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ÅRSMELDING 2015 

 

 

Bygningsvernsenteret Voss/Hardanger (BVS) ble etablert i desember 2014 som en avdeling 

av Vestnorsk kulturakademi (VKA). Denne årsmeldingen er konsentrert om det første år av 

dets virke. Årsmeldingen tar for seg bakgrunn og målsetting for BVS, organisatoriske og 

økonomiske rammer og de tre hovedaktiviteter, nemlig kompetanseheving, oppdragsrettet 

virksomhet og tiltaksarbeid. For nærmere informasjon henvises det til en mer utførlig 

årsrapport med tilhørende vedlegg. Den kan leses på hjemmesiden til BVS. 

BAKGRUNN OG MÅLSETTING 

Forut for etableringen ble det brukt mye tid på planlegging og drøfting med 

hovedsamarbeidspartnerne: Hordaland fylkeskommune v/fylkeskonservatoren, 

Byggmesterforbundet region Vest og museene i området. I drøftingene ble nødvendigheten 

av å få et samlet grep om de utfordringer som er knyttet til fredede og verneverdige bygg i 

regionen og i Hordaland samlet understreket. De utgjør en viktig del av kulturarven. Forfaller 

eller rives de, mister kulturlandskapet sitt særpreg og den kulturelle identitet til 

lokalsamfunnet svekkes. Den overordnede målsetting for BVS ble formulert på denne 

bakgrunn: det gjelder å arbeide for istandsetting og bevaring av slike bygg på en måte som 

gjør at de kan fungere som identitetsmarkører. Målsettingen ble operasjonalisert gjennom 

de tre hovedaktiviteter som alt er omtalt. 

ORGANISATORISKE OG ØKONOMISKE RAMMER 

Rett etter etableringen ble det opprettet en styringsgruppe med ansvar for driften av BVS. 

Den består av representanter fra de tre hovedsamarbeidspartnerne, en representant fra UiB 

og to rådgivere. Det ble bestemt at BVS inntil videre skal være en avdeling av VKA med et 

eget budsjett, avdelings regnskap og at det skulle satses på en daglig leder på heltid. Det tok 

sin tid å finne en egnet daglig leder. Først i oktober 2015 kom Erik Aakre på plass som leder. I 

mellomtiden fikk et team bestående av representanten fra fylkeskonservatoren og de to 

rådgiverne ansvaret for iverksettingen av de tre aktivitetene. 

Et fundert økonomisk grunnlag var både en betingelse for den faktiske etablering av BVS og 

for driften. Her trådde Hordaland fylkeskommune til gjennom KUP – programmet. Alt i 2014 

gikk programmet inn med en finansiering av driften for 2015. I løpet av 2015 er det gitt 

videre bevilgninger for 2016 og 2017. Etter dette er det forutsatt at BVS står på egne ben. 

BVS er også blitt støttet fra privat hold, noe som har sikret et bredt bevegelsesrom. Her 

nevner vi støtten fra Sparebanken Vest (som også bidro i planleggingsfasen), fra 

Byggmesterforbundet region Vest og fra Seimstiftelsen i Granvin. En stor takk til disse! I 

løpet av 2015 har også inntektene fra oppdragsvirksomhet økt. Disse vil på sikt utgjøre en 

viktig del av basisfinansieringen av BVS. 
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KOMPETANSEHEVING 

  

En heving av restaureringskompetansen og en koordinering av eksisterende kompetanse er 

påkrevd skal BVA på forsvarlig måte og i pakt med det antikvariske regelverk kunne ivareta 

sin hovedoppgave: istandsetting og bevaring av fredede og verneverdige bygg. Alt før selve 

etableringen ble det gjennomført et fagopplegg som har gitt føringer for den videre 

kompetansesatsing.  

Fagopplegget hadde tittelen «Kompetanseheving i byggebransjen» og ble finansiert av RUP – 

programmet i Hordaland fylkeskommune. Det var basert på et samarbeid mellom 

Byggmesterforbundet Voss/Hardanger, Næringshagen på Voss og VKA som stilte med en 

variasjon av et videreutdanningsfag utarbeidet i samarbeid med UiB.  

Erfaringene fra dette fagopplegget la kortene for kompetansesatsingene i 2015. Noen av 

disse nevnes i det som følger. 

Kurs i Materialkunnskap avholdt i slutten av mai på Bygningsvernsenteret og i skogen på 

Gjelland gard på Voss kommune 

Kurs i Bruk av eldre verktøy avholdt i september på Bygningsvernsenteret. 

