
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registreringsoversikten over utvalgte kulturmiljø og kulturminner i Skaun kommune er et vedlegg til Kulturmiljøplan for Skaun kommune, vedtatt i 

HOKU 08.06.22. Tiltakene som følger registreringsoversikten er fastsatt ut ifra målsettingene i handlingsprogrammet til planen.  

Registreringsoversikten er tematisk inndelt og følger den kulturhistoriske oversikten i kulturmiljøplanens hoveddel.  

 

 Navn/beskrivelse 

Fredningsstatus/ 

bygninger med 

klassifisering 

Gnr./bnr. 

SEFRAK/ 

Askeladden-

id 

Merknad Tiltak 

KIRKER OG KIRKESTEDER 

1 Husaby Automatisk freda 
51/50 

51/81 
 A-id: 84665-1 

• Det er prosess på gang for 

at Skaun kommune skal bli 

eier av grunn 

• Se hensynssoneark 8 for 

mer informasjon 

• Oppdaterte skilt 

• Skanning med bakkeradar/ 

nye utgravinger er ønskelig 

• Styrke formidling mot 

barnehager og skoler 

2 Skaun kirke Automatisk freda  70/7 
 A-id: 

85449 

• Skaun kirke er blant 

Trøndelags best bevarte 

middelalderkirker. Kirka 

• Oppdatere skilt 



har gjennomgått noe færre 

ombygginger og endringer 

enn mange tilsvarende 

kirker.  

• Utvikle verneplan for 

kirka, gravplassen og 

gravminnene 

• Styrke formidling mot 

barnehager og skoler 

3 Buvik kirke 
Vernestatus 

listeført 
 14/18 

 A-id: 

83975 

• Buvik kirke var 200 år i 

2019. Kirka er en av de 

åttekanta kirker i Trøndelag 

• Buvik kirke er den tredje 

kirka som er bygget i 

Buvika. De to tidligere lå 

ved Presthus. En av disse 

ble senere flyttet til 

Kjerkhaugen ved Brekka.  

• Oppdatere skilt og 

informasjon om kirka 

• Utvikle verneplan for 

gravplassen ved kirka 

• Skaun kommune er i 

prosess med utvidelse av 

kirkegård, og infoarbeid 

kan inkluderes i dette 

arbeidet 

4 Børsa kirke 
Vernestatus 

listeført  
 174/11 

A-id: 

 84001-2 

• Børsa kirke er kommunens 

yngste kirke, listeført på 

grunn av arkitektur 

• Oppdatere skilt 

• Utvikle verneplan for 

gravplassen ved kirka 



5 Kjerkhaugen  10/1 

A-id: 

241284 (enkelt-

minnet funnet 

ved 

kirkestedet) 

• Kjerkhaugen ligger på 

jordet til gården Husby, rett 

nedenfor Brekka 

• For mer informasjon, se 

boka Buvik kirke 200 år 

• Ved framtidig boligbygging 

på området skal 

Kjerkhaugen legges inn 

som 

grøntområde/kulturminne-

område 

• Legges inn i kommuneplan 

som hensynssone 

kulturminne 

6 
Kirkestedet på 

Viggja 
Automatisk fredet   134/2 

 A-id.: 

110234 

• Det ble gjennomført 

georadar ved kirkestedet i 

2020. Skal følges opp med 

nye undersøkelser 

• Viggja og kirkestedet på 

Viggja inngår i treårig 

forskningsprosjekt 

påbegynt 2022. Vil utføres 

flere undersøkelser i 2023 

og 2024. 

• Sette opp skilt med 

informasjon om historien 

til stedet 

• Skaun kommune ga i 2021 

støtte til boka “Viggja - 

kirkested i 800 år”. Boka 

kommer i 2023.  



