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Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus - høring
Vi viser til brev et som ble sendt 20.08.2018fra Riksantikvaren til aktuelle kommuner i Akershus
med orientering om prosjektet Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) og til
dialog - og innspillsmøte ne i Asker og Bærum 06.09.18,Follo 11.09.18og på Romerike 24.09.18.
Vi viser videre til kontakt mellom fylkeskommunen og aktuelle kommuner.
Riksantikvaren sender nå ut forslag om 16 landskap i Akershus som skal inngå i registeret
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.Vi ber om uttalelser til forslaget innen 15.
oktober .
Høringen går til de kommunene der vi foreslår landskap, til myndigheter på regionalt nivå,
næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og museer på fylkesnivå i Akershus. Det er
kommunenes og andre myndigheters arealplanlegging og forvaltn ing saken vil ha direkte
betydning for. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.
De tre fylkene som fra 01.01.2020bl e til Viken fylkeskommune, har arbeidet med prosjektet
hver for seg. I Østfold ble landskapene sendt på høring i 2014 og lagt inn i registeret i 2015.
Landskapene i Buskerud ble sendt på høring i desember 2019.
Akershus fylkeskommune har foreslått områder og utarbeidet forslag til beskrivelse. Forslaget
er bearbeidet av Riksantikvaren som står ansvarlig for utvalget som nå sendespå høring.
Høringsforslaget omfatter følgende 16 landskap:
1. Skrukkelia , Hurdal kommune
2. Fra Tingvoll til Eidsvoll Verk , langs Andelva , Eidsvoll kommune
3. Kringler - Hovin , Ullensaker og Nannestad kommuner
4. Vormadalen , Nes kommune
5. Nestangen , Nes kommune
6. Frogner kirkested , Lillestrøm (tidl. Sørum) kommune
7. Sørumsletta , Lillestrøm (tidl. Sørum) kommune
8. Bingsfoss i Glomma - Nordre Øyeren , Lillestrøm (tidl. Sørum og Fet) og Rælingen
kommuner
9. Skulerud og Skulerudsjøen , Aur skog-Høland kommune
10. Tanumplatået og Hornimarka , Bærum kommune
11. Semsvannet, Asker kommune
12. Gamle Mossevei langs Gjersjøen , Nordre Follo (tidl. Oppegård) og Ås kommuner
13. Spro - Svestad, Nesodden kommune
14. Kirkebygda , Enebakk kommune
15. Heer - Froen - Nordby , Frogn og Ås kommuner
16. Kråkstad kirkested , Nordre Follo (tidl. Ski) kommune
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Landskapene er beskrevet og vist på kart i høringsutkastet Kulturhistoriske landskap av
nasjonal interesse i Akershus. Lenke til høringsutkastet : https://hdl.handle.net/11250/2660809
Formålet med KULA -registeret og betydningen det har for kommunene
For å bidra til å ivareta nasjonalt viktige landskap utarbeider Riksantikvaren et
landsomfattende register over Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA registeret). Dette er et oppdrag fra Klima - og miljødepartementet , og et bidrag til å følge opp
Den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge har godkjent. Konvensjonen legger vekt på
at landskap er en felles ressurs som må sikres gjennom målrettet planlegging, forvaltning og
vern. For å kunne gjøre dette på en god måte er det blant annet behov for å kartlegge og
prioritere landskap. Kulturminneforvaltningen har et særskilt ansvar for å h olde oversikt over
og velge ut kulturhistorisk verdifulle landskap.
KULA -registeret skal omfatte landskap av nasjonal kulturhistorisk interesse.Det er et sentralt
kunnskapsgrunnlag og skal signalisere tidlig og tydelig hvilke landskap det må tas særlige
hensyn til i areal- og sektorplanlegging. Slik vil kulturminneforvaltningen være mer forutsigbar
