdert et alternativ med å flytte Rognhaugvegen mot vest, for på 
den måten å trekke aktiviteten bort fra jernvinneanlegget. Dette vil imidlertid medføre et helt 
nytt inngrep i terrenget med fare for terrengsår som leges langsomt i et høyfjellsklima. Etter 
som Rognhaugvegen er en gammel seterveg, vurderte fylkeskommunen det som mest 
hensiktsmessig å beholde trafikken på den eksisterende vegen for også å ivareta vegen som 
kulturminne. 
 
I tråd med formelle rutiner i denne type saker, ble søknaden oversendt Kulturhistorisk 
Museum i Oslo (KHM) for uttalelse. I brev av 14.10.2020 kommer KHM med sin innstilling i 
saken. 
 
Tiltaket og forholdet til kulturminner 
Rognhaugvegen er en gammel seterveg som benyttes som sykkelsti og turveg om 
sommeren samt skiløype om vinteren. Øyer Turskiløyper ønsker å utbedre bløte og fuktige 
partier langs vegen. Kloss i vegen ligger jernvinneanlegg ID270670. Vegen synes imidlertid å 
ha gått klar av produksjonsanlegget da det ikke fremkom utslag på metallsøker i selve 
vegbanen. Jernvinneanlegget består av en kullgrop, slaggforekomster, malmlager og et 
mulig ovnsområde. Det er imidlertid ikke planer om å utføre tiltak ved selve 
jernvinneanlegget da det her er tørrbakke og bred nok veg for tråkkemaskin. Utbedringene 
skal hovedsakelig gjennomføres ved to fuktige parseller rett sør for Rognhaugen og nord for 
Langmyråsen ved Steinmyra. Langs opparbeidet veg er det imidlertid et ca. 1 m bredt belte 
hvor man ser tydelige spor etter tidligere bruk av beitepusser og løypemaskin. Først og 
fremst i form av nedtråkket vegetasjon. Sidearealet går delvis innover kullgropas voll. Vollen 
er noe avflatet og gropa synes noe rufset ut mot vegen med antydninger til utrasinger i 
gropas nedskjæring. Det er imidlertid usikkert hvorvidt dette kan knyttes til løypekjøring. Mer 
sannsynlig er dette spor etter tidligere utbedringer av selve setervegen. Fylkeskommunen 
registrerte området den 9. og 13. juli i år. I tillegg hadde fylkeskommunen befaring med Øyer 
Turskiløyper og gjennomførende entreprenør den 25. august. Under sistnevnte befaring ble 
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det sett på et alternativ hvor Rognhaugvegen legges ut 0‐4 m i vestlig retning i en lengde på 
80‐100 m forbi det berørte jernvinneanlegget. På den måten vil man kunne trekke aktiviteten 
på vegen bort fra jernvinneanlegget og redusere faren for fremtidig slitasje og skader på 
kulturminnelokaliteten. Tiltakshaver stilte seg positiv til dette. 
 
Kulturhistorisk Museums merknader 
Gudbrandsdalen har vært et viktig område for jernframstilling i jernalderen og middelalderen, 
selv om det er mindre kjent enn Valdres og Østerdalen. Det kan skyldes at det er 
gjennomført færre undersøkelser av jernframstillingsplasser på østsiden enn vestsiden av 
Gudbrandsdalen, og færre enn i Østerdalen. I Øyer er det kjent 67 jernframstillingsplasser, 
flere hvor kullgroper er integrert, og godt over 100 enkeltliggende kullgroper. Innlandet 
fylkeskommunes kontrollregistreringer av LIDAR-data viser at antall kulturminner knyttet til 
kull- og jernproduksjon sannsynlig er høyere enn det som er kjent i dag. Isolert sett medfører 
ikke en dispensasjon av en jernframstillingsplass således en betydelig desimering av 
bestanden. Kulturhistorisk museum vil likevel peke på viktigheten av bevaring da bestanden 
av kulturminnetypen ikke er uuttømmelig. 
 
Det er ikke undersøkt mange jernframstillingsplasser i Øyer kommune, men de som er utført 
har gitt ny innfallsvinkel og forståelse av bruk og endring av forskjellig type teknologier; 
sjaktovn med slaggrop, primært datert til eldre jernalder (fase I-teknologi), og sjaktovn med 
slaggavtapping, datert til yngre jernalder og middelalder (fase II-teknologi). Utgravningene på 
Lisæter i 2009 og 2015 samt «Mosertoppen» i 2015 avdekket at det på samme 
produksjonsplass har vært benyttet ovner med både Fase I- og Fase II-teknologi samtidig i 
yngre jernalder og middelalder. Det eldste av anleggene ble datert til merovingertida, og kan 
dermed sies å representere en overgangsfase mellom de to ulike teknologiene i eldre og 
yngre jernalder. 
 
