Skjøtselsplan
for automatisk fredet kulturminne
Denne skjøtselsplanen er vedlegg til skjøtselsavtale knyttet til Siljuhaugen kultursti, som er inngått
mellom Telemark fylkeskommune, Siljan Historielag og Siljan kommun våren 2015.
Skjøtselsplanen gir en oversikt over tiltak og ansvarsfordeling, samt prosjektets finansieringsplan.
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jan@siljan.kommune.no
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Bakgrunn for skjøtselsplanen
Skjøtselsplanen er utarbeidet i forbindelse med at Siljan historielag har fått innvilget tilskudd for arbeid
med å tilrettelegge og formidle kulturlandskapet rundt Siljuhaugen. Skjøtselsplanen er utarbeidet i henhold
til vedlagte skjøtselsavtale.
Prosjektet har som mål å fremme Siljan som et attraktivt besøksområde, lokalt og regionalt. Området rundt
Siljuhaugen framstår som et sjeldent mangfoldig kulturlandskap, og prosjektet skal øke områdets
attraksjonsverdi. Området rundt Siljuhaugen skal etableres som et rekreasjonsområde gjennom turgåing,
samt som en positiv innfallsport til Grenland som region.
Skjøtselsplanen skal sikre at Siljuhaugen og kulturmiljøet rundt synliggjøres, tilrettelegges og formidles
tydeligere mot publikum. Tilretteleggingen skal på sikt øke bevisstheten rundt områdets kulturhistoriske
verdi. Siljan kirke ligger like ved og er allerede mye besøkt. Der er en godt etablert parkeringsplass ved
kirka med plass til buss. Det er også tilgang til toalett for besøkende ved kirka.
Skjøtselstiltakene som beskrevet nedenfor skal sikre at et bredt utvalg av befolkningen vil få tilgang til
Siljuhaugen langs ridesti og sti. Det er et mål at stien opp til haugen skal være tilrettelagt for
bevegelseshemmede gjennom jevnlig stell av vegetasjon og gress. Det er ikke et mål at stien skal være
100% universelt utformet, men at stien til enhver tid skal være i en slik stand at flest mulig kan bevege seg
opp til haugen med de hjelpemidler de har på egen hånd.

Ansvar og arbeidsdeling
Den praktiske utførelsen av skjøtselsarbeidet i området er delt mellom Siljan historielag og Siljan
kommune.
Siljan historielag
Siljan historielag er ansvarlig for første gangs skjøtsel og tilrettelegging i tråd med prosjektbeskrivelse.
Dette innebærer opparbeidelse av gressplen på ridesti frem til foten av Siljuhaugen, rydding av vegetasjon
langs sti ved foten av Siljuhaugen, samt oppsetting av informasjonsskilt på parkeringsplassen, samt tre
informasjonsskilt langs ridestien.
Siljan historielag har også påtatt seg ansvar for den praktiske utførelsen av det årlige skjøtselsarbeidet
langs stien ved foten av Siljuhaugen. Arbeidet omfatter klipping av undervegetasjon langs stien. Arbeidet
skal utføres minimum 1gang pr. år, eventuelt 2 ved behov, slik at tilfredsstillende standard opprettholdes.
Siljan historielag skal også ha et overordnet tilsyn med skilt og sti, og ved behov å rapportere til de
involverte parter om andre tiltak som kan bli nødvendig for å verne kulturmiljøet.
Siljan kommune
Siljan kommune har påtatt seg ansvaret for den praktiske utførelsen av det årlige skjøtselsarbeidet langs
ridesti opp til foten av Siljuhaugen. Arbeidet omfatter maskinell klipping av gress på ridesti opp til foten
av Siljuhaugen, eventuelt rydding og stell av vegetasjon. Det skal også klippes ved de tre skiltpunktene
langs ridestien, spesielt under benker. Arbeidet skal utføres med motorklipper og håndklipper 1,5 time pr.
uke i 25 uker (vekstsesongen). Til sammen skal arbeidet utgjøre ca. 37,5 timer pr. år. Kommunen har
ukentlig tilsyn med skilt og gangsti og rapporterer til de involverte parter om andre tiltak som kan bli
nødvendig for å verne kulturmiljøet.
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Oversikt tiltak og ansvarsfordeling
Tiltak

1)

Skjøtsel

2)

Ansvarlig

1

Det skal etableres en universelt tilgjengelig informasjonsøy3)
ved parkeringsplassen ved Siljan kirka som tar for seg
4)
kulturhistoria til området som helhet. Informasjonsøya
skal bestå av tre skiltplater.

