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Endelig uttalelse vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for tilrettelegging av båtankomst ved Mesnasaga
Dette er en uttalelse fra Kulturarv i Innlandet fylkeskommune.
Vi viser til brev fra Lillehammer kommune mottatt 25.11.2019 med høring av søknad om
tilrettelegging av båtankomst ved Mesnasaga. Kulturarv har hatt møte med Jon Alf Andresen
angående saken, der det ble forelagt bilder av de aktuelle områdene og nærmere
beskrivelse av tiltaket.
Tiltaket omhandler fjerning av stein i utløpet av båtankomst 2 og mudring av elveos og noe
vedlikehold på vegen ned til båtankomst 1 (jf kart 3). Begge tiltakene må gjøres på lav
vannstand, og det er behov for å benytte gravemaskin under arbeidet.
Ankomst 2: Det er tidligere gjort til dels store terrenginngrep ved båtankomst 1 i forbindelse
med ulike tiltak. Kulturarvs vurdering er at det er lite sannsynlig at det ligger bevarte
kulturminner i dette området, og at tiltaket med å fjerne stein i utløpet kan gjennomføres uten
ytterligere arkeologiske undersøkelser.
Ankomst 1: Området som skal mudres ved båtankomst 1 er avgrenset i kart fra Jon Alf
Andresen mottatt 23.3.2020 (kart 1). Det er snakk om å mudre en strekning på ca. 10 meter
slik at det er mulig å komme til med båt også på noe lav vannstand. Det skal også gjøres noe
vedlikeholdsarbeid på vegen fra parkeringsplassen og ned til osen. Kulturarv mener at
tiltakene kan gjennomføres uten at det blir gjort ytterligere arkeologiske undersøkelser i
området. Massen som graves opp må ikke deponeres i osen, på bredden eller nær vannet
for øvrig uten at dette er avklart med kulturminnemyndighetene. Elveosen må ikke breddes
ut over den det som i dag er osens naturlige bredde, omtrentlig vist i kart 2.

Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
Hamar

Telefon:
E-post:
Internett:
Org.nr.:

+47 62 00 08 80
post@innlandetfylke.no
www.innlandetfylke.no
920717152

Kart 1: Strekningen som skal mudres er vist med rød strek. Blå strek markerer veien ned til osen.

Kart 3: Kartet viser omtrentlig bredde på osen slik den er i dag.
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Kart 3: Tiltaksområdene som vist i søknad fra Lillehammer kommune.

Vi gjør oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk
fredete kulturminner som ikke er kjent, så skal arbeidet straks stanses i den grad det berører
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding
skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres
og eventuelt vilkårene for dette.

Med vennlig hilsen
Mildri Een Eide
Konservator/arkeolog

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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