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2019 - Tilskot til kulturminne i verdsarvområdet - forslag til
prioritering av innkomne søknader og tiltak
Bakgrunn
Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler kvart år tilskot til verdsarven frå
statsbudsjettet kapittel 1429 post 79.
Innan fristen 15. oktober 2018 har fylkeskommunen motteke søknader om tilskot
til fire byggeprosjekt i verdsarvområdet:
 Skageflå, Stranda gbnr 123/1,2: reparasjon av løemurar og terrengmurar,
641 563 kroner
 Møll, Stranda gbnr 112/3: reparasjon av murar til masstove og grue,
628 125 kroner
 Kaihus på Dale, Norddal gbnr 49/1: oppattbygging av kaihus,
150 000 kroner
 Verpesdal, Norddal gbnr 75/4: istandsetting løa i Karlgarden,
212 250 kroner
I ein rapport til Riksantikvaren 15. januar har vi tilrådd fullt tilskot til alle prosjekta.
Fylkeskommunen har meldt eit samla tilskotsbehov i 2019 på i alt
1 631 938 kroner. Men søknaden om tilskot til Møll gjeld kulturminne som også er
freda, og vi har mottatt ein likelydande søknad om tilskot til dette prosjektet frå
statsbudsjettet kapittel 1429 post 71, freda bygg og anlegg. I rapporteringa vår til
Riksantikvaren har vi meldt at vi i utgangspunktet ønskjer at denne søknaden blir
prioritert innanfor post 71.
Førehandsløyvingar for 2019 til tiltak i verdsarvområdet
Ved tildeling av tilskotsramme for 2018 ga Riksantikvaren i tillegg lovnad om tilskot
på 500 000 kroner for 2019. Tilsegna vart disponert på denne måten i KF-sak
14/18:
 Løe på Litlesætra, Åkerneset i Stranda kommune: 335 000 kroner.
I lag med tilskot løyvd frå 2018-budsjettet vil dette prosjektet vere
fullfinansiert.


Registrering av bygningsmurar: 65 000 kroner.
Midlane vil bli nytta i 2019. I lag med tilskotsmidlar overført frå
områdeforvaltninga for Geiranger-Herdalen landskapsvernområde utgjer
desse finansieringa av ei utvida «kartlegging av sårbare kulturminne» i
verdsarvområdet.



Kulturvernforvaltar knytt til verdsarvområdet: 100 000 kroner.
I lag med tilskot løyvd frå 2018-budsjettet er det såleis avsett
150 000 kroner frå verdsarvmidlane til dette formålet.
Tema for eit møte med Riksantikvaren 14. februar 2019 var finansiering av
to kulturvernforvaltar-stillingar knytt til Vestnorsk fjordlandskap; ein til kvart
delområde. Det var semje om å arbeidde vidare med sikte på ei langsiktig
løysing der statlege tilskot vil vere ein vesentleg del av finansieringa.
Kultur- og folkehelseutvalet har sett av 150 000 kroner til ei slik stilling i sak
KF 1/19. Dette vart løyvd som eit tillegg til driftstilskotet til Stiftinga
Geirangerfjord Verdsarv og har som ein føresetnad at også kommunane
deltek.