• For mer info se 

hensynssoneark 4 

7 Børsa prestegard   Fredet  147/15 

 Registrert i 

SEFRAK 

A-id: 

87410   

• Forvaltningsplan eksisterer 

• Fredningsvedtaket for 

Børsa prestegard er fra 

desember 1992, og 

omfatter hovedbygning og 

stabbur 

• Utvikle garden og låna til 

et kultursenter i Skaun, 

med aktiviteter og 

formidling av Skauns 

kirkehistorie og 

Erkebiskop Øystein  

GRAVMINNER 

8 
Gravhaugene på 

Jyssan 
 Automatisk freda 146/1 og 140/2 

 A-id: 102617-

1, 179375 m.fl.  
• Se hensynssoneark nr. 3. 

for mer informasjon 

• Etablere parkering på 

vestsiden av veien 

• Etablere kultursti for å 

styrke synliggjøring og 

formidling av gravhaugene 



• Styrke formidling mot 

barnehager og skoler 

9 
Bronsealdergrav i 

Hummellia 
Automatisk freda  168/6  A-id: 281668-0 • Lagt inn i Askeladden 

høsten 2021 

• Informasjonsskilt og 

rydding av gravhaug, samt 

etablering av 

parkeringsplass 

• Trenger mer kunnskap om 

dette kulturminnet 

10 
Kongehaugen på 

Herstad 
Automatisk freda 140/2 

A-id: 

122464-1 

• Registrert første gang i 

1972 

• Inngår sammen med 

gravhaugene på Jyssan i 

hensynssoneark 3 

• Informasjonsarbeid ved 

gravhaugen må ses 

sammen med arbeidet på 

Jyssan 

• Følge opp råd i 

befaringsrapport fra 2021 

11 
Gravhaugene på 

Mannsfjellet/Olstad 
Automatisk freda  180/3  177752  

• Funnet så sent som i 2014 
 

• Informasjonsskilt etableres 

på området 



12 
Gravhaugene på 

Haugen (Jåren) 
Automatisk freda 180/3 A-id 288662 

• Det ble i mai 2022 

registrert et nytt 

gravhaugfelt i kommunen, 

med til sammen 12 

gravhauger  

• Gravhaugene ble funnet i 

forbindelse med søknad 

om nydyrking 

• Informasjonsarbeid må 

vurderes 

ARKEOLOGI 

13 
Bautasteinene på 

Naustan 
   174/22 A-id: 122521-1 • Grunnlaget for 

kommunevåpenet 

• Styrke synliggjøring og 

skilting 

14 
Bygdaborgen på 

Stensåsen 
Automatisk freda 

50/2 

49/2 

51/4 

49/1 

A-id: 181160 

• Bygdaborgen ble først 

registrert i 2014. Borgen 

dekker et stort område med 

form som et platå, og er 

større enn de fleste 

samtidige bygdaborger.  

• Det skal utarbeides en 

skjøtselsplan for området 

• Skiltplan samt etablering 

av kultursti bør vurderes 

• Styrke formidling mot 

barnehager og skoler 



• Se hensynssoneark 5 for 

mer informasjon 

15 
Dyregrav – 

Mellingsætra 

Fangstsystem 

funnet i 2019, 

ligger ved 

Bekkdalsbekken 

sørøst for 

Mellingsætra. 
 

79/5 

77/3 
  A-id: 240684 
 

• Tre synlige dyregraver på 

vestsida av bekken, og to 

på østsida. De to på østsida 

er godt synlig, den ene med 

rester av treverket etter 

fangstsystemet.  

• Skilting hit i forbindelse 

med turskiltprosjektet. og 

en beskrivelse på 

lokaliteten 

• Justering av lokasjonen i 

Askeladden 

BYGNINGER OG KULTURMILJØ 

16 Lisbetsætra 
Regulert til 

bevaring 
101/2 

Registrert i 

SEFRAK 

• Lisbetsætra ble bygget opp 

som kuranstalt og 

sanatorium på slutten av 

1800-tallet 

• Hele området og lokaliteten 

i seg er sentral i stedets 

funksjon 

• For mer info, se 

hensynssoneark 6 

• Hjelpe eierne med å lage 

en forvaltningsplan, med 

noen antikvariske føringer 

om hva som kan tillates av 

endringer. Arbeidet med 

dette er allerede i gang 



• Et av fem kulturmiljø fra 

Skaun i fylkeskommunens 

kulturmiljøplan.  

