
  
 
 
 

Til 
Grunneiere, naboer, 
Overordnede myndigheter 

Dato:   08.07.2019 
Vår ref.:  38768/aør 

 
Engerdal kommune - Femundshytta 
Varsel om igangsetting av fredningssak 
  
Hedmark fylkeskommune varsler med dette at det igangsettes fredningssak for 
Femundshytta og omkringliggende kulturlandskap i Engerdal kommune. Dette gjøres med 
hjemmel i Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml.), §§ 15 og 19 jf. § 22. 
 

Fredningsområdet omfatter gnr/bnr 163/2, 4, 5, 10, 11, 15, og deler av 163/1 i Engerdal 
kommune. 

 

Begrunnelse for fredning 
Smeltehytta på Femundshytta, og det omkringliggende området med hustufter, gårdsanlegg 
og tjønnene, oppdemming og bekken som ga kraft til drifta, ligger innenfor cirkumferensen 
til Røros kobberverk, og er et utvalgt kjerneområde i verdensarven Røros som ble utvidet i 
2010.  
 

Verdensarven Røros bergstad og Cirkumferensen består av tre lokaliteter. Bergstaden med 
gruvene og kulturlandskapet, Vinterleden og Femundshytta. Femundshytta, i drift fra 1743 
til 1822, representerer smeltehyttene som Røros Kobberverk (1644-1977) drev innafor 
Cirkumferensen – privilegieområdet verket fikk i 1645. 

Kart 1.1: Fredningsområdets beliggenhet ved Femunden. 
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Kart.1.3: Kjerneområdet - del av verdensarvområdet Bergstaden Røros og cirkumferensen - er markert 
med oransje strek. Smeltehytteområdet og tuftene etter bosetningene ved Femundshytta ligger innenfor 
det røde området. Det grønne området inkluderer i tillegg vannsystemet med bekker, tjønner og 
demninger som ga kraft til smelteprosessen av kobbermalm.  
Det varslede fredningsområdet (både etter kml § 15 og § 19) vil i hovedsak ligge innenfor det røde 
området, med eventuelt separate utvalgte delområde(r) innenfor det grønne. Endelig fredningsavgrensing 
vil bli satt gjennom fredningsprosessen. 
I de grønne områdene trengs mer nøyaktig registrering.  
Kart 1.4 viser utførte registreringer innenfor det røde området. 

Kart 1.2: Verdensarven 
Røros bergstad og 
Cirkumferensen.  
Cirkumferensen er vist 
med gul strek. 
Kjerneområdene i 
verdensarvområdet er vist 
med oransje farge, og vi 
ser Femundshytta i sør-øst 
(i nedre del av sirkelen, og 
i kart 1.3). 
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Omfanget av fredningen 
Oppstartvarselet omfatter hele kjerneområdet for verdensarven Femundshytta (vist med 
oransje strek i kart 1.3). Avgrensningen av selve fredningsområdet vil bli endelig avklart 
gjennom fredningsprosessen, men vil i hovedsak være innenfor det røde området i kart 1.3. 
Det vil vurderes om damanleggene – eller deler av dem - ved Hyttbekken/tjønnene skal 
inngå som en del av fredningen, da evt som et delområde til øvrig freda område. 
 
Varsel om fredning etter kulturminneloven (kml.) § 15 omfatter eksteriør for følgende 
bygninger og ruiner (se detaljert kart 1.4): 

• Ruiner etter smelteverk og tilhørende anlegg. 
• Hyttegården. 
• Lekbyen. 

 
Omkringliggende ruiner og landskap varsles fredet etter kml. § 19. Avgrensningen av dette 
området vil bli fastsatt gjennom fredningsprosessen og supplerende registreringer. 
 

