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Kulturminnefaglig uttalelse Børsøra 28 - eiendom 
eiendom gnr/bnr 141/196 
 
Under følger kulturminnefaglig uttalelse fra Skaun kommune i anledning av at Tørø holding (Marit og 
Csaba Tørø) har bedt om en slik i anledning søknad til Kulturminnefondet:  
 
Kulturmiljøplan 
Skaun kommunes nye Kulturmiljøplan 2022 – 2032 – kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljø, ble vedtatt 27.10.2022. Denne planen har som sine hovedmål å  

1. Styrke kulturminnevernet i Skaun kommune 
2. Sikre at et representativt utvalg av kulturminner og -miljøer knyttet til Skaun kommunes 

historie og utvikling vernes for framtidige generasjoner 
3. Bidra til identitetsbygging for kommunens innbyggere 

 
Vi ser at tiltak for å bevare bygningsmiljø i det store og enkeltbygninger på Børsøra er viktig for å 
styrke alle disse tre hovedmålene, og vi er glade for det initiativet som er tatt av Tørø for å ta vare på 
bygningen som både er omtalt som Gammelstua og Melastu.  
 
Hensynssoneområde 
Inn i kulturmiljøplan er det 8 hensynssoneområder som har fått egne omtaler. En av disse er Børsøra, 
som også har fått utvidet hensynsområdet noe mot tidligere vedtak. I dette hensynsområdet heter det i 
områdebeskrivelsen:   

Børsøra er et bevaringsverdig bygningsmiljø, og er et av kommunens viktigste kulturmiljø som 
er i aktiv bruk. Området består av strandsitterstuer og naust.  

Bygningsmiljøet som finnes på Børsøra er viktig å ivareta, da det sammen med de andre bevarte 
øre-områdene i Trøndelag er en viktig del av tidligere tiders bygningshistorie. (… )  

Området ble allerede i 1983 avsatt til bevaring i kommunale reguleringsplaner. I tillegg er 
Børsøra omtalt som et viktig regionalt bygningsmiljø i de fylkeskommunale 
kulturminneplanene, og omfattes også av den nye regionale planen for Trøndelag som ble 
vedtatt 15.12.2021.  

I denne hensynssonen er alle bygg og restene av brygga gitt verneklasse C. Dette innebærer 
også nye boliger da de inngår i et svært viktig kulturmiljø og det er viktig at tiltakene som gjøres 
på disse boligene er tilpasset området. 

 



SEFRAK 
Melastu er i henhold til Sefrak-registeret blant de eldste bygningene på Børsøra. Trolig vil omtalen av 
bygningen fra SEFRAK-registreringa følge søknaden.  

 
Planlagte tiltak  
Skaun kommune er framlagte planene for restaurering av Melastu og støtter de planer som Tørø har 
for arbeidet med bygningen.  

 
Oppsummering 
Skaun kommune ser viktigheten i at privat tar initiativ til å ta vare på egne verneverdige bygninger, og 
at bygninger som Melastu tas vare på for framtidige generasjoner. Vi tror også at et slikt tiltak er viktig i 
det kulturmiljøet bygninger inngår i på Børsøra.  
 
 
 
 
Eiere av bygninger og anlegg i Skaun kommune har gjennom de senere år i liten grad hentet ut midler 
gjennom ordningene til Kulturminnefondet. Vi håper at vedtatt kulturmiljøplan vil bidra til flere 
søknader fra vår kommune, og at Kulturminnefondet vil kunne bidra til kulturminnearbeidet i Skaun 
kommune.  
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