Vedlegg nr. 22.5
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 22 -Fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog

TROLLHAUG
Kommune:
520/Ringebu
Gnr/bnr:
196/1/129
AskeladdenID:
222818
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 805203900

Omfang fredning
Byggnavn
•Trollhaug
•Uthus Trollhaug

Oppført
Bygningsnr. Gnr/bnr
1882
156649945 196/1/129
1882 - 1930 156649937 196/1/129

Omfang
Eksteriør/Interiør
Eksteriør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare Trollhaug, som et
bygningshistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på hytte til
feltarbeid for skogforvaltning og skogforskning. Hytta ble oppført i
regi av forstmester Barth, en sentral person i Statskogs historie.

Begrunnelse:

Trollhaug er eksempel på husvære knyttet til feltarbeidet i sektoren og
var utgangspunkt for arbeid med skogforskning. Bygningene gir et
viktig bilde av sektorens ulike funksjoner. Bygningen er mer påkostet
enn de tradisjonelle tømmerkoiene og forteller om et sosialt hierarki i
sektoren.
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TROLLHAUG

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

156649945
196/1/129
1882
222818-1
Bygning 99049
Kompleks 805203900

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 bevare Trollhaug som et eksempel på husvær brukt til feltarbeid og
utgangspunkt for arbeid med skogforskning og skogforvaltning.
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: Trollhaug er et eksempel på en hytte oppført i 1882 som bolig for forstpersonale. Fra 1930 ble
bygningen tatt i bruk for feltarbeid med skogforvaltning og skogforskning. Bygningen ble
påbygget i 1903 med kjøkkenfløy og innlagt strøm fra 1952. Bygningen fremstår som meget
representativ for deler av Statskogs virksomhet og historie. Bygningen skiller seg fra de enkle
skogshusværene til tømmerhoggerne med å være utført med en høyere standard og fasiliteter og
større plass. Dette gjenspeiler det sosiale hierarkiet i sektoren.
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UTHUS TROLLHAUG

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

156649937
196/1/129
1882 - 1930
222818-2
Bygning 99968
Kompleks 805203900

Fredning bygning
Omfang:

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

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare uthuset på Trollhaug som et eksempel på bygning brukt til
feltarbeid og utgangspunkt for arbeid med skogforskning og skogforvaltning.
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: Bygningen, fra 1882, er en enkel laftet tømmerkonstruksjon og er et eksempel på et uthus som
hadde viktige funksjoner for forstpersonalet og senere for personalet som drev skogforskning.
Uthuset var viktig for feltstasjonen og må sees i sammenheng med hovedhytta.