17 Børsøra   

141/316  

141/58 

141/231 

141/244 

141/230 

141/66 

141/125 

141/17 

141/60 

141/70 

141/43 

141/223 

Flere av 

bygningene er 

registrert i 

SEFRAK 

• For mer info, se 

hensynssoneark 1 

• Det skal utarbeides 

veileder for 

bevaringsområdet Børsøra 

• Infoskilt skal settes opp 

• Tiltak mot klimaendringer, 

eksempelvis ved springflo, 

må vurderes 

• Se på mulighet for bru fra 

Børsøra til Nautsmælen, 

slik at Naustan, Børsøra og 

bautasteinene blir en del av 

et felles kulturområde 



141/15 

141/16 

141/27 

141/204 

141/240 

141/196 

141/186 

1 
Våningshus og 

stabbur, Kråkset   85/1 
  Registrert i 

SEFRAK 
• Eldste bevarte bygg på 

gården bygd i 1799 

• Hjelpe eier med søknad 

om midler, hvis ønskelig 

19 Bygdamuseet     
51/80 

82/13 

 Registrert i 

SEFRAK 

• Bygningene på museet 

regnes som viktige 

kulturhistoriske bygninger i 

Skaun kommune 

• Museet er en viktig aktør 

for bevaring av bygg i hele 

kommunen, også andre 

• Styrke museets 

kompetanse i antikvarisk 

forvaltning og 

kulturhistorieformidling 

• Styrke formidling av 

skolehistorie gjennom 

Skulemuseet i Råbygda  



bygg enn de som står på 

museet i dag 

       

20 
Båtstøet  

(husmannsplass)  54/15 
Registrert i 

SEFRAK 

• Ligger nært Malmsjøen, og 

var husmannsplass under 

gården Skauan 

• Oppsetting av skilt med 

info om stedet og dets 

historie  

21 
Solstadåsen 

(husmannsplass)  60/10 
Registrert i 

SEFRAK 

• Husmannsplassene på 

Solstad ligger langs veien 

mellom Skaun og 

Vassbygda 

• Oppsetting av skilt med 

info om stedet og dets 

historie 

22 

Berglykkja/ 

Klevaplassen under 

Syrstad 

(husmannsplass) 

 73/9 
Registrert i 

SEFRAK 

• Dette var en 

husmannsplass fra 1832. 

Den siste husmann satt her 

fra 1868-1904. Våningshus 

oppført i 1900 av laftet 

tømmer og bindverk i 1. 

