
SOGNLI FORSØKSGÅRD

Kommune:
1613/Snillfjord
1638/Orkdal

Gnr/bnr:
248/1
266/7

AskeladdenID:

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 2162

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Bjørndalsstua 1850 184057158 248/1 Eksteriør/Interiør
•Bjørndalsstua  Sommerstua
(Masstu)

1850 184090287 248/1 Eksteriør

•Hjortdalshytta m/uthus 1920 184027496 248/1 Eksteriør/Interiør
•Svarttjørnhytta 1930 184057107 266/7 Eksteriør/Interiør
•Svarttjørnhytta Uthus 1930 184057115 266/7 Eksteriør/Interiør
•Svarttjørnhytta Vakthytte 1930 Koordinat 266/7 Eksteriør/Interiør
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Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredning er å sikre Sognli som et bygningshistorisk og kulturhistorisk viktig
eksempel på en tradisjonell fjellgård med en lang historie og et sammensatt bygningsmiljø.

Begrunnelse: De kulturhistoriske verdiene ved Sognli er knyttet særlig til historien om industrimannen og
gründeren Christian Thams og hans Songli Jaktklub A/S, men også til anlegget etter statens
overtakelse.

Staten ervervet Sognlieiendommen i 1952 med det formål å skulle tjene som forsøksgård for
viltforskning og viltpleie, fortrinnsvis hjortevilt, samt forskning og forsøk knyttet til
ferskvannsfisk.

Gårdsanlegget på Songli representerer et variert, men helhetlig bygningsmiljø.
De fleste av utmarksbygningene har høy grad av autentisitet. Disse bygningene representerer
vesentlige bygningshistoriske og kulturhistoriske verdier knyttet til tradisjonell byggeskikk og
senere endringer i forbindelse med bruk som jakthytter.
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BJØRNDALSSTUA

Bygningsnr: 184057158
Gnr/bnr: 248/1
Oppført: 1850
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 7926

Kompleks 2162

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre Bjørndalsstua som har kulturhistorisk verdi både som fjellgård
med en lang historie, og som del av historien knyttet både til industribyggeren Christian Thams og
Sognli Jaktklub, samt den statlige forsøksvirksomheten.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen er en toetasjers trønderlån oppført i andre halvdel av 1800-tallet.
Bjørndalen var opprinnelig en fjellgard med fast bosetting frem mot 1900-tallet. Etter at gården ble
nedlagt ble Bjørndalen brukt som jakthytte av industrimannen og grûnderen Christian Thams og
hans Songli Jaktklub A/S. . Interiøret er preget av opprinnelig fargebruk, dekorerte dører, laserte
tømmervegger og forsseggjort fast innredning.
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BJØRNDALSSTUA  SOMMERSTUA (MASSTU)

Bygningsnr: 184090287
Gnr/bnr: 248/1
Oppført: 1850
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 7927

Kompleks 2162

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Bjørndalsstua som eksempel på en viktig bygning på en
tradisjonell fjellgård og som del av historien knyttet både til industribyggeren Christian Thams og
Sognli Jaktklub, samt den statlige forsøksvirksomheten. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bjørndalsstua Sommerstua (Masstu), oppført på siste halvdel av 1800-tallet, er en liten laftet og
panelt bygning med torvtekket tak. Bjørndalen har kulturhistorisk verdi både som fjellgård med en
lang historie, og en spesiell historie og innredning knyttet til industrimannen og grûnderen
Christian Thams og hans Songli Jaktklub A/S. Masstua har betydning som del av det opprinnelige
anlegget.
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HJORTDALSHYTTA M/UTHUS

Bygningsnr: 184027496
Gnr/bnr: 248/1
Oppført: 1920
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 7924

Kompleks 2162

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak og detaljer. Fast
inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre Hjortdalshytta som har både bygningshistorisk og
kulturhistorisk verdi som et karakteristisk og godt bevart eksempel på de små jakthyttene oppført
av Christians Thams for Songli Jaktklub AS.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Hjortdalshytta fra 1920 er i laftet tømmer, den bakre uthusdelen i bindingsverk. Hjortdalshytta
representerer en av de særegne små jakthyttene innenfor Songli-eiendommen.  Bygningen er en
gjenoppføring av en tradisjonell høyløe - såkalt "hullu". Bygningen er godt bevart i eksteriør og
interiør.
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SVARTTJØRNHYTTA

Bygningsnr: 184057107
Gnr/bnr: 266/7
Oppført: 1930
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 7925

Kompleks 2162

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre Svarttjørnhytta med sin arkitektoniske og kulturhistoriske
verdi som en særegen jakthytte. Formålet er å sikre anlegget Svarttjørnhytta som et eksempel på
jakthytte oppført av Christian Thams.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredningen av interiøret er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armatur og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Svarttjørnhytta er oppført i 1930 og er et særegent eksempel på jakthytte oppført av Christian
Thams. Hovedbygningen er oppført med gjenbruk av fire tradisjonelle høyløer, og har spesielt
fargesatte og dekorerte interiørdetaljer. Bortsett fra at den faste innredningen er fjernet har
bygningens interiør stor grad av opprinnelighet. Også utvendig er bygningen godt bevart. Tak og
veranda er fornyet.
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SVARTTJØRNHYTTA UTHUS

Bygningsnr: 184057115
Gnr/bnr: 266/7
Oppført: 1930
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903377

Kompleks 2162

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som dører og detaljer.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre  uthuset som en viktig del av anlegget. Svarttjørnhytta har
kulturhistorisk verdi som en særegen jakthytte oppført av Christian Thams.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører, samt materialbruk og
overflater.

Begrunnelse: Uthuset er oppført i 1930 og er en panelt stolpe/grindverkskonstruksjon i en etasje med torvtak.
Bygningen består av fire rom med tre separate innganger fra langsiden mot øst og en fra sørsiden.
De fire rommene er fra nord vedskjul, do, stall/høyloft og lager.

Svarttjørnhytta med uthus og vakthytte er et særegent eksempel på jakthytte oppført av Christian
Thams. Uthuset er godt bevart både utvendig og innvendig.

Vedlegg nr. 8
Side 7

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet



SVARTTJØRNHYTTA VAKTHYTTE

Bygningsnr: Koordinat
Gnr/bnr: 266/7
Oppført: 1930
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903376

Kompleks 2162

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vindu, dør, gerikter, listverk, ildsted, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og
dekor m.v. Fast inventar er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre vakthytta som en viktig del av anlegget. Svarttjørnhytta har
kulturhistorisk verdi som en særegen jakthytte oppført av Christian Thams.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning og
detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Vakthytta er en liten laftet bygning med bare ett rom oppført i 1930.
Svarttjørnhytta med uthus og vakthytte er et særegent eksempel på jakthytte oppført av Christian
Thams.

Vakthytta er godt bevart både utvendig og innvendig. Utvendig er bygningen beiset, og innvendig
er den panelt. Malt panelt i himling. Ovn i det ene hjørnet og to faste køyer. Korrugerte stålplater
på taket.
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