for kommunenes og sektorenes arealplanlegging og forvaltning av landskap. Målet er å bidra til
en god forvaltning av landskap generelt og disse nasjonalt vikti ge landskapene spesielt.
Landskapet har alltid vært i forandring, men omfanget og tempoet i endringene øker.
Forvaltningen av de kulturhistoriske sporene i landskapet er derfor mer utfordrende enn
tidligere. Samtidig er landskapet med sine historiske verd ier en ressurs for samfunnet.
Riksantikvaren signaliserer ikke at endring er uønsket i disse områdene. Målet er at registeret
skal bidra til at kommunene og andre har et bevisst forhold til kvalitetene i landskapet og
landskapsendringer når de planlegger og forvalter det. Slik kan det som er karakteristisk og
verdifullt videreføres og styrkes.
Kommunen er gjennom sin arealplanlegging den viktigste forvalteren av landskap. Vi
oppfordrer de aktuelle kommunene til å ta et hovedansvar for å ivareta verdiene i disse
landskapene. Det er et mål at kommunene skal forvalte KULA -områdene med egne
virkemidler, der plan - og bygningsloven er viktigst. Et hovedtiltak er at landskapene ivaretas i
kommuneplanens arealdel og legges inn som hensynssonec) med særlig hensyn til landskap
med retningslinjer. I tillegg bør det utarbeides generelle bestemmelser for landskapene.
Kommunene kan gjennom aktiv planlegging og forvaltning bidra til å utvikle sine landskap
som en ressurs for innbyggerne og som grunnlag for næringsvirksom het, for eksempel reiseliv.
Riksantikvaren forventer at andre myndigheter tar tilstrekkelig hensyn til landskapene i sine
planer og tiltak. De ulike sektorene skal legge oversikten til grunn i planlegging og
gjennomføring av store tiltak for eksempel inne n samferdsel, kraftutbygging og
kraftoverføringer. Utvalget av områder vil være et verktøy for regional kulturminnemyndighet
i deres innspill til kommunal og regional arealplanlegging og i samarbeidet med ulike
sektormyndigheter. Vi håper at registeret vil bidra til å styrke dialogen mellom kommunene og
regional kulturminneforvaltning tidlig i plansaker, slik at en kan unngå konflikter om arealbruk
i kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.
De faglige rammene for kulturhistoriske landskap av nasjon al interesse
KULA -registeret er ferdigstilt i Østfold, Hordaland og Troms. Forslag til områder i Agder og
Buskerud ble sendt på høring november og desember 2019, og i Rogaland mai 2020. Flere andre
fylker er i gang med arbeidet, og det tas sikte på at registeret skal være etablert i hele landet
innen utgangen av 2021.Landskapene som velges ut, bidrar til å fortelle historiene om det
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enkelte fylket og om landet som helhet. Landskapet med sine kulturhistoriske spor kan gi oss
kunnskap om fortidens ressursbruk og om endringer som har skjedd i det. Samtidig har
landskapene viktige opplevelsesverdier.
KULA -registeret skal omfatte landskap i rurale områder, det vil si utenfor byer og tettsteder,
samt utenfor områder som er preget av nyere industri og moderne in frastruktur.
Jordbrukslandskap blir vektlagt, men også andre landskap inngår. Dette er hovedlinjene i den
tematiske avgrensingen, men i noen tilfeller vil for eksempel mindre tettsteder inngå for å få til
en forståelig avgrensing. Denne tematiske avgrensin gen, som er ny fra 2018,henger sammen
med at Riksantikvaren vil arbeide med kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse innenfor
en tredelt registerstruktur der skillelinjene i hovedsak er knyttet til ulik skala:
NB! -områdene omfatter kulturmiljøer i historiske bykjerner (etablert register)