Kurs i Blinking og uttak av rett virke avholdt i november i forbindelse med restaurering av 

Toskedals stova, Vaksdal kommune  

Kurs i Lafting avholdt mai/juni i Rolvsvåg i Samnanger kommune i forbindelse med 

restaurering av krigsminnet Botnahytta  

Ukeseminar om Registrering og høvelmaking avholdt i januar på Bygningsvernsenteret i 

tilknytning til høvelsamlingen etter Sjur Nesheim 

 

Norsk kulturminnefond har finansiert kurs 1, 2 og 4. BVS takker så mye for støtten. 
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OPPDRAGSVIRKSOMHETEN 

Satsingen på oppdragsvirksomhet som hovedaktivitet kjennetegner BVS i forhold til andre 

bygningsvernsentre, likeså det nære samarbeid med byggenæringen. Og oppdragene lot ikke 

vente på seg.  Rett etter etableringen og med et jevnt tilsig utover i 2015 mottok BVS en 

rekke henvendelser om bygg som det burde gjøres noe med. Mange av disse har resultert i 

oppdrag som har restaureringskarakter og faller inn under den overordnede målsetting: 

istandsetting og bevaring av fredede og verneverdige bygg. Ett av oppdragene er alt 

avsluttet, flere har startet opp og en god del er prosjektert eller i startgropen for 

prosjektering.  

 

En oppdragsportefølje kan settes opp, her begrenset til korte karakteristikker:  

 

Toskedalsstova i Vaksdal kommune 

Det dreier seg om en årestove fra 1500 – tallet. 

  

Lydvoloftet på Voss kommune 

Loftet er bygd rundt år 1300. Karakteristisk er lafteverk begge etasjer. 

  

Rekvemylna på Voss kommune 

En av de siste vassdrevne bygdemøller som har vært i drift fram til vår tid. 

  

Gamlehuset på Nes i Hardanger  

Huset er en del av et større klyngetun og stammer fra 1600/1700 tallet. 

      

Kvernhuset i Granvin kommune 

Kvernhuset stammer fra rundt 1850. Intakt, men har noe mangler på det teknologiske plan. 

 

Naust i Fusa kommune  

Et steinmurt naust ved Holmefjorden som er del av et rikt og variert sjøbruksmiljø. 
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Ygre stasjon på Voss kommune 

Stasjonsbygningen sto opprinnelig på Nesttun, men ble i 1908 flyttet til Voss. 

 

Lemstove i Lindås kommune 

Stova som ligger på Storholmen ved Vikanes er fra 1880 – årene og skal tilbakeføres til sin 

opprinnelige tilstand. 

  

Vårflor på Bordalen i Voss kommune 

Floren er fra 1860 – årene og ligger i et mye brukt tur og friluftsterreng. 

  

 

Botnahytta i Samnanger kommune 

Tømmerhytte bygget i 1942 som under krigen ble brukt som skjulested for 

motstandsbevegelse. Krigsminne. 

Espeland fangeleir i Arna 

Leiren som ble bygget under 2 verdenskrigkrigen, skal tilbakeføres til slik den var under 

krigen. 

Grøteid gård i Tysnes kommune 

Tunet på gården skal gjenreises med 7 kopibygg og et nybygg/riggskur.  

Kvelvbru på Nes i Kvam kommune 

Det skal mures en kvelvbru på gården Nes og utføres en del byggearbeid i denne forbindelse. 
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En prosedyre har festnet seg ut fra de erfaringer som hittil er vunnet gjennom 

oppdragsarbeidet. Den anføres i hovedpunkter i og med at den reflekterer den profil som 

kjennetegner BVS som et oppdragsbasert bygningsvernsenter: 

Kontaktmøte med kommune/tiltakshaver der oppdragene hører hjemme. Referanse er 

kulturminneplanen (om alt utarbeidet eller under arbeid) og relevansen av oppdraget i 

forhold til overordnede satsinger på kulturfeltet. 

Samordning med fylkeskonservatoren og hans stab. Det gjelder å koble seg til den viten som 

der er opparbeidet og konsultere den ekspertise som finnes i forhold til enkeltoppdragene. 

Bearbeiding av oppdrag gjennom tilstandsbeskrivelser, prosjektering og prissetting hvor det 

også klarlegges hvilken byggefaglig kompetanse som trengs og hvilken spesialiserte fagfolk 

som må involveres. Dermed blir i tillegg fiksert hvilken rolle BVS selv skal spille i 

oppdragsrealiseringen. 

Organisering av kurs tilpasses hvert oppdrag hvor deltakere i all hovedsak er håndverkere i 

de respektive kommuner. Håndverkerne involveres i arbeidet som skal utføres, blir 

kompetansehevet underveis og får et kompetansebevis til slutt. Det gjelder gradvis å bygge 

opp kompetanse som vil være nyttig for kommunene i deres videre satsing på tiltak i 

kulturminneplanen. 