Førstegangs skjøtsel
Våren 2015

5)

Siljan historielag

2

Den gamle ridestien opp til Siljuhaugen skal synliggjøres 6)
med etablering av tre nye informasjonsskilt som forteller 7)
om de enkelte kulturminnene langs stien.

Førstegangs skjøtsel
Våren 2015

8)

Siljan historielag

3

Det skal etableres gress på ridestien som skal stimulere til9)
lavterskel aktivitet så langt det er mulig opp mot
Siljuhaugen. Det er planlagt å sette opp enkle benker ved
skiltene for å invitere til opphold og hvile for de med
dårligst bevegelighet.

Førstegangs skjøtsel
Våren 2015

10) Siljan historielag

4

Stien og infopunktene langs stien skal vedlikeholdes
ukentlig i vekstperioden for å opprettholde
tilfredsstillende standard.

Årlig skjøtsel 2015-2025:
1,5 time pr, uke i 25 uker
(37,5 t pr. år)

5

Ved foten av Siljuhaugen stopper ridestien med gress, og
man tenker seg at de med dårligst fremkommelighet vil
stoppe her. De som vil videre kommer seg videre på en
skogsti som går langs foten av haugen og bort til de tre
mindre gravhaugene. For å opprettholde fremkommelig
standard må skogstien vedlikeholdes to ganger årlig ved at
vegetasjonen langs stien klippes og holdes nede.

Årlig skjøtsel 2015-2025:
1-2 x pr. år

Siljan kommune

Siljan historielag

Kostnader til prosjektet
Info-øy ved parkeringsplass. 3 stk tavler ca 60 x 120 cm aluminiumstrykk
inkl. stativ a kr 15.000.Infotavler langs kultursti, 3 stk A3 format aluminiumstrykk inkl. stativ a kr. 15.000.Markeringsskilt aluminium, 4 stk/aluminiumstrykk
Egenandel veiskilt fra offentlig vei , 2 stk
Skjøtsel av ridesti: 37.5 t pr. år, A kr. 550.Inkl. bruk av maskinelt klippeutstyr. 10 år
Sittekrakker
Oppsetting av stativ og rydding av vegetasjon
Adm, prosjektering og arbeid med info, 40 t a kr. 550.-

45.000.45.000.1.000.5.000.206.250.-

Sum

5.000.8.000.24.000.340.250.-

Sum

206.250.8.000.8.000.118.000.340.250.-

Finansieringsplan
Finansiering av prosjektet
Siljan kommune, skjøtsel 10 år
Siljan historielag
Dugnadsarbeid, 40 t a 200.Telemark fylke, bevilgning
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Avtale om skjøtsel av automatisk freda kulturminner Siljuhaugen id 88241, Siljan kommune
Mellom Telemark fylkeskommune, Siljan Historielag og Siljan kommune er det inngått avtale om skjøtsel
av gravfeltet Siljuhaugen, id 88241 i Siljan kommune.
Avtalen er inngått i forbindelse med at Siljan historielag har fått innvilget tilskudd for arbeid med å
tilrettelegge og formidle kulturlandskapet rundt Siljuhaugen. Siljan historielag er å anse som prosjekteier.
I henhold til Riksantikvarens informasjon om kulturminner kap. 7.3. Skjøtsel av automatisk fredete
kulturminner (”Skjøtselshåndboka”) skal det foreligge bindende skjøtselsavtaler og konkrete planer for
finansiering før skjøtselsarbeidet iverksettes. Vedlagte denne avtalen er skjøtselsplan og finansieringsplan.