etasje 

• Vedskjul oppført før 1900 

• Våningshuset i dårlig 

forfatning 

• Plassen er registrert av 

historielaget 



23 
Torelykkja  

(husmannsplass) 
 149/3 

Registrert i 

SEFRAK 
• Husmannsplass fra 1600-

tallet 

• Dokumentere bygningen 

for ettertiden 

24 Espåsen nordre  160/1 
Registrert i 

SEFRAK 
• Fra 1700-tallet - både 

bolighus og masstu 

• Gjennomføre en 

dendrokronologisk 

datering 

25 Espåsen søndre  160/2 
Registrert i 

SEFRAK 
• Våningshus registrert i 

SEFRAK 

• Gjennomføre en 

dendrokronologisk 

datering 

26 Einan  173/1 
Registrert i 

SEFRAK 

• Våningshus fra 1600-tallet 

• Mange gamle bygninger fra 

både 1600- og 1700-tallet 

• To stabbur fra 1700-tallet 

• Hus for dyr fra 1600-tallet 

• Dokumentere bygningen 

for ettertida 

27 
Våningshus 

Skjenald   110/1 
Registrert i 

SEFRAK 

• Bygd i 1859 

• Solid konstruksjon 

• Høy regional interesse 

• Dokumentere bygningen 

for ettertida 



28 Naust, Gangaunet  59/1 
Registrert i 

SEFRAK • Fra 1700-tallet 
• Dokumentere bygningen 

for ettertida 

29 
Stabbur, Kjærem 

nedre  170/2 
Registrert i 

SEFRAK • Fra 1600-tallet 
• Dokumentere bygningen 

for ettertida 

30 Æle   141/1 
Registrert i 

SEFRAK • Fra 1700-tallet 

• Dokumentere bygningen 

for ettertida, både interiør 

og eksteriør 

31 Engan   130/1 
Registrert i 

SEFRAK 
• Kulturmiljøet med tunet og 

stabbur 

• Dokumentere bygningen 

for ettertida 

32 Høgset  129/1 
Registrert i 

SEFRAK 

• Kulturmiljøet/gardstunet 

• Helheten i tunet er godt 

bevart 

• Dokumentere bygningen 

for ettertida 

33 Skjetnan   114/6 
Registrert i 

SEFRAK • Våningshus fra 1750 
• Dokumentere bygningen 

for ettertida 



34 Meistadteigen   175/1 
Registrert i 

SEFRAK 

• Totalt fem bygninger på 

tunet er registrert i 

SEFRAK 

• Dokumentere bygningen 

for ettertiden 

35 Andåsen   115/1 
Registrert i 

SEFRAK 

• Gården er en del av 

kulturlandskapsområdet 

“Skjetnan” 

• Hovedbygning fra 1870 

• Dokumentere bygningene 

for ettertida 

• Fire av byggene er 

registrert i SEFRAK 

36 Klokkarvika  177/6 
Registrert i 

SEFRAK 

• Både hovedbygning, 

driftsbygning og stabbur er 

registrert i SEFRAK 

• Dokumentere bygningen 

for ettertida 

KRIGSMINNER 

37 

Brekka - rester fra 

igangsatt bygging av 

ubåtbunker 
 10/1   

• Sette opp skilt med 

informasjon om stedet, og 

koblingen mellom 

bunkeren og de tyske 

planene om Neue 



Drontheim. Rustkammeret 

blir samarbeidspart her. 

• Styrke formidling i skole 

NYERE TIDS KULTURMINNER 

38 Boligfeltet i Brekka   
Kobles ikke mot 

eiendom   

• De siste 50 års 

boligbygging er noe av det 

mest særpregede med 

Skaun 

• Det bør vurderes på hvilke 

muligheter Brekka kan 

formidles som et tidstypisk 

boligfelt for perioden fra 

1965 – og fram til 80-tallet 

39 Brødrene Viggaklev   
134/22 

134/13  
 

• Industribygg på Viggja 

• Særpreget bygg som 

formidler historie fra sin tid 

  

SAMFERDSEL 



40 
Steinkvelvbru 

Hammerbekken  

Fredning med 

statlig eie og 

ansvar 

4/1  

• Norsk Veimuseum på 

Hamar har delegert ansvar 

for å følge opp 

kulturminner knyttet til 

Statens Vegvesen 

• Brua er en del av den gamle 

kongevegen/ postvegen 

• Roller og økonomisk 

ansvar må avklares 

41 
Steinkvelvbru ved 

Byabekken 
   90/1   

• Norsk Veimuseum på 

Hamar har delegert ansvar 

for å følge opp 

kulturminner knyttet til 

Statens Vegvesen 

• Brua er en del av den gamle 

kongevegen/postvegen, 

brua ligger nå på nedsiden 

av fylkesvegen  

• Infoskilt skal settes opp 

42 

“Einars veg” - 

gammel kavlveg ved 

Malmsjøen  

Automatisk freda 55/1    
• Vegen må dokumenteres 

og registreres i Askeladden 



43 
Dampskipskaia i 

Børsa     

• Anlegget er en del av det 

bevaringsverdige 

kulturmiljøet Børsøra 

• Se hensynssoneark 1 for 

mer informasjon 

• Sett opp infoskilt om kaien 

og fjorden som 

samferdsels vei, som en del 

av en utvidet informasjon 

om Børsøra.  

