
 

GAMMEBYGGING I UTMARK 
RETNINGSLINJER FOR GAMMEBYGGING I TANA KOMMUNE 

 
  
1. Gamme i utmark er et byggverk som er oppført direkte på bakken av stedegne 
materialer. Med stedegne materialer menes materialer tilsvarende de som er på stedet. 
Det innebærer at gamma skal være oppført av materialer som ved forfall tilbakeføres til 
naturen, med unntak av noen få materialer som er angitt tillatt. Det innebærer at det 
skal nyttes bjørk, torv og stein. Det kan ikke nyttes trykkimpregnerte materialer og 
sementbaserte produkter.  
 
2. Gamma skal ivaretar hensynet til å videreføre lokale byggetradisjoner. Det innebærer 
at materialbruken og byggemåten skal ivareta gammel byggeskikk for oppføring av 
gammer. 
 
3. Gamma skal innvendig målt ikke ha større total grunnflate enn 12 m2 . Største høyde 
utvendig skal ikke overstige 3 m. 
 
4. Gamma skal være fullstendig torvkledd utvendig. Det innebærer at byggverket skal ha 
skrånende vegger minst i forholdet i forholdet 1:10 med liggende torv. 
 
5. Det er tillatt å nytte grunnmurplast eller tilsvarende fuktsperre mellom treverk og torv. 
 
6. Det er tillatt å ha totalt inntil 2 m2 vindusflate i gamma.  
Hvert vindu skal ikke overstige 1 m2 
 
7. Det er tillatt å bygge tregulv innvendig på bjelkelag over bakken. 
 
8. Det er tillatt å montere ovn i henhold til gjeldende brannforskrifter 
 
9. Det er tillatt å benytte ubehandlet trepanel innvendig på veggen 
 
10. Gamma og byggingen av den skal ivareta hensynet til å bevare naturen. 
 
11. Det er tillat å bygge torvkledd utedo i tilknytning til gamma. Denne skal ikke ha 
større innvendig grunnflate enn 2 m2. Største høyde utvendig skal ikke overstige 2,5 m. 
Den samme material- bruken gjelder her også som i pkt. 1, 5 og 7. 
 
12. Gamma skal ikke være låst. Det innebærer at gamma skal være tilgjengelig for alle 
som ferdes i naturen. Gammebyggers fortrinnsrett til opphold opprettholdes og 
videreføres. 
 
13. Enhver gamme i utmark må være godkjent av grunneier og bygningsmyndigheten i 
kommunen. Før eventuell tillatelse til bygging av gamme gis så skal 
bygningsmyndigheten innhente uttalelse fra bygdelag eller annet representativt organ for 
brukerne av området hvor gamma søkes oppført. 
 
Formannskapet bes videreføre arbeidet med å utarbeide en helhetlig gammeplan for 
kommunen som går utover det rent bygningsmessige. Arbeidet med planen må involvere 
bygdelag og personer som utøver tradisjonell bruk av gammer. Det forutsettes at en i 
arbeidet tilpasser planen til Finnmarkslovens grunnsyn og bestemmelser. 
 
 


