
STORMOEN

Kommune:
1648/Midtre Gauldal

Gnr/bnr:
405/1

AskeladdenID:
222829

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 816484338

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Stormoen 1955 184456850 405/1 Eksteriør/Interiør
•Stormoen uthus 1920 - 1940 184456869 405/1 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Stormoen som et
bygningshistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på
skogsarbeiderhusvære.

Begrunnelse: Stormoen er et typisk eksempel på skogshusvær av høy standard for
sin tid. Anlegget fremstår som representativt for Statskogs virksomhet
og tidligere tiders skogsdrift.

Vedlegg nr. 22.15

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 22  -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog



STORMOEN

Bygningsnr: 184456850
Gnr/bnr: 405/1
Oppført: 1955
AskeladdenID: 222829-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 99702

Kompleks 816484338

Fredning bygning

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

Formål: Formålet med fredningen er å ta vare på et viktig eksempel på skogsarbeiderhusvær for et lag på 8-
12 mann og kokke. 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: Stormoen er et typisk eksempel på skogshusvær av forholdsvis høy standard for sin tid, oppført
som lemmebrakke i 1955. Lemmebrakkene var basert på prefabrikerte elementer og lemmene ble
satt sammen ved oppføring. Bygningen er et viktig eksempel på skogsarbeiderhusvær og et godt
eksempel på ulike standarder i det statlige skogbruket og hvordan skogsarbeiderlagene var
oppsatt med kokke.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 22  -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog



STORMOEN UTHUS

Bygningsnr: 184456869
Gnr/bnr: 405/1
Oppført: 1920 - 1940
AskeladdenID: 222829-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 99703

Kompleks 816484338

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
listverk og pipeløp over tak.

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

Begrunnelse: Uthuset på Stormoen ble oppført som tømret skogshusvær i 1920-30 årene. Bygningen ble omgjort
til uthus med stall, trolig da det ble bygget nytt husvær i 1955. Uthuset er en viktig del av anlegget
på Stormoen og er representativ for Statskogs virksomhet og tidligere tiders skogsdrift.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
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