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KULA-Hedmark. 

Det vises til høringsbrev om «kulturpolitiske landskap av nasjonale interesse i Hedmark – høring». 

Glommen Mjøsen Skog SA har mange andelseiere innenfor de KULA-områdene som nå er ute på 
høring. Vi står imidlertid ikke på lista over de organisasjoner som har fått planen til høring, men ble 
gjort oppmerksom på høringen via andre kilder. Dermed har vi heller ikke fått invitasjoner til eller 
vært oppmerksom på informasjonsmøtene som har vært avholdt. Vi kunne ha kommet med innspill 
tidligere i prosessen om vi hadde stått på høringslista og ber Riksantikvaren for framtidige 
prosesser å være oppmerksom på at Glommen Mjøsen Skog representerer totalt 7200 andelseiere 
i store deler av Innlandet og østre deler av Viken.  

Det skrives i høringsbrevet at «KULA-registeret vil være et sentralt kunnskapsgrunnlag og skal 
signalisere tidlig og tydelig hvilke landskap det bør tas særskilt hensyn til i areal- og 
sektorplanleggingen». Vi mener prinsipielt at slike registreringer og kartlegginger er fornuftige og 
formålstjenlige. Hva som er bevaringsverdig og viktige kulturhistoriske landskap, tilligger Riksantikvarens 
kompetanseområde, og en kulturhistorisk kartlegging vil derfor være et viktig kunnskapsgrunnlag for 
Glommen Mjøsens virksomhet. Norsk skogbruk har allerede en sterk både indre og ytre justis med 
å ta hensyn og verne om spesielle biotoper, kulturminner m.m. gjennom egen sertifisering – PEFC 
– og diverse lover som berører skogsdrift. Vi opplever også at samarbeidet mellom skogbruket og 
regional kulturminnemyndighet i all hovedsak er svært god og at det praktiseres en utstrakt bruk 
av melding samt mer uformell kontakt om skjøtsel rundt kulturminner. 

Mange av de kulturminnene og viktige kulturhistoriske landskap som ligger i skog, er under forfall fordi 
den menneskelige aktiviteten som skapte kulturminnet er liten eller opphørt. Tekniske anlegg er ikke 
lenger i bruk og det intensive utmarksbeitet og seterdriften er i all hovedsak borte. Dette opplever vi som 
hovedutfordringen for ivaretakelse av kulturminner. Vi ser at høringsutkastet inneholder enkelte elementer 
av dette (for eksempel “Det bør stimuleres til fortsatt jordbruksdrift”), men i hovedsak er tiltakene preget 
av forslag til å begrense eller redusere virksomhet i og ved kulturlandskapene. Vi mener at dette retter 
oppmerksomheten bort fra det reelle problemet. Vi mener også at en etat som oppfordrer til “fortsatt 
jordbruksdrift” bør ansvarliggjøres i å ha noen formeninger om hva som skal til. For mange i landbruket 
vil det virke provoserende å komme med ideer uten å ha noen tanker om hva som skal til for å få det til. 

I samme lys står foreslåtte begrensninger i skogbrukstiltak. For det første må man kunne forvente at slike 
ønsker springer ut av en analyse og ikke bare presenteres i konklusjonen og for det andre må det gjøres 
en vurdering av hensiktsmessigheten (risikoen for negativ påvirkning opp mot næringsmessig tap). Slik 
ønskene om endret skogskjøtsel er presentert for området Grue Finnskog, virker de foreslåtte 
restriksjonene helt ubegrunnet.   

Det er hos mange av våre andelseiere stor interesse på eget initiativ og kostnad å ivareta og 
opprettholde viktige kulturminner. Vi mener det vil være konstruktivt å framheve denne 
egeninteressen og spille på lag med de aktive kreftene som finnes lokalt enn å forslå restriksjoner. 

Riksantikvaren 

Postmottak@ra.no 
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Vi ber derfor om at vi for eventuelle senere høringer at vi føres opp på høringslista slik at vi aktivt 
kan involvere oss i prosessen. 

 

Med vennlig hilsen 
GLOMMEN MJØSEN SKOG 

 

Gunnar A Gundersen (sign) 

Glommen Mjøsen Skog SA 