Ansvar og arbeidsdeling
Telemark fylkeskommune har det faglige ansvar etter Forskrift om faglig ansvarsfordeling m.v. etter
kulturminneloven. Telemark fylkeskommune er ansvarlig for utarbeidelse av skjøtselsplan som skal legge
føringer for arbeidet. Fylkeskommunen skal også gi nødvendig faglig veiledning om kulturminneloven,
samt bidra med faglige råd og innspill til tekst og eventuelle illustrasjoner til skilt.
Siljan kommune og Siljan Historielag får gjennom denne skjøtselsavtalen ansvar for at skjøtselen
gjennomføres i samsvar med Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50, i samråd med fylkeskommunen.
Fylkeskommunen skal holdes løpende orientert om framdrift og beslutninger som blir tatt.
Den praktiske utførelsen av skjøtselsarbeidet er delt mellom 1) Siljan historielag og 2) Siljan kommune.
Det vises til vedlagte skjøtselsplanen for utdypende beskrivelse.
1) Siljan historielag
Siljan Historielag er ansvarlig for at grunneiere varsles og gir skriftlig samtykke til skjøtselsprosjektet.
Siljan historielag er ansvarlig for første gangs skjøtsel og tilrettelegging i tråd med prosjektbeskrivelse.
Dette innebærer opparbeidelse av gressplen på ridesti frem til foten av Siljuhaugen, rydding av vegetasjon
langs sti ved foten av Siljuhaugen, samt oppsetting av informasjonsskilt på infopunkter langs stien.
Siljan historielag har påtatt seg ansvar for den praktiske utførelsen av skjøtselsarbeidet langs stien ved
foten av Siljuhaugen. Siljan historielag har ansvar for at årlig skjøtsel gjennomføres i henhold til vedlagt
skjøtselsplan. Dette innebærer ansvar for å følge opp å utføre den skjøtsel som til enhver tid er nødvendig
for at kulturminneområdet skal være presentabelt. Arbeidet omfatter klipping av vegetasjon, tilsyn med
skilt og sti, samt eventuelt andre tiltak for å verne kulturmiljøet.
2) Siljan kommune
Siljan kommune har påtatt seg ansvaret for den praktiske utførelsen av skjøtselsarbeidet langs ridesti opp
til foten av Siljuhaugen. Siljan kommune har ansvar for at årlig skjøtsel gjennomføres i henhold til vedlagt
skjøtselsplan. Dette innebærer ansvar for å følge opp å utføre den skjøtsel som til enhver tid er nødvendig
for at kulturminneområdet skal være presentabelt. Arbeidet omfatter klipping av gress på ridesti opp til
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foten av Siljuhaugen, rydding og stell av vegetasjon, tilsyn med skilt og gangsti og eventuelt andre tiltak
for å verne kulturmiljøet.

Kostnader og finansiering
Telemark fylkeskommune har bidratt til gjennomføring av prosjektet med inntil kr. 118.000,-. Dette
innebærer tilskudd til rydding av vegetasjon ved første gangs skjøtsel og oppsetting av skilt.
Siljan kommune har bidratt til gjennomføring av prosjektet gjennom ved å påta seg ansvar for
gjennomføring av skjøtsel i ti år, tilsvarende kr 206.250,-. Skjøtselsavtalen gjelder fra 28.august 2015.
Siljan kommune tar på seg ansvar for finansiering og utføring av normalt årlig vedlikehold i tråd med
skjøtselsplanen. Årlig skjøtsel vil innebære vedlikeholdsutgifter tilsvarende 37,5 timer. Dette utgjør 1,5
timer pr. uke i 25 uker (vekstsesongen). Dersom det oppstår behov for tiltak ut over det normale, kan dette
løses gjennom dialog mellom Telemark fylkeskommune, Siljan kommune og Siljan Historielag.

Mislighold og tvister
Dersom det foreligger vesentlig mislighold kan hver av partene heve skjøtselsavtalen etter at partene har
fått en rimelig frist til å rette opp påtalt mislighold. Slik påtale må settes frem skriftlig. Tvister vedrørende
denne skjøtselsavtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, kan tvisten avgjøres ved
voldgift, jfr. tvistemålsloven ka. 32.

Skjøtselsavtalens varighet
Avtalen gjelder i 10 år og kan deretter sies opp med 1 års skriftlig varsel. Dersom revisjonen av
skjøtselsavtalen eller skjøtselsplanen innenfor avtaleperioden medfører endrede ansvarsforhold eller må
dette godkjennes av samtlige avtaleparter og påføres de respektive dokumenter. Det kan foretas mindre
justeringer i skjøtselsplanen som må godkjennes av fylkeskommunen. Endringene påføres planen med
underretning til partene. Ved motstrid mellom skjøtselsavtale og skjøtselsplan gjelder planen foran. Det er
til enhver tid den sist reviderte skjøtselsplanen som gjelder.
Avtalen undertegnes i tre originale eksemplarer hvorav partene får en hver.
Sted.…………Dato………...

Sted.…………Dato………...

Sted.…………Dato………...
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