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Saksfremlegg 

Som redegjort for i styremøte 9. desember 2014 ble det høsten 2014 søkt om  

kr 750.000 fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet "Over heia" på Kristiansand museum. 

Hovedtrekkene i prosjektet er å lage en ny tursti over heia fra Setesdalstunet til Vest-

Agder-tunet. På denne måten åpnes en større del av museumsområdet opp og det 

skapes en bedre publikumsflyt ved at besøkende kan benytte seg av en rundløype 

mellom tunene. I prosjektet ligger også oppføring av et bygg langs stien hvor 

kulturhistoriske aktiviteter kan ha sin base. Gjensidigestiftelsen er opptatt av at barn og 

unge kommer i fysisk aktivitet og prosjektet legger derfor opp til turløyper, fysiske 

aktiviteter som bæring av vann, kløyving og bæring av ved med videre.  

 

I desember 2014 ble det gikk tilsagn på hele søknadsbeløpet. Hogst og forarbeid ble 

satt i gang i januar 2015. Etter innspill fra Vest-Agder-museet sitt styre 9. desember 

ønsket vi å få opp et bygg av mer bestandig karakter enn den midlertidige gapahuken 

eller lavvoen vi hadde i prosjektbeskrivelsen vår. Ettersom dette området ligger 

mellom Vest-Agder-tunet, med bygg primært fra Eiken, og Setesdalstunet, ønsket vi å 

oppføre et bygg langs stien som passet inn i det skapte geografiske landskapet. Valget 

falt på et stegelverksbygg, særlig vanlig i vestlige deler av Vest-Agder, og ønsket er å 



 

 

 

 

 

Side 2 av 2 

ta utgangspunkt i et faktisk bygg i Sirdal.  

 

Selve stien var i følge kommunen ikke pliktig å byggemelde så lenge vi holdt oss 

innenfor deres tekniske spesifikasjoner for slike tiltak, men oppføring av et bygg som 

vi nå planla ville være meldepliktig. Området "Over heia" berører har ingen 

kulturminner inntegnet i kart hos verken kommunen eller fylkeskonservator, men 

ettersom saken uansett sendes på høring til Fylkeskonservator ved en byggesøknad 

ønsket vi så fort som mulig å få en klarering derfra. Befaring med arkeolog fra 

Fylkeskonservators kontor resulterte imidlertid i at området ble sett på som svært 

interessant i forhold til mulige funn av automatisk fredede kulturminner. Det var ønske 

om å gjøre prøvestikk både der hvor stien skal ligge og der bygg planlegges.  

Dette har gjort at arbeidet har stoppet opp midlertidig i påvente av Fylkeskonservators 

registreringer. Vi har ventet på den formelle saken fra Fylkeskonservator siden i januar, 

og denne mottok vi først 16. februar. Arkeologen vil utføre sitt arbeide så fort som 

mulig, men vinterklima vil kunne påvirke når registreringene kan utføres.  

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