En ny kategori vil omfatte kulturmiljøer i ytre byområder, tettsteder, industrimiljøer
med mer (framtidig)
KULA -områdene som vil omfatte landskap i rurale områder (under etablering)
Mange områder av nasjonal interesse i Akershus inngår som NB! - områder med avgrensete
miljøer innenfor flere byer. Flere områdetyper vil være aktuelle å vurdere i et framtidig register.
I noen tilfeller inngår landskap som også har en annen type status i KULA -områdene. Området
Øy a og Nordre Eik i Nannestad kommune er et landskap som også inngår i satsingen Utvalgte
kulturlandskap i jordbruket. Riksantikvaren har valgt å ta med dette i forslaget til KULA registeret fordi det er kulturhistorisk viktig i en nasjonal sammenheng og der for bør inngå i
Riksantikvarens register.
De to ordningene har ulik innretning: Utvalgte kulturlandskap er en økonomisk
tilskuddsordning og et samarbeid mellom landbruks -, natur - og kulturminneforvaltningen.
Satsingen legger opp til aktiv brukermedvirknin g og deltakelse. KULA -registeret er
kulturminneforvaltningens kunnskapsgrunnlag med oversikt over nasjonalt viktige landskap
og et signal til kommunal planlegging og til sektorplanlegging. Deler av landskapsvernområder
og andre naturvernområder, samt frede te kulturminner inngår i noen av KULA -områdene. For
disse gjelder de tilhørende verne-/fredningsbestemmelse ne.
Høringsutkastet - beskrivelse og vurdering av landskapene
Høringsutkastet inneholder innledningsvis en beskrivelse av landskap og kulturhistorie i
Akershus. Beskrivelsen gir en ramme for utvalget av områder, og dekker også viktige historiske
temaer som på grunn av den tematiske avgrensingen omtalt over, ikke gjenspeiles i de 16
landskapene.
Etter den innledende omtalen er hvert landskap beskrevet med vekt på det kulturhistoriske
innholdet. I utvalget av områder har vi vært opptatt av de viktigste utviklingstrekkene og
hvilke strukturer, mønstre og sentrale elementer, som det er mulig å oppfatte i landskapet i dag.
Beskrivelsen kan også omhandle den delen av historien som er knyttet til tro, hendelser og
tradisjoner, og til erfaringsbasert kunnskap om bruken av landskapet.
For hvert landskap angis en landskapskarakter som er en kort karakteristikk av hva som preger
akkurat dette landskapet. Videre gis det en begrunnelse for hvorfor nettopp dette landskapet er
av nasjonal interesse - en vurdering av hvilke viktige verdier landskapet har. Dette kan omfatte
viktige faser i historien, strukturer i landskapet, byggeskikk og arkitektur, virksomheter,
hendelser, tro og tradisjon, etniske gruppers kultur og landskap med spor fra forhistorien.
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Et avsnitt til slutt tar for seg sårbarhet og retningslinjer for forvaltning. H er beskrives hva
landskapet er sårbart for, hva som kan påvirke særpreget (landskapskarakteren) negativt og
redusere verdiene (den nasjonale interessen). På bakgrunn av sårbarheten skisseres
retningslinjer med viktige punkter å ta hensyn til for planleggin g og forvaltning. Disse bør blant
annet danne grunnlag for kommunens utforming av generelle bestemmelser og retningslinjer.
Riksantikvaren tar sikte på å ferdigstille registeret for Akershus i løpet av siste halvår 2020,etter
høring og bearbeiding etter den. Høringsinstansene blir orientert i brev med oppsummering av
høringen og endelig rapport. Landskapene vil samtidig bli lagt inn i Riksantikvarens
kulturminnedatabase, Askeladden.
Merknader til høringsutkastet
Riksantikvaren ber høringsinstansene om alle typer tilbakemeldinger og innspill til forslaget,
men særlig om følgende:
-