44 
Dampskipskaia på 

Viggja     
• Se hensynssoneark 4 for 

mer informasjon 

• Sett opp infoskilt om kaien 

og fjorden som 

samferdselsvei 

45 

Dampskipskaia i 

Buvika - 

Husbyfjæra 
   

• Finnes rester av brygga 

som lå i Husbyfjæra  

46 

Pilegrimsleia/Den 

Trondhjemske 

postveg/ 

Kongevegen 

 Ikke relevant  

• Se boka Fra Riksveg til 

motorveg. Veglangs i Skaun i 

1000 år av Gerd Søraa, 

utgitt i forbindelse med 

åpning av E 39 i 2005 

 



47 

Fylkesveg 6642 

(gamle 

E39/tidligere 

omtalt som 

fylkesveg 800)  

 106/59 

A-id: for 

Mannsfjellbrua: 

218099 

og Vika-

kammen 

217204 

• Vegen er et godt eksempel 

på en kystvei etter fransk 

type - og er godt bevart. 

Vegen har kobling til 

vannet som ferdselsåre og 

utbygging av både 

infrastruktur som 

bensinstasjoner, bussruter, 

boligområder og butikker 

mv. 

• Mansfjellbrua - en av 

kommunens få byggverk 

fra krigen.  

• Vurdere om deler av vegen 

kan velges ut og gis et vern 

48 
Brygge ved 

Bakløkkaia  177/2  

• Samvirkelagskaia er et av 

flere navn 

• Bakløkk-kaia har sitt navn 

etter Martin Bakløkk, som 

bygde kaia tidlig i 

mellomkrigstida for 

utskiping av kvarts til 

• Se Strandsoneplan for 

Skaun for videre 

informasjon 

• Denne plan er riktignok 

gammel, men hadde 

føringer for dette området 



smelteverket på 

Thamshavn 

• En av de fineste stedene å 

drive sjøbasert friluftsliv 

49 
Gammelt vegskilt 

langs Skaunaskogen   401/1 og 401/2  

• Skiltet står ikke langt fra 

kommunegrensa mot 

Orkland. Det viser til 

Laugen 9,2 og Sundli 2,4, og 

er kommunens eldste 

vegskilt. 

Vurdere informasjon om og 

ved skiltet   

INDUSTRIHISTORIE 

50 
Norgesmøllene i 

Buvika 
  2/2 

 Fire av 

bygningene 

registrert i 

SEFRAK 

• Se hensynssoneark 2 for 

mer informasjon 

• Lage forvaltningsplan. 

Denne må også inkludere 

en fargesettingsplan. 

• Hjelpe Norgesmøllene AS 

med å søke midler for 

istandsetting, dersom 

ønskelig 



• Infotavle om mølla kan 

med fordel settes på 

friområdet Saltnesstranda.  

51 
Frammigard 

Hammer 
  4/1  SEFRAK 

• Vinhuset på Frammigard 

Hammer er unikt i 

trøndersk industrihistorie 

• Bidra slik at det blir laget 

en forvaltningsplan, og 

søke om midler til 

istandsetting. Arbeidet 

med forvaltningsplan er 

påbegynt 

• Vurdere om anlegget skal 

foreslås fredet.  