Tilskotsmidlar i 2019:
Riksantikvaren si løyving, oppsparte renter og tilbaketrekte tilskotsmidlar
Riksantikvaren har 20. februar 2019 løyvd 1 000 000 kroner til verdsarvtiltak i
2019.
Fylkeskommunen har trekt tilbake tilskot frå tre prosjekt som har vorte avslutta i
2017 og 2018, og der kostnadene totalt har vorte lågare enn forventa i søknadene.
Det gjeld tiltak i stovehuset på Blomberg, stabbur ved Norsk Fjordsenter og løa i
Gjørvatunet i Geiranger. Ei gjennomgang av eldre tilskot har også avdekt
tilskotsmidlar frå 2010-2012 som ikkje har vorte nytta. Vi har trekt tilbake i
alt 228 000 kroner.
Ved årsskiftet 2017-2018 sto det 232 500 kroner av oppsparte rentemidlar
tilgjengeleg for verdsarvtiltak. Desse har ikkje vorte nytta. Tilførte rentemidlar i
2018 er 41 000 kroner. Samla oppsparte rentemidlar til verdsarvprosjekt er såleis i
alt 273 500 kroner.
Nærare om søknadene i 2019 og tilskotsbehovet
Stranda kommune gbnr. 123/1-2, Skageflå, løemurar og terrengmurar
 Eigar og søkjar: Jan Ottar Møll, Storteigen 15B, 6300 Åndalsnes
 Vernestatus: Verdsarv
 Total kostnad: 641 653 kroner
 Søknadssum: 641 653 kroner (100 prosent, men losji på staden er ikkje
rekna med i kostnadsoverslaget)
Skageflå med to bruk er kanskje den «hyllegarden» langs fjorden som har fått mest
merksemd og har vorte mest kjend for eit stort og breitt publikum. Fleire
byggeprosjekt på garden har vorte gjennomført med tilskot frå verdsarvmidlane. I
2011 vart det løyvd eit stort tilskot til eit svært krevjande arbeid med murane på
«Nesteløa».
Det vart gjennomført ei synfaring på Skageflå i oktober 2018 med handverkarar og
fylkeskommunen. Delar av terrengmuren nedanfor og litt nord for bygningane i
tunet har rast ut. Mykje nedbør vil fortsette å bryte ned muren og vaske ut
jordmassar i tunet. Det eine hjørnet på grunnmuren «Øvsteløa», den andre løa på
Skageflå, er no i ferd med å gli ut. Delar av løemuren må demonterast og murast
opp att på nytt.

Skaden på grunnmuren til løa er kritisk for bygningen. Forstøtningsmuren i
terrenget må også murast opp att for å førebygge ytterlegare og forsert utgliding
av massar. For begge murane gjeld at dei må byggast opp att frå fast grunn med
sikring av boltar. Skageflå er vanskeleg tilgjengeleg. Det er nødvendig med
helikoptertransport av utstyr til staden. Det er fornuftig å gjennomføre begge
tiltaka under eitt når handverkarane er på plassen med utstyr.
Norddal gbnr. 75/4, Karlgarden i Verpesdalen, istandsetting løe
 Søkjar: Storfjordens Venner ved kontaktperson Asgeir Kvernberg
 Eigar: Jan Eivind Dahl, Vinjehjellane 159, 6250 Stordal
 Vernestatus: Verdsarv
 Total kostnad: 272 850 kroner
 Søknadssum: 212 250 kroner (78 prosent av totale kostnader)
Karlgarden er den einaste garden i dalen der stove og løe er intakt som eit
opphavleg tun. Begge husa har høg alder. Gardstunet ligg ved ytste enden av
Verpesdalsvatnet.
Løa er eit tradisjonelt grindbygg utan ombyggingar eller nyare tilførte element.
Taktekkinga med bølgjeblekk har lege på huset i lang tid. Bygningen er 16,5 meter
lang og 6,7 meter brei. Mykje av bygningen er i god stand, men inste/ søraustre
enden er svært mykje skada etter storm. Det er skade både i steinfundament og i
trekonstruksjonen med skråband og stavar. Delar av bordkledningen har fuktskade
i nedste enden av fjølene. Søraustre ende av bygningen står delvis utan kledning
med fare for at nye stormkast kan blåse av taket og bordveggar.
Vi ser det som svært viktig at løa blir sett i stand både med omsyn til bevaring av
den mykje autentiske bygningen i seg sjølv og for å ta i vare eit intakt gardstun i
Verpesdalen. Løa har liten nytteverdi for eigaren som har ansvar for fleire bygg. Til
likes med Skagflå er garden veglaus og vanskeleg tilgjengeleg, og det gir ekstra
kostnader i eit prosjekt som dette.
Norddal gbnr. 49/1, Kaihus på Dale, oppattbygging
 Eigar og søkjar: Stiftinga Notnaustet i Norddal ved Lars Ove Foss, Daaeveien
21, 6018 Ålesund
 Vernestatus: Del av eit kulturmiljø listeført i Regional delplan for
kulturminne og kulturmiljø av regional og nasjonal verdi
 Total kostnad: 265 000 kroner
 Søknadssum: 150 000 kroner (57 prosent av totale kostnader)
Dampskipskaia på Dale vart mykje øydelagt i storm for nokre år sidan. Kaia har
vorte sett i stand i regi av Stiftinga Notnaustet med tilskot løyvd frå
verdsarvmidlane i 2015. Sjølve bygda i Norddal er ikkje ein del av
verdsarvområdet, men fylkeskommunen har vurdert verdien av kaia som så
vesentleg for formidling av kulturhistoria knytt til bruken av fjorden i
verdsarvområdet at vi valde å prioritere midlar til det prosjektet.
Kaia har vore utan kaihus i fleire tiår, men det ligg føre foto frå midt på 1900-talet
som gir god dokumentasjon på storleik, form og utsjånad. Kaihuset på Dale ser ut
til å ha vore ein «type» bygning som også har stått på kaia i Eidsdal. Bygningen er
låg og enkel i ein etasje med pulttak og med lengde om lag 7,5-8,0 meter og
breidd 2,5 meter. Stiftinga har no hand om kaia som eigar. Teikningane for
oppattbygging samsvarar med dokumentasjon for opphavleg form og fasadar.

