
 

 

  

F R A  

P R O G R A M M E T :   

  

 

Per O. Skjølberg  

 

”Nasjonalt prosjekt for 

landbruksbygg og  

Kulturlandskap” 

 

 

Trond S. Raddum 

 

”Fornyet bruk av eldre 

landbruksbygninger i  

Oppland og Hedmark” 

 

  

 

Vi besøker 

 

- Størhuset på Hveem 

Østre 

 

- Jordstampehus på  

tidligere Hveem forsøks-

gård 

 

- Driftsbygningen på  

Lae Vestre 

 

  

  

  

  

  

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark og Mjøsmuseet inviterer til fagsamling for 

fornyet bruk av eldre bygninger i landbruket. Samlingen er en del av prosjektet 

”Fornyet bruk av eldre landbruksbygninger i Oppland og Hedmark” som avsluttes i 

2012. Hovedtema for prosjektet har vært registrering og formidling av gode 

eksempler. En del eksempler er vist på nettstedet www.landbruksbygg.no, og 

flere vil bli lagt ut. Mer informasjon om selve prosjektet får du på 

www.mjosmuseet.no.  

 

Hensikten med fagsamlingen er å: 

* få faglig påfyll sammen med andre som jobber med samme fagområde 

* vise noen av eksemplene som er registrert gjennom prosjektet 

* lufte interessen for å etablere et faglig nettverk for de som arbeider med og har 

interesse for fornyet bruk av eldre landbruksbygg i Oppland og Hedmark 

FYLKESMANNEN I OPPLAND FYLKESMANNEN I HEDMARK 

Foto: Trond Raddum 

Invitasjon til 

Fagsamling for fornyet bruk av eldre 

landbruksbygninger i Oppland og Hedmark 

31. oktober 2012 
S T E D :   

P E D E R  B A L K E - S E N T E R E T  ( B I L L E R U D )  

                                      Senteret ligger langs ”Mjøsvegen” fra Kapp mot Bilitt  



 

 

  

S I D E  2  

”Fornyet bruk av 

eldre 

landbruksbygninger 

i Oppland og 

Hedmark” 

Møteleder: Arne J. Berg, direktør ved Mjøsmuseet      

  

Påmeldingsfrist 24. oktober 2012 til stig.horsberg@fmop.no 

Prosjektet dekker deltagelse inkl. servering. Den enkelte dekker selv reisekostna-

der. Under befaringen samkjører vi med privatbiler. Ved spørsmål ta kontakt med  

Trond Raddum, trond.raddum@mjosmuseet.no 

Stig Horsberg, stig.horsberg@fmop.no eller  

Kristin Ø. Bryhn, kristin.bryhn@fmhe.no  

09.30 - 10.00 Frammøte og kaffe 

10.00 - 10.15 Velkommen 

Arne J. Berg, direktør ved Mjøsmuseet 

10.15 - 10.30 Prosjektet ”Fornyet bruk av eldre landbruksbygninger i Oppland og  

Hedmark” 

Trond Raddum, prosjektleder og bygningsvernrådgiver, Mjøsmuseet 

10.30 - 11.00 Nasjonalt prosjekt for landbruksbygg og kulturlandskap -  

Arbeidsgruppe for ”Ny bruk av ledige landbruksbygg” - hva har skjedd og 

hvor står vi nå? 

Per O. Skjølberg, sekretær for arbeidsgruppa og fagkoordinator for byggteknisk 

rådgiving og planlegging, Norsk landbruksrådgiving 

11.00 - 11.45 Lunsj 

12.00 BEFARING 

1) Størhuset på Hveem Østre 

- vognskjul ombygd til plantørke (korn og løk), redskapslager 

2) Gammelt rotvekstlager/jordstampehus på tidligere Hveem 

forsøksgård - Vøling? Hva så? 

3) Driftbygningen på Lae Vestre 

- gjenbruk og utvidelse for mjølkeproduksjon 

14.30 Kaffe og avsluttende samling på Peder Balke-senteret: 

Er det interesse for å etablere et faglig nettverk for de som arbeider med 

fornyet bruk av eldre landbruksbygg i Hedmark og Oppland? 

v/Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark 

15.30 Vel hjem! 

Program    31.oktober 2012 

Foto: Trond Raddum 

Velkommen til fagsamling! 