52 

Klebersteinsbrudda 

i Skaumarka og i 

Eidslia  

Freda 
54/2 

55/1 

 A-id: 

240703 

• Tidlig industri 

• Eksempel på bruk av lokale 

ressurser ved bygging av 

kirka i Skaun. Stein herfra 

er trolig også brukt i 

Nidarosdomen 

• Dokumentere og registrere 

i Askeladden 



53 

Kvartsbrudd i 

Børsa - langs 

Børsberga, 

Krangsås og Olstad  

 

172/1 

177/1 

180/3 

 

• Det er kjente kvartsbrudd 

ved Krangsås, ved Pynten 

tunell (fv. 6642) og ved 

«kåret» på Olstad. 

• Martin Bakløkk brøt ut 

kvarts flere steder i 

Børsaberga og kaia som vi i 

dag kjenner som Bakløkk-

kaia på Langtangen 

nedenfor Ramberget, er en 

av flere han bygde. 

• Bidra til at denne delen av 

historien blir registrert og 

samlet, og etter det også 

formidlet 

54 Kruthuset på Sim  44/1 
Ikke registrert i 

SEFRAK 
• Kruttlager for krutt-

industrien i Eggkleiva  

• Etablering av infoskilt - 

sette kruttproduksjon i 

historisk kontekst. 

• Vurdere strakstiltak. 

• Sikre registrering i 

Askeladden.  

55 «Gammelsaga» i 

Mora ved 
 

65/1 

69/1 
 

• Denne saga stod mellom 

Mora og Krokstadsæter-

• Det bør etableres infoskilt 

om trelasthistorien i Skaun 



Krokstadsæter-

veien 

vegen, der Kjeldsbekken 

renner ut i Mora. Saga er 

første omtalt i skattelistene 

i 1632, men fikk forbud 

mot drift i 1658. Sagdrifta 

kom imidlertid i gang igjen 

i siste halvdel av 1700-tallet. 

• Saga ble drevet ved Mora 

ca. 100 år før den ble flyttet 

fram i bygda og ble satt 

opp på nytt i Våddåbekken, 

i Krokstadhåggån.  

- og som vil gi muligheter 

til å koble sammen skog og 

fjord på en god måte - 

gjerne gjennom 

tømmerrenner eller 

vannveier.  

56 

Marmorbrudd i 

Vakkergilan i 

Dalsmarka  

Freda 63/3  

• Tidlig bergverksdrift i 

Skaun, med marmorbrudd. 

Lokalt navn, «Vakkergilan», 

nederst i Dalslia, ned mot 

vatnet Storvålåtjønna.  I en 

beskrivelse om «Dalen» fra 

1773, beskriver G. 

Schønning at det i «berget 

her», brytes det brun og 

• Området er ikke registrert i 

Askeladden.  

• Det bør komme opp skilt 

på stedet, og det bør også 

skiltes til stedet i 

forbindelse med det 

arbeidet som gjøres med 

merking i utmark.  



hvit marmor. Muligens vært 

drift her fra 1600-tallet. 

Brukt som bygningsstein og 

tilvirkning av 

pyntegjenstander. 

57 
Nydammen 

(Femtidammen)  

3/2 

33/1 

34/1 

  • Bør ses i sammenheng med 

Djupsjøen og Sætervatnet 

• Bør lage infoskilt om 

dammen og energihistorien 

i Buvika 

58 
Simsfossen 

kraftstasjon  155/15  

• Simsfossen kraftstasjon ble 

bygget i 1921. 

• Kraftstasjonens historie ble 

dokumentert gjennom 

historielagets årbok 2021. 

• De bør oppfordres til å 

lage informasjonstavle om 

historien rundt anlegget.  

FORENINGSVIRKSOMHET, SKOLE OG HELSEVESEN 



59 
Bedehuset i 

Eggkleiva  

162/9 

Fester er 

Eggkleiva 

indremisjon 

 

• Utfordringer med 

eieforhold både på hus og 

grunn.  

• Bedehuset er svært godt 

tatt vare på, og framstår i 

dag som et eksempel på 

bedehusa det tidligere 

fantes så mange av.  