Vi er positive til stiftinga sitt initiativ for å bygge opp att kaihuset. Bygningen vil
supplere eit verdifullt historisk kulturmiljø på Dale med ei lang og særs fin
naustrekke, listeført kyrkje, mellomalderkyrkjestad og damskipskaia. Vi ser også
verdien i å bygge opp att eit døme på denne typen smalt og enkelt kaihus.
Det finst berre få kaier att med kaihus innover langs Storfjorden og dei inste
fjordarmane. Kaia og kaihus i Fjørå lenger inne i fjorden er sett i stand med
verdsarvtilskot løyvd i 2013. Kaihuset i Ramstaddalen lenger ute i fjorden blir sett i
stand med tilskot frå fylkeskommunale midlar løyvd i 2018. Med oppattbygd kaihus
vil kaia på Dale føye seg inn i ein struktur der desse kaihusa blir til nytte og
formidling for ålmenta.
Stranda kommune gbnr. 112/3, Møll, grunnmur og grue i masstova
 Eigar og søkjar: Jan Ottar Møll, Storteigen 15B, 6300 Åndalsnes
 Vernestatus: Verdsarv og freda bygning
 Total kostnad: 628 125 kroner
 Søknadssum: 628 125 kroner (100 prosent, men losji på staden er ikkje
rekna med i kostnadsoverslaget)
Det vart gjennomført ei synfaring i Mølltunet i oktober med handverkarar og
fylkeskommunen. Det vart avdekt vesentleg utgliding av grunnmurane under
masstova i dette bruket. Det har også gitt tydelege setningar i golvet i bygningen.
Det er også utgliding i murane i grua i masstova. Ein stor del av murane må takast
ned og murast opp att på nytt.
Fylkeskommunen har som sagt motteke likelydande søknader om tilskot til dette
prosjektet frå postane 71 og 79 i statsbudsjettet kapittel 1429. Ut frå tildelte
tilskotsrammer frå Riksantikvaren innstiller vi ikkje på tilskot frå verdsarvmidlane.
Vi tilrår i staden tilskot frå post 71 som blir behandla i eigen sak i dette møtet.
Gbnr.




112/1, Stranda kommune, Møll, terrengmurar
Eigar: Anette Synneva Møll, Ørnevegen 381, 6216 Geiranger
Vernestatus: Verdsarv og freda anlegg
Tilskotsbehov: inntil 50 000 kroner

Kultur- og folkehelseutvalet løyvde i fjor 225 000 kroner til stabilisering og sikring
av terrengmur på Møll. Prosjektet skulle gjennomførast i 2018 finansiert som eit
spleiselag med 50 prosent løyvd frå fylkesmannen si landbruksavdeling og
50 prosent frå statsbudsjettet kapittel 1429.
Prosjektet har stoppa opp fordi det ikkje har vore mogleg å få nødvendige midlar
frå vegvesenet til trafikksikring inkludert vakt på sjølve vegen medan arbeidet
pågår. Kostnadene med dette er usikre, men 30 000 kroner er eit beløp som har
vorte skissert. Behovet for tiltak er prekært, og prosjektet bør ikkje bli ytterlegare
utsett.
Vurdering - tilskot i 2019
Prosjekta både på Skageflå og i Verpesdalen gjeld bygningar og murar med skader
som er kritiske. Faren for vesentleg forverring av tilstanden er stor. Utan tiltak kan
bygningar i verste fall rase saman.

