
VINGEN LVO, VAKTHYTTE

Kommune:
1438/Bremanger

Gnr/bnr:
78/3

AskeladdenID:

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900468

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Vakthytte 1991 - 1992 178107755 78/3 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningen som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre vakthytten med sine
arkitektoniske kvaliteter som et særegent eksempel på en enkel, men
spesifikk funksjon knyttet til oppsynet med bergkunstfeltet.

Begrunnelse: Vakthytten utgjør et godt eksempel på stedstilpasset hyttearkitektur,
med god terrengtilpasning og utstrakt bruk at lokale materialer som
naturstein og torv. Hytten har høy arkitektonisk kvalitet.

Vedlegg nr. 12

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel XX

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet



VAKTHYTTE

Bygningsnr: 178107755
Gnr/bnr: 78/3
Oppført: 1991 - 1992
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903066

Kompleks 9900468

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 vakthytten som et særegent eksempel på en enkel, men
spesifikk funksjon knyttet til oppsynet med bergkunstfeltet.

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: Vakthytten er oppført i 1991/92 etter tegninger av arkitekt Arild Wåge, og er et godt eksempel på
stedstilpasset hyttearkitektur. Hytten har høy arkitektonisk kvalitet med god terrengtilpasning og
bruk at lokale materialer som naturstein og torv.

Hyttn benyttes aktivt av arkeologene ved Bergen Museum i forbindelse med
dokumentasjonsarbeid av helleristningene eller utgravninger i tilknytning til bergkunsten, samt
ulike andre forskningsoppgaver.
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