Kort om kulturminnet 
I 1738 forelå en fullstendig plan for oppføringen av Femundshytta ved Butjønnbekken på 
vestsiden av Femunden. Femundshytta stod ferdig i 1743. Kobberverket anla smeltehytte  
ved Femunden på grunn av tilgangen på trevirke til kullbrenning. Kobbersmeltinga krevde 
enorme mengder trekull, og skogene rundt Bergstaden ble tidlig uthogd. Smeltehytta ble 
anlagt ved Butjønnbekken som ga vannkraft til drift av blåsebelger. For å sikre 
vanntilførselen ble det bygd store damanlegg oppe i fjellet. 
 

Hytta hadde to ovner, en for skjærsteinsmelting og en for svartkobberproduksjon. 
Kaldrøsting og vendrøsting foregikk på smeltehytteplassen før smeltingene. Finraffineringen, 
garringen, foregikk på Røros. På grunn av variasjoner i vannføringen i Butjønnbekken kunne 
smeltingen bare foregå sommer og høst. Malmen ble hentet hovedsaklig fra Storwartz og 
noe fra Kongens Gruve vest for Røros. Transporten foregikk på vinterføre med hest og okse 
over Røragen og Feragen til Nordvika. Derfra ble malmen fraktet i pram til Femundshytta på 
sommerstid frem til 1801, da et helt lass gikk tapt på sjøen. Deretter ble det bestemt at all 
frakt skulle foregå med hest på vinterføre.  
 

Ifølge folketellinga fra 1801 var det 11 boplasser med i alt 58 personer ved Femundshytta. 
Det var også egen skole for barna på "hytten". Foruten arbeidet for kobberverket, var fangst, 
fiske og jordbruk en del av livsgrunnlaget. Samene i området og beboerne på plassen drev 
dessuten viktig byttehandel med ulike varer. Det industrielle kulturminnet og boplassene 
vitner om hard ressursutnyttelse og tradisjonell bosetning i et område med krevende vilkår.  
 
Da Kobberverket besluttet å legge ned Femund Hytte, og flytte den til Drevsjø der det var 
mer skog, ble mange av bygningene/gårdene tatt ned og flytta. 
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Kart 1.4: Registeringer og innmålinger gjort i forbindelse med utvidelsen av Verdensarvområdet 
rundt Røros kobberverk. Kartet viser registreringer innenfor det røde området i kart 1.3.  

Rapport av Thea Sørensen 2010, Hedmark Fylkeskommune. 
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Videre saksgang 
I samsvar med Lov om kulturminner § 22.1, annet ledd, vil melding om igangsetting av 
fredningssak også kunngjøres i avisa Østlendingen. 
I tillegg er dette oppstartsvarselet tilgjengelig på hjemmesidene til Feste NordØst as – 
www.feste.no  - aktuelt - varsel om oppstart, og Engerdal kommune – 
www.engerdal.kommune.no  
 
Eventuelle merknader til fredningsvarselet sendes innen 26.08.2019 til: 
Feste NordØst AS, landskapsarkitekter mnla, Postboks 33, 2540 Tolga,  
eller til e-post: aor@feste.no.  
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Anja Ø. Ryen tlf. 97 12 11 34 
                                                                             eller til Elisabeth Seip tlf. 625 44 434 
 
Det endelige fredningsforslaget vil deretter bli utarbeidet. Forslaget vil bli sendt på høring til 
berørte parter og utlagt til offentlig ettersyn i fylkeskommune og kommune. Riksantikvar er 
den instans som fatter vedtak og fredning med hjemmel i §§ 15 og 19. 
 
Det forutsettes at eiendommene blir behandlet som fredet inntil fredningsspørsmålet er 
avgjort. Dette innebærer bl.a. enhver endring av bygninger og/eller landskap innenfor det 
avmerkede området som går ut over vanlig vedlikehold skal forhåndsgodkjennes av 
kulturminnemyndighetene.  

 
Med hilsen  
 
 

Anja Øren Ryen      Elisabeth Seip   
Prosjektleder       Hedmark Fylkeskommune 
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