Samlinger blir arrangert før igangsetting og etter sluttføring av oppdragene. De innebefatter 

folk fra kommunene, relevante organisasjoner som historie - og sogelag og interesserte for 

øvrig som inviteres til følge oppdragsgangen. Stikkord: mobilisering av lokalsamfunn omkring 

kulturarven. 

Rapportering fra BVS sin side som samler og systematiserer erfaringer fra enkeltoppdragene 

til bruk ved videre satsinger. 
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TILTAK 

I løpet av året er en rekke tiltak iverksatt og da på ulike plan: 

  

FAGLIG KONSOLIDERING 

Styringsgruppa vil aktivt ta del i utformingen av de enkelte aktiviteter og blir rådspurt i 

gjennomføringsprosessen  

Den fagekspertise som er knyttet til BVS gjennom planlegging, prosjektering og utføring av 

oppdrag blir konsolidert i den forstand at ekspertisen blir samlet i et eget ekspertteam.  

En rådgivingsgruppe oppnevnes som består av personer som vil bistå BVS i forhold til aktuelle 

utfordringer og oppgaver. Gruppa vil fungere som et bredt sammensatt nettverk av personer som 

enten er aktive håndverkere innen restaureringsfeltet i vid forstand eller mer generelt er opptatt av 

handlingsbåren kunnskap og bygningsvern.  

 

2) VERKSTEDBYGGET 

Det har i flere år vært planlagt en oppgradering av verkstedbygget til Vestnorsk 

Kulturakademi. Etter at BVS ble opprettet og oppdragene har strømmet på har det 

ytterligere blitt behov for denne oppgraderingen. Oppgraderingen vil skje i flere etapper. 

BVS har fått utarbeidet tegninger og prosjektert den første delen som innbefatter et varmt 

rom i første etasje med oppholdsrom og dusj/toalettfasiliteter. Ferdigstilling av denne fasen 

vil forhåpentligvis skje sent høsten 2016/ tidlig 2017.   

 

3) YRKESFAGENE I VIDEREGÅENDE SKOLE 

Et viktig satsingsområde for BVS er konsentrert om yrkesfagene i videregående skole og da 

spesielt om byggfagene. Det er kjent at mange av elevene faller fra på tross av at interessen 

for fagene er tilstede. Frafallet skylds blant annet den læreplanfunderte undervisningen som 

er lagt opp med fokus på «kunnskap om» og ikke «kunnskap i» (termene stammer fra Jon 

Godal). Et pilotprosjekt er alt gjennomført med Voss videregående skole (tømrerfaget).  

Sammen med Møen og Saue hvor Synnøve og Sveinung Riber har utviklet en byggeplasskole, 

er det også drøftinger i gang med Opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune om 

tiltak når det gjelder programfag for elever og kompetanseheving av faglærere. Planlagt 

oppstart til høsten.  
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4) OPPRETTING AV EN LÆRINGSARENA  

I samarbeid med VKA er det lagt opp til etablering av en læringsarena i Hordaland for 

tradisjonshåndverkere. Bakgrunnen er bachelorstudiet « Tradisjonelt bygghåndverk og 

teknisk bygningsvern» som fra høsten 2015 tilbys fra Høgskolen i Sør – Trøndelag (HIST). For 

å sikre at studiet gir kompetanseheving på lokalt plan og tar høyde for regionale tradisjoner 

er læringsarenaer tatt i bruk. Det er inngått en formell avtale om at VKA/BVS skal være en av 

disse læringsarenaer. Det hele er koordinert med fylkeskonservatoren/Hordaland 

fylkeskommune Læringsarenaen skal legge til rette for og gjennomføre læringsprosjekter 

som er basert på lokale/regionale tradisjoner, bidra med faglærere og tilby bruk av 

verksteder og utstyr.  

 

5) KOMMUNER OG LOKALSAMFUNN 

Det er opprettet møteplasser med seks kommuner og flere andre er aktuelle. De møter som 

er holdt har enten kommet i stand på bakgrunn av restaureringsoppdrag som er initiert av 

private eiere i kommunene eller av prioriterte satsinger fra kommunene selv. Sentralt i 

diskusjonene har i begge tilfeller har vært eksisterende kulturminneplaner eller planer som 

er under utarbeidelse og da etter de retningslinjer som er formulert av Hordaland 

fylkeskommune i «Kulturminneplan i kommunane 2013 – 2016 (KIK)». I to av kommunene er 

det også blitt arrangert samlinger som involverer lokalbefolkningen. Slike samlinger er alt 

omtalt i prosedyregjennomgangen. Poenget ligger i å mobilisere og engasjere folk i 

restaurering av bygg i nærområdet. Restaureringen kan dermed bli til noe som angår meg, 

deg og oss, fellesskapet altså. Å arrangere denne type samlinger blir en viktig oppgave i 

årene som kommer.   

 

   

 

 


