
VETERINÆRINSTITUTTET

Kommune:
301/Oslo kommune

Gnr/bnr:
220/87

AskeladdenID:
161011

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 1865

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•ADMINISTRASJONSBYGNING 1912 - 1914 81360812 220/87 Eksteriør/Interiør
•UTOMHUS - 220/87 Utomhus

Vedlegg nr. 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 4  -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets
landsverneplan for egne eiendommer



Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter den gamle hovedbygningen (Administrasjonsbygget) med forhage mot gaten
og hage mot gårdsrom. Omfang av det fredete utearealet er vist på kart.

Formål: Formål med fredningen er å bevare den eldste delen av Veterinærinstuttet som et viktig landbruks-
og vitenskapshistorisk anlegg med høy arkitekturhistorisk verdi som eksempel på offentlig
institusjonsbyggeri fra kort etter Norges selvstendighet i 1905.

Begrunnelse: Etablering av et veterinærinstitutt i 1891 var første skritt mot et selvstendig, vitenskapelig basert
veterinærvesen i Norge. Virksomheten var en forutsetning for systematisk arbeid med dyrehelse
og matkontroll. Bygningen var den første som ble reist for dette formålet kort tid etter etableringen
av vetrinærvesenet. Veterinærinstituttet dannet gjennom sin virksomhet, grunnlaget for
etableringen av Norges veterinærhøgskole i 1936 og har dermed også fått stor vitenskapshistorisk
betydning. Bygningen fikk en monumental arkitektonisk utforming. Det gamle hovedbygget  med
tilliggende forhager er de eneste bevarte delene av  det opprinnelige anlegget og har bevart  høy
grad av autentisitet i eksteriøret. Bygningen med hage er et godt og monumentalt eksempel på
periodens representative institusjonsarkitektur.
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Kapittel 4  -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets
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ADMINISTRASJONSBYGNING

Bygningsnr: 81360812
Gnr/bnr: 220/87
Oppført: 1912 - 1914
AskeladdenID: 161011-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 5184

Kompleks 1865

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter Administrasjonsbygningens eksteriør og interiøret i det opprinnelige
hovedtrapperommet.  Fredningen av eksteriør og interiør 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.
Omfang interiør er markert på plantegning.

Formål: Formål med fredningen er å  bevare den opprinnelige administrasjonsbygningen til
Veterinærinstituttet som en viktig landbruks- og vitenskapshistorisk bygning med høy
arkitekturhistorisk verdi,  som eksempel på offentlig monumentalt institusjonsbyggeri fra kort tid
etter Norges selvstendighet i 1905. Fredningen skal ivareta Administrasjonsbygningens arkitektur
med overflater, konstruksjon, detaljer og materialbruk, samt sammenhengen mellom bygningen og
det vernete uteområde.
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. Formålet med fredningen av interiøret er å opprettholde opprinnelige
og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer.

Begrunnelse: Etablering av et veterinærinstitutt i 1891 var første skritt mot et selvstendig, vitenskapelig basert
veterinærvesen i Norge. Virksomheten var en forutsetning for systematisk arbeid med dyrehelse
og matkontroll. Bygningen ble reist som det første formålsbygget kort etter etableringen av
veterinærvesenet. Veterinærinstituttet  dannet  gjennom sin virksomhet, grunnlaget for
etableringen av Norges Veterinærhøgskole og har dermed også fått stor vitenskapshistorisk
betydning. Instituttet fikk en monumental arkitektonisk utforming. Det gamle hovedbygget
(Administrasjonsbygget) med omkransende forhager er de eneste bevarte delene av  det
opprinnelige anlegget og har samtidig bevart  høy grad av autentisitet i eksteriøret. Bygningen
med forhager er et godt og monumentalt eksempel på periodens representative
institusjonsarkitektur.
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Plantegning 1. etasje, Veterinærinstituttet. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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Plantegning 2. etasje, Veterinærinstituttet. Omfang interiørfredning markert med blå skravur.
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UTOMHUS

Bygningsnr: -
Gnr/bnr: 220/87
Oppført:
AskeladdenID: 161011-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903460

Kompleks 1865

Fredning utomhus

Omfang: Fredningen omfatter utomhusanleggenes arealer, terreng, strukturer som park, hage, gårdsrom og
grøntområder, hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, vegetasjon og annen
grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning, trapper med detaljer,
materialbruk og overflater.

Fredningens avgrensning er markert på kart.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare forhage mot gate og hage mot gårdsrom som sammen med
Administrasjonsbygningen er et viktig landbruks- og vitenskapshistorisk anlegg med høy
arkitekturhistorisk verdi som eksempel på offentlig institusjonsbyggeri fra kort etter Norges
selvstendighet i 1905.

Begrunnelse: Etablering av et veterinærinstutt i 1891 var første skritt mot et selvstendig, vitenskapelig basert
veterinærvesen i Norge. Virksomheten var en forutsetning for systematisk arbeid med dyrehelse
og matkontroll. Veterinærinstituttet  ble gjennom sin virksomhet grunnlaget for etablering av
Norges veterinærhøgskole i 1936 og har slik også fått stor vitenskapshistorisk betydning. Instituttet
fikk en monumental arkitektonisk utforming. Det gamle hovedbygget  med tilliggende forhager er
de eneste bevarte delene av  det opprinnelige anlegget og har bevart  høy grad av autentisitet i
eksteriøret. Bygningen med forhager er et godt og monumentalt eksempel på periodens
representative institusjonsarkitektur.
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