Det er i mange områder i utmark vanskelig å etablere nye veger eller oppgradere veger uten 
å komme i konflikt med kullgroper og jernframstillingsplasser. I dette tilfellet dreier det seg 
om en jernframstillingsplass som ligger ved en allerede etablert veg. For å sikre anlegget fra 
videre slitasje ved bruk av vegen må det sørges for å avsette et større areal til bevaring 
omkring anlegget, noe som vil medføre en omlegging av vegen. Vegen er imidlertid en 
gammel seterveg og inngår dermed i en meningsfull historisk landskapskontekst. En 
omlegging av vegen innebærer et terrenginngrep i et sårbart fjellandskap som vil føre til 
forringelse av opplevelsen og forståelsen av kulturminnet og det omkringliggende 
kulturmiljøet. På denne bakgrunnen slutter Kulturhistorisk museum seg til fylkeskommunens 
vurdering av dispensasjonsspørsmålet, at vegen fortsatt kan benyttes til skiløype som 
medfører bruk av løypemaskin. Videre, at eventuelle framtidige utbedringstiltak av vegen ved 
det automatiske fredete kulturminnet skal godkjennes av fylkeskommunen. Museet mener 
det bør settes opp merkepinner eller liknende ved vegkanten ved kulturminnet før 
løypemaskin blir tatt i bruk vinterstid, dette i samråd med arkeolog fra fylkeskommunen, for å 
hindre ytterligere slitasje. 
 
Kulturhistorisk Museums anbefaling 
Kulturhistorisk museum anbefaler Innlandet fylkeskommune å gi dispensasjon fra lov om 
kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 1. ledd, for det automatisk fredete kulturminnet ID270670 
(jernframstillingsplass), med vilkår om at alle fremtidige utbedringstiltak av vegen ved 
kulturminnet på forhånd skal avklares med fylkeskommunen. Det bør settes opp merkepinner 
langs vegens grense inn mot jernframstillingsplassen før bruk av løypemaskiner blir tatt i 
bruk vinterstid. 
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For fullstendig uttalelse, se vedlegg. 
 
Fylkeskommunens vurdering 
Per i dag er det ifølge Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden, registrert 67 
jernvinneanlegg i Øyer kommune. LIDAR‐data antyder at det reelle antallet er betydelig 
høyere enn dette. I et forsøk på å få bedre oversikt over jernvinneproduksjonen i Øyerfjellet, 
så har fylkeskommunen foretatt grove kontrollregistreringer av LIDAR‐data de 3‐4 siste 
årene med et tilfang på 10‐20 nye jernvinneanlegg årlig. Bare i nærområdet rundt 
Rognhaugen ble det registrert ytterligere 9 jernvinneanlegg i forbindelse med årets 
registreringer (3 av disse er per i dag ikke lagt inn i Askeladden). Jernvinneanlegg må derfor 
sies å være en relativt vanlig forekommende kulturminnetype i Øyerfjellet.  
 
Alternativet med å legge om Rognhaugvegen ved ID270670 var opprinnelig et forslag 
framsatt av fylkeskommunen. Tiltakshaver har stilt seg positiv til å imøtekomme dette kravet 
dersom det er behov for dette for videre bruk av vegen til turveg og skiløype. En omlegging 
ville, som nevnt, trekke vegen og aktivitet langs denne vekk fra kulturminnelokaliteten og 
med det redusere fare for fremtidig slitasje og skade. Anleggets framtoning antyder at det 
allerede har vært utsatt for en viss skade uten at dette har vært ødeleggende for 
kulturminnelokaliteten og lesbarheten av denne. Nærheten til vegen vil alltid utgjøre en risiko 
for slitasje. En omlegging vil imidlertid innebære et nytt terrenginngrep i et sårbart 
fjellandskap hvor revegetering ofte går langsomt. Vegen fremstår i dag som en grov 
driftsveg, stedvis gressgrodd, men opparbeidet for traktor og grovere kjøretøy. Ved en 
omlagt veg vil denne fort kunne få et «nytt uttrykk» som kan oppfattes som et 
fremmedelement i landskapet og virke skjemmende på jernvinneanlegget. Det er ikke planer 
om å oppgradere for å tillate regulær bilkjøring på vegen. Etter en samlet vurdering, ser 
fylkeskommunen en verdi i å ivareta den gamle setervegen så intakt som mulig. Vi ser det 
som uheldig dersom ny, omlagt veg forbi jernvinneanlegget blir et terrengsår og et 
skjemmende fremmedelement i landskapet og for kulturminnelokaliteten. Vi vil derfor tillate 
en videreføring av dagens bruk av vegen uten den foreslåtte omleggingen. Selvfølgelig 
forutsatt at alle framtidige inngrep og utbedringstiltak skal tas mot vest og oversendes 
kulturminneforvaltningen for godkjenning. Det er på den annen side uheldig at 
jernvinneanlegget vil ligge utsatt til for slitasje og skade. Som KHM påpeker er 
jernvinneanlegg ikke en uuttømmelig kulturminnetype, og fylkeskommunen skal ivareta et 
representativt utvalg av kulturminner for kilde til kunnskap og opplevelse for ettertiden.  
 
