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Vedlikehold av bygningsmassen på gårdene 

Oppland Bondelag registrerer at flere uttrykker bekymring for mulighetene for vedlikehold av 

bygningsmassen på gårdene framover. 

 

Det bør være i samfunnets interesse at bøndene klarer å ta vare på de tradisjonsrike 

bygningene på gårdene både her i Oppland og resten av landet. Dette er en del av kulturarven 

og en del av det som bidrar til et vakkert kulturlandskap. 

 

Det er en økonomisk kjempeutfordring å holde ved like den store bygningsmassen, bl.a. 

bolighus, på gårdene. Dette gjelder både det løpende vedlikeholdet, men ikke minst ved 

generasjonsskifter. 

 

Da ny generasjon overtar, ønsker de fleste å endre og i mange tilfelle oppgradere 

bolighuset/bygningen. Det blir ofte en oppgradering, ikke bare etter egne ønsker, men også 

etter lover og forskrifter, bl.a. brannvern, el-sikkerhet m.m. 

 

De tradisjonsrike bygningene er ofte uhensiktsmessige i forhold til dagens krav til boliger, de 

er uhensiktsmessig store, og de er svært kostbare å restaurere. For mange som overtar gård, 

kan dette bli en økonomisk uoverkommelig sak. Resultatet kan bli at de yngre velger å bygge 

en ny hensiktsmessig bolig, og den tidligere bygningen kan bli stående tom og etter hvert 

forfalle. Vi får signaler om at forfallet er i gang flere steder, og det haster med tiltak for å 

hindre dette. 

 

Den økonomiske situasjonen og inntjeningen for norske bønder er dessverre ikke god nok til 

at en kan forvente at bygningsmassen blir vedlikeholdt på en god nok måte. Dette bekymrer 

oss. 

 

Oppland Bondelag støtter fullt ut Norges Bondelags arbeid overfor myndighetene for å få 

forbedrede skatteregler, evt. tilskuddsordninger, som kan hjelpe til å vedlikeholde og 

restaurere bygningsmassen på norske gårder. Det må legges trykk i arbeidet med å få 

gjeninnført det tidligere systemet med at en kunne utgiftsføre vedlikehold av bolighus. Vi er 

åpne for andre løsninger som bidrar til å avhjelpe de store økonomiske utfordringene som 

ligger i å bevare bygningsmassen på norske gårder. 
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