
TRANDUMSKOGEN

Kommune:
235/Ullensaker

Gnr/bnr:
190/1

AskeladdenID:
267281

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9903282

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Trandumskogen med
tanksskytebane

1940 - 1945 190/1 Eksteriør/Utomhus

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter objektene og utomhus som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre kulturmiljøet på Trandumskogen
som et nasjonalt viktig krigsminne. Det stilles ikke krav til vedlikehold
eller istandsetting av tanksskytebanen. Forvaltningen av
tanksskytebanen kan skje i tråd med prinsippene om militærhistorisk
landskap.

Begrunnelse: Trandumskogen har en sentral plass i historien om den 2. verdenskrig
i Norge. Totalt ble 194 personer henrettet i området av den tyske
okkupasjonsmakten.
Tanksskytebanen ble anlagt av okkupasjonsmakten under krigen og er
den eneste kjente bevarte skytebane av sitt slag. Den inngår som en
naturlig del av kulturmiljøet på Trandumskogen og har en viktig
sammenheng med henrettelsene. Seremoniplassen inngår som en
viktig del av opplevelsen av Trandumskogen som krigsminne.

Vedlegg nr. 25.1

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 25 - Trandumskogen med tanksskytebanen og seremoniplass



TRANDUMSKOGEN MED TANKSSKYTEBANE OG SEREMONIPLASS

Bygningsnr:
Gnr/bnr: 190/1
Oppført: 1940 - 1945
AskeladdenID: 267281-0
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903713

Kompleks 9903282

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter området rundt skogstien, seremoniplassen og tanksskytebanen.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre retterstedet og tanksskytebanen som et nasjonalt viktig
krigsminne. Formålet med fredning av seremoniplassen ved Trandumskogen er å bevare området
som benyttes i offisielle og uoffisielle minnemarkeringer for de falne i Trandumskogen. Formål
med fredning av tanksskytebanen er å frede en tanksskytebane oppført av okkupasjonsmakten,
som ble brukt til å skjule skytestøy fra henrettelsene. Det stilles ikke krav til vedlikehold eller
istandsetting av tanksskytebanen. Forvaltningen av tanksskytebanen kan skje i tråd med
prinsippene om militærhistorisk landskap.

Begrunnelse: Trandumskogen har en sentral plass i historien om den 2. verdenskrig i Norge. Totalt ble 194
personer henrettet i området av den tyske okkupasjonsmakten.
Tanksskytebanen ble anlagt av okkupasjonsmakten under krigen og er den eneste kjente bevarte
skytebane av sitt slag. Den inngår som en del av kulturmiljøet på Trandumskogen og har en viktig
sammenheng med henrettelsene. Seremoniplassen inngår som en viktig del av opplevelsen av
Trandumskogen som krigsminne.

Vedlegg nr. 25.1
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 25 - Trandumskogen med tanksskytebanen og seremoniplass