Etter en samlet vurdering, ser vi imidlertid en gevinst i å ivareta setervegen som del av et 
kulturmiljø vurdert opp imot ulempen ved faren for slitasje. Størst risiko er kanskje knyttet til 
bruken av tråkkemaskin som tydelig går ut over dagens vegbredde. Løypekjøringen synes 
hovedsakelig å ha forårsaket vegetasjonskader og i mindre grad terrenginngrep. Vi vil derfor 
innvilge dispensasjon til eksisterende vinterbruk av vegen til løypekjøring for langrenn. 
 
Det forutsettes at jernvinneanlegg stikkes ut før løypekjøring igangsettes. Dette ble 
gjennomført på befaring den 05.11.2020, og vilkåret er således å anse for allerede oppfylt. 
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Bilde av jernvinneanlegg ID270670 etter utstikking den 05.11.2020. Kullgropa på anlegget ligger ved de 
mindre stikkene ute til høyre for Rognhaugvegen. De mindre stikkene ble fjernet da de større stikkene var 
satt ned. 
 
Avslutningsvis gjøres det oppmerksom på at dersom det under anleggsarbeidet 
oppdages/fremkommer andre automatisk fredete kulturminner enn de tillatelsen gjelder for, 
skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet/kulturminnene og 
fylkeskommunen varsles, jf. kml § 8 annet ledd.  Kulturminnemyndighetene avgjør snarest 
mulig og senest innen tre uker om arbeidet kan fortsette og fastsetter evt. vilkår for dette. 
 
KHM understreker spesifikt for Rognhaugvegen, som gammel seterveg, muligheten for 
bevarte rester av gamle kavlbruer og klopper i bløte partier, og ber tiltakshaver og utførende 
entreprenør om å være observante under anleggsarbeidene. 
 
Forholdet til annet lovverk/Øyer kommune sin vurdering 
Gitt ovenstående vedtak med vilkår, vil ikke Innlandet fylkeskommune motsette seg en 
oppføring av omsøkte opprustingstiltak og videre bruk som skiløype og sykkelsti. Hvis tiltaket 
krever tillatelse etter annet lovverk, må søker sørge for dette, før tiltaket kan gjennomføres. 
Vi forutsetter at Øyer kommune følger opp dette videre i deres endelige behandling av 
saken. Vi ber om at kopi av vedtak oversendes fylkeskommunen når dette foreligger. 
 
Tiltakshaver/søker kan klage på vedtaket 
Man har rett til å klage på vedtaket. Fristen for å klage er 6 uker fra man har mottatt dette 
brevet, jf. kulturminneloven § 8 første ledd tredje punktum. Klagen stiles til Riksantikvaren 
som er klageinstans. men sendes til oss, gjerne på e-post til post@innlandetfylke.no. Hvis vi 

mailto:post@innlandetfylke.no
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ikke tar klagen til følge, sender vi den til Riksantikvaren. De avgjør saken med endelig 
virkning. 
 
Har du/dere spørsmål? 
Har du/dere spørsmål kan man kontakte saksbehandler Øystein Rønning Andersen på e-
post: oystein.ronning.andersen@innlandetfylke.no eller tlf.: 902 88 155. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Loe Kjelstad 
Fylkeskonservator/Seksjonsleder Kulturarv 

 

  
  
 Øystein Rønning Andersen 
 Saksbehandler 

 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Vedlegg 
1 Uttalelse § 8, 1. ledd - oppgradering av Rognhaugvegen, Øyer k., Innlandet.PDF 
2 Befaringsrapport skiløype Langmyråsen-Rognhaugen, Øyer 
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