-

Merknader til utvalget av landskap som er foreslått i fylket og til enkeltområder
Merknader og eventuelle nye opplysninger til områdebeskrivelse, størrelse og
avgrensing av d et enkelte område, herunder bruk av stedsnavn og gjerne bidrag til flere
bilder fra landskapene
Merknader til retningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhetsvurderinger og
opplysninger om planstatus og -utvikling

Høringen er åpen og alle har mulig het til å sende inn innspill, selv om de ikke har fått
høringsbrevet tilsendt.
Vi viser til Riksantikvarens nye veileder Kulturhistoriskelandskapav nasjonalinteresse.Kommunal
og regionalforvaltning (2019).Den gir utdypende informasjon om hva KULA -r egisteret er og
hvordan kommunen, regional kulturminneforvaltning og sektormyndigheter kan forvalte
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.
Lenke til veilederen: http://hdl.handle.net/11250/2611 211
Riksantikvaren har også laget et enkelt informasjonsark om KULA som kan brukes av
kommunen og andre til formidling. Lenke til infoark: https://hdl.handle.net/11250/2651477

Vennlig hilsen

Ingunn Holm (e.f.)
Fung . seksjonssjef
Kristine Ledsten
Rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
Kopi til:
Miljødirektoratet, Postboks 5672Sluppen, 7485 TRONDHEIM/ Klima - og
miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO
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Mottaker
Avinor AS
Bane Nor SF
Det kongelige slott
Forsvarsbygg
Fylkesmannen i Oslo og
Viken
Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo
Norsk Folkemuseum avd.
Norsk Maritimt Museum
NVE region øst
Statens Vegvesen Region øst
Statnett SF - Trondheim
Viken fylkeskommune
Akershus Bondelag
Anno museum - Norsk
Skogmuseum
Asker kommune
Asker og Bærum
Historielag
Aurskog -Høland
kommune
Bærum kommune
Den norske
Turistforening - Oslo og
Omegn
Eidsvoll 1814
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
FINNSAM - Finnebygder
i samarbeid
Follo Historielag
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus
avdeling
Forum for Natur og
Friluftsliv Akershus
Hurdal kommune
Lillestrøm kommune
Mathiesen Eidsvold Værk
MiA - Museene i
Akershus

Kontaktperson

Adresse
Postboks 150
Postboks 4350
Postboks 1
Postboks 405
Sentrum
Postboks 325

Post
2061
GARDERMOEN
2308 HAMAR
0010 OSLO
0103 OSLO
1502 MOSS

Postboks 6762St.
Olavs plass
Postboks 720,
Skøyen
Postboks 4223
Postboks 1010
Nordre Ål
Postboks 9439
Sluppen
Postboks 1200
Sentrum
Hvamsvegen 696
Postboks 117

0130 OSLO

Postboks 353
Frøydis Bryhn Ross
- Nedre Åstadsvei
40
Rådhusveien 3

1372 ASKER
1387 ASKER

Postboks 700
Postboks 7

Carsten Ankers vei
Postboks 90
Prestegårdsveien 4

0214 OSLO
2307 HAMAR
2605
LILLEHAMMER
7493 TRONDHEIM
0107 OSLO
2165 HVAM
2401 ELVERUM

1940
BJØRKELANGEN
1304 SANDVIKA
0101 OSLO

2074 EIDSVOLL
VERK
2081 EIDSVOLL
1912 ENEBAKK

Belsjøveien 17
Vøienvolden
gårdMaridalsveien
120
Storgata 28A

1443 DRØBAK
0461 OSLO

Minneåsvegen 3
Postboks 313
Postboks 24
Postboks 168

2090 HURDAL
2001 LILLESTRØM
2091 HURDAL
2011 STRØMMEN
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Nannestad kommune
Nes kommune
(Akershus)
Nesodden kommune

Teiealleen 31
Postboks 114

2030 NANNESTAD
2151 ÅRNES

Postboks 123

Nordre Follo kommune
Norsk Skogfinsk Museum

Postboks 3010
Furubergsvegen 42
Svullrya
Akersgata 41

1451
NESODDTANGEN
1402 SKI
2256 GRUE
FINNSKOG
0158 OSLO

Oslo Akershus Bonde- og
Småbrukarlag
Oslo og Omland
Friluftsråd
Oslofjordens friluftsråd
Romerike Historielag
Rælingen kommune
Skogfinske interesser i
Norge
Ullensaker kommune
Viken Skog SA
Visit Greater Oslo
Visit Oslo
Ås kommune

Postboks 8896,
Youngstorget
Gamle
Drammensvei 203
Postboks 175
Postboks 100
Gammelskula
Postboks 470
Postboks 500
Sentrum
Postboks 183
Kirkegata 25
Postboks 195
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0028 OSLO
1337 SANDVIKA
2021
SKEDSMOKORSET
2025 FJERDINGBY
2556 GRUE
FINNSKOG
2051 JESSHEIM
3504 HØNEFOSS
1431 ÅS
0105 OSLO
1431 ÅS

A: 12188