60 
Skulemuseet i 

Råbygda  

82/13 

Kommunen er 

eier, driftes av 

Skaun 

bygdamuseum.  

 

• Det har vært forslag om 

flytting, med formaliteter 

hindrer dette: Kommunen 

fikk i 1985 bygget i gave fra 

grenda, med forbehold om 

at den skulle stå der den 

står. 

• Formidling av 

skolehistorien bør styrkes.  
 

61 
Skolebygget i 

Vassbygda  57/56  

• Det er få av de gamle 

skolehusene igjen i Skaun 

kommune - ut over 

Råbygda. 

• Vurdere informasjonsskilt.  

62 
Eggkleiva gamle 

skole   159/31  

• Gamle Eggkleven skole 

startet i ei stue under 

gården Eggkleiva (Kleven) i 

• Eksisterende inngangsparti 

i skolen fra 1929 finnes 

fortsatt. 



1871, da som Eggklevens 

og Eidsmo krets. Senere 

Eggkleven skolekrets og 

Eggkleiva krins. Skolen lå 

ved den gamle konge- og 

postvei på vestsiden av 

Laugen. Denne ble nedlagt 

i 1961, og elevene ble flytta 

til Moan skole i Børsa.  

• Ta vare på skolehistorien 

fra Eggkleiva.  

63 

Arkivmateriell, 

protokoller og foto 

for lag, 

organisasjoner og 

bedrifter. 

Det formelle 

ansvaret ligger til 

eierne av de 

enkelte 

arkiv.  Arkivloven 

omtaler 

privatarkiv, §§ 13 

– 19  

  

• Viktig del av kommunens 

historie ligger i arkivene til 

lag, bedrifter og 

institusjoner 

• Arkivverket har føringer 

for denne type arkiv og 

materialer.  

• Hjelp og rådgiving ved 

arkivering 

KULTURLANDSKAP 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126#KAPITTEL_3


64 Hafsbuen   

92/2 

88/7 

104/5 

88/41 

 

• Hafsbuen er en av fire 

kulturlandskap som ble 

registrert i Skaun kommune 

i 

Kulturlandskapsprosjektene 

på 90-tallet og 2000-tallet.  

• Se Statsforvalterens 

rapport for forslag til tiltak.  

65 Torvhus  
Orrmyra i 

Børsmarka  
149/1  

• Dette er et av tre eller fire 

opprinnelige torvhus på 

dette stedet.  
 

66 Torvhus  Sildværmyra  134/38  
• Omtalt i turboka. 

• Godt vedlikeholdt.   
 

67 

Skjetnan og 

Skjetnegardene - 

kulturlandskap  
 

Ikke relevant - 

dette er et 

landskapsområde 
 

• Skjetnan er en av fire 

kulturlandskap som ble 

registrert i Skaun kommune 

i 

Kulturlandskapsprosjektene 

på 90-tallet og 2000-tallet.  

• Det er med få 

kulturlandskap i denne 

oversikten, således blir 

dette området ekstra viktig 

• Bør vurderes om det skal 

lages en hensynssone eller 

gis andre føringer.  



68 Mellingsætra  Kulturlandskap  

Ikke relevant - 

dette er et 

landskapsområde 
 

 

• Mellingsætra er en av fire 

kulturlandskap som ble 

registrert i Skaun kommune 

i Kulturlandskaps-

prosjektene på 90-tallet og 

2000-tallet. 

• Se Statsforvalterens 

rapport for forslag til tiltak. 

69 Ribygda Kulturlandskap  

Ikke relevant - 

dette er et 

landskapsområde 
 

 

• Skjetnan er en av fire 

kulturlandskap som ble 

registrert i Skaun kommune 

i Kulturlandskaps-

prosjektene på 90-tallet og 

2000-tallet. 

• Se Statsforvalterens 

rapport for forslag til tiltak. 

 

 


