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Vedtak om fredning - Abborhøgda, gnr./bnr. 71/1
Vedlegg:
Abborhøgda (Yöperinmaki), gnr.bnr. 711, Kongsvinger kommune – forslag til vedtak om
fredning
Fredningsdokumentasjon

Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune støtter Riksantikvarens forslag til vedtak om fredning av Abborhøgda
(Yöperinmaki) gnr. / bnr. 71/1 (AskeladdenID 222830- 1 3)

18.09.2019 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
Formannskap- 105/19 Vedtak:
Kongsvinger kommune støtter Riksantikvarens forslag til vedtak om fredning av Abborhøgda
(Yöperinmaki) gnr. / bnr. 71/1 (AskeladdenID 222830- 1 3).

Saksopplysninger:
Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 jf. § 22, foreslår
Riksantikvaren fredning av Abborhøgda (Yöperinm aki) gnr. / bnr. 71/1 i Kongsvinger
kommune.
Omfanget av fredningen
Forslaget om fredning etter kulturminneloven § l5 omfatter arealet avmerket på kart
nedenfor (AskeladdenID 222830- 1 3) .

I 2017 ble alle bygningene samt tuntre og hage fredet etter § 22a som del av
landsverneplanen til Statskog.
Formålet med fredningen
Formålet med fredningen av grøntarealet på Abborhøgda er å bevare et kulturhistorisk
viktig eksempel på en tradisjonell skogfinsk plass med helhetlig organisk tunstruktur og
omkringliggende mosaikklandskap dannet av flere driftsarealer. Med grøntareal menes
det helhetlige kulturlandskapet som inkluderer et mangfold av dyrkingsflater samt
skogpartier, ferdselsårer og tunareal (rommet mellom bygningene). Et mosaikklandskap
er en helhet av flere driftsflater og skogstykker som fra luften ser ut som en
mosaikk .
Fredningen av tunet skal sikre det åpne rommet mellom bygningene i den
karakteristiske skogfinske tunstrukturen hvor bygningene er plassert tilpasset
terrengformasjoner og landskap.
Fredningen av mosaikklandskapet skal sikre at driftsflatene (åkerlapper, engstykker,
beitemark og hakkslåttmark ) samt mellomliggende skogpartier med rydningsrøyser og
spor av ferdsels veier opprettholdes. Det er viktig å opprettholde skog i driftsflatenes
randsone slik at flatenes form og utstrekning er lesbare.
Vurdering:
Den skogfinske kulturen er en viktig del av Kongsvinger og Finnskogens historie. Abborhøgda
er en av få gjenværende skogfinneplasser som fremstår som komplette og er derfor viktig å
bevare. Tunet er en del Finnskogrunden og Finnskogleden og er et attraktivt turmål i seg selv.

Fredningsforslaget er i tråd Kongsvinger kommunes «Kulturmelding 2009-2013(2021)»
ark.sak 09/22884, herunder «Stimulere til et aktivt og synlig kulturminnevern.»

Medbestemmelse:
Saken er ikke drøftet med hovedtillitsvalgte.

Konklusjon og oppsummering:
Rådmannen mener det er viktig å bevare Abborhøgda mest mulig i opprinnelig stand og
støtter ønsket om fredning av tunet med tilliggende arealer i tillegg til tidligere fredning av
bygningene.