Oppattbygging av kaihuset på Dale vil vere ferdigstilling av eit anlegg der
reparasjon/ oppattbygging av sjølve kaia var første trinn i prosjektet.
Fylkeskommunen vurderer dette tiltaket til å ha stor verdi for kulturminnevernet.
Riksantikvaren si løyving i 2019, ein million kroner, tilsvarar på det næraste
finansieringsbehovet i desse tre nye prosjekta. Vi rår til å gi tilskot til prosjekta fullt
ut i samsvar med søknadene. Med grunnlag i oppsparte midlar rår vi også til å
løyve tilskot for å kunne gjennomføre sikring av terrengmuren på Møll.
Vi tilrår desse tilskota i 2019:
Løemur og terrengmur, Skageflå i Stranda kommune:
Løa i Karlgarden, Verpesdal i Norddal kommune:
Kaihus på Dale i Norddal kommune:
Terrengmur på Møll:
Tilskot i 2019:

641 500 kroner
212 000 kroner
150 000 kroner
50 000 kroner
1 053 500 kroner

Orientering om aktuelle prosjekt i 2020
I eit møte med fylkeskommunen 8. februar i år gikk Storfjordens Venner gjennom
status for pågåande prosjekt og orienterte om nye planar. Organisasjonen har på
planen for dei næraste åra fleire prosjekt i verdsarvområdet: istandsetting av
murane på eit sel på Vikasætra, løemurar i Smogeli, løe og overbygning til
overvasshjul på Ytste Smoge og løe i Muldal.
Prosjektgruppa i Storfjordens Venner ser prosjekta på Vikasætra og Smogeli som
mest aktuelle for søknader i 2020. Det ligg så langt ikkje føre oversikt over
kostnader og finansieringsbehov i desse prosjekta. Vi har gitt eit tilskot til hus- og
terrengmurar i Smogeli i 2018. Det prosjektet er ikkje sluttrapportert. Truleg vil det
vere midlar der som kan førast vidare til løemurane på garden, men ytterlegare
tilskotsbehov er usikkert.
Fylkeskommunen var hausten 2017 på synfaring til øydegarden Botnen i Norddal.
Bakgrunnen var eit lokalt initiativ med søknad til Storfjordens Venner om dei kunne
ta på seg eit prosjekt på denne garden, men garden ligg utanfor det som er
foreininga sitt geografiske verkeområde. Til likes med Storfjordens Venner ser
fylkeskommunen istandsetting av den kombinerte bustad- og fjøsbygningen som eit
klart interessant prosjekt i verdsarvområdet. Prosjektet vil kanskje ikkje vere
modent for søknad om tilskot i 2020, med det lokale initiativet bør følgjast opp så
snart som råd.

Forslag til vedtak:
Kultur- og folkehelseutvalet tek orienteringa om aktuelle prosjekt i 2020 til vitande.
Kultur- og folkehelseutvalet sluttar seg til fylkesrådmannen si tilråding om
prioritering av tilskot i 2019 til tiltak i verdsarvområdet og vedtek følgjande
tildeling:
Tilskot i 2019
Objekt, eigar/ søkjar
Stranda kommune, gbnr 123/1-2, løe-terrengmurar, Skageflå
Eigar - søkjar: Jan Ottar Møll
Norddal kommune, gbnr 75/4, løe i Karlgarden, Verpesdal
Eigar: jan Eivind Dahl - Søkjar: Storfjordens Venner
Norddal kommune, gbnr 49/1, kaihus på Dale kai
Eigar – søkjar: Stiftinga Notnaustet i Norddal
Stranda kommune, gbnr 112/1, terrengmur på Møll
Eigar: Anette Synneva Møll
I alt

Beløp
641 500
212 000
150 000
50 000
1 053 500

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann
Heidi-Iren Wedlog Olsen
fylkeskultursjef
Vedlegg
1 Søknadar verdsarv
2 Tildelingsbrev Riksantikvaren 2019
3 Tilskot til kulturminne i verdsarvområdet protokoll
KF-sak 14/2018

