
GRANNESET

Kommune:
1833/Rana

Gnr/bnr:
78/2

AskeladdenID:
222824

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 818339979

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Driftsbygning 1850 - 1890 18802899 78/2 Eksteriør/Interiør
•Løe Granneset 1850 - 1857 18802902 78/2 Eksteriør/Interiør
•Våningshus Granneset 1850 - 1857 18802880 78/2 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Granneset fjellgård som et
bygningshistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på en fjellgård
som nå er i statlig eie.

Begrunnelse: Granneset er en godt bevart fjellgård som er representativ for tidligere
tiders gårsdrift og byggeskikk. Fjellgården inngår i en viktig del av
sektorhistorien som forteller om statlig overtakelse av større
skogsområder og eiendomsovertakelse for bygninger ikke direkte
knyttet til Statskogs egen drift. Gården ligger fritt til ved inngangen til
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, og skjøttes sammen med Bredek
fjellgård som eies av Helgeland Museum. Granneset er i aktiv bruk for
kulturhistorisk formidling.

Vedlegg nr. 22.16

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 22  -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog



DRIFTSBYGNING

Bygningsnr: 18802899
Gnr/bnr: 78/2
Oppført: 1850 - 1890
AskeladdenID: 222824-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 99396

Kompleks 818339979

Fredning bygning

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

Formål: Formålet med fredningen er å sikre et godt bevart og tidstypisk eksempel på en driftsbygning med
både fjøs og låve fra tiden rundt 1850-tallet.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det bygningshistoriske uttrykket så
som fasadeløsning, eldre og opprinnelige deler som dører og vinduer, samt materialbruk og
overflater. Formålet med fredningen av interiøret er å bevare den opprinnelig rominndelingen
med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, samt opprinnelig fast
inventar.

Begrunnelse: Driftsbygningen er trolig fra 1857 og består av en murt underetasje, hvor størstedelen har vært
benyttet som fjøs, og en overetasje laftet i bjørk og noe furu, som har vært benyttet som låve. Det
skrånende terrenget som omgir bygningen gir direkte adgang inn til låven. Taket er tekket med
torv.
Bygningen utgjør i sammenheng med våningshus et helhetlig kulturmiljø og forteller også om en
viktig del av sektorhistorien med statlig overtakelse av skogområder og eiendommer som ikke er
direkte knyttet til Statskogs egen drift.

Vedlegg nr. 22.16
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 22  -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog



LØE GRANNESET

Bygningsnr: 18802902
Gnr/bnr: 78/2
Oppført: 1850 - 1857
AskeladdenID: 222824-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 99395

Kompleks 818339979

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk og overflatebehandling.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare løa som et eksempel på stedlig byggetradisjon.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljering så som fasadeløsning, samt materialbruk og overflater. Formålet med fredningen av
interiør er å opprettholde opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk.

Begrunnelse: Løa er trolig fra siste halvdel av 1800-tallet og er oppført i laftet bjørk med et kvadratisk grunnplan.
Løa har et karakteristisk utkragende tak over inngangen. Taket er tekket med torv. Løa er flyttet til
Granneset fra ytterenget på nabogården Stormdalsheia.
Løa fungerer i dag som vedbu. Bygningen forteller om en viktig del av sektorhistorien med statlig
overtakelse av skogområder og eiendommer som ikke er direkte knyttet til Statskogs egen drift.

Vedlegg nr. 22.16
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 22  -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog



VÅNINGSHUS GRANNESET

Bygningsnr: 18802880
Gnr/bnr: 78/2
Oppført: 1850 - 1857
AskeladdenID: 222824-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 99866

Kompleks 818339979

Fredning bygning

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

Formål: Formålet med fredningen er å bevare et godt eksempel på et våningshus fra siste halvdel av 1800-
tallet. Våningshusets størrelse og rominndeling forteller om gårdens kapasitet og utgjør en viktig
del av det helhetlige kulturmiljøet gården representerer.

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

Begrunnelse: Bygningen er et godt bevart eksempel på et våningshus fra omkring 1850-tallet, med en mulig
yngre enetasjes fløy. Våningshuset er oppført i laftet tømmer og er, foruten østre halvdel, kledd
med utvendig stående tømmermannspanel.

Våningshuset utgjør i sammenheng med driftsbygning et helhetlig kulturmiljø og forteller også om
en viktig del av sektorhistorien med statlig overtakelse av skogområder og eiendommer som ikke
er direkte knyttet til Statskogs egen drift.

Vedlegg nr. 22.16
Side 4

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 22  -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog


