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Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken 

I Aure kommune har vi stor utbredelse av eldre og til dels svært gammel sjøhusbebyggelse. Den 

mest særpregede delen av denne bebyggelsen er svalgangsnaust- og brygger. Noen av disse 

husa kan dateres tilbake til 1500/1600-tallet. I vårt værutsatte område representerer disse 

byggene det mest særmerkte for vår region. Vi bør derfor ha et spesielt fokus på de for å ivareta 

denne delen av kulturarven vår. Dette er også i samsvar med fylkesantikvaren sine 

prioriteringer (vi kan her referere til bygningsantikvar Christ Allan Sylthe og Jens Peter Ringstad 

ved kulturvernavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune). 

Naust og brygger var i sin tid viktige forutsetninger for utviklingen av den næringsstrukturen vi 

hadde her helt fram til 1960/70 tallet. Etter denne tid har mange av disse bygningene fått 

mindre betydning. Mange er i dag i svært dårlig forfatning med fare for å rase sammen, bli tatt 

av stormflo eller vind.  

Den gamle kystkulturen er under sterkt press og kan forsvinne helt om ikke arbeid med å gi nye 

utviklingsmuligheter blir satt i gang med det første. 

Det er i kommunens interesse at disse bygningene blir bevart som viktige minner om vår 

kulturbakgrunn. Men samtidig er det også slik at de i all hovedsak er eid av private. Derfor blir 

det i stor grad opp til den enkelte å ta vare på sjøhusa. Dette viser seg i mange tilfeller 

utfordrende så lenge nytteverdien er blitt mindre eller kanskje helt borte.   

Vi ønsker å sette spesiell fokus på disse bygningene for å legge til rette for bevaring gjennom 

nye bruksmåter, og at de på den måten kan være verdiskapere på flere plan. Ja, vi tror det her 

ligger muligheter til ny næringsutvikling innenfor kultur og reiseliv. En gang i tiden var de viktige 

næringsbygg, nå kan de få sin renessanse. 

For å utvikle den type nye næringer innser vi at kommunene må gjøre en aktiv innsats som 

tilrettelegger. Vi ønsker at staten går inn med stimuli til kommunene for å gjennomføre slike 
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tiltak. Særlig for distriktskommuner tror vi dette vil være av stor betydning for å utvikle ny 

næringsvirksomhet bygd på vår viktige kulturarv.  

Aure kommune vurderer å kjøre i gang et prosjekt der en av oppgavene blir å utrede 

mulighetene for å utnytte disse bygningene på en ny måte.  

Vi ønsker at departementet støtter opp om slike prosjekt for at kommunene skal realisere de. 
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