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Drammen

Av fem undersøkte områder hadde tre lav botanisk verdi

(Austad, Mælen-Torbråtan, Fosserud) og et middels bota-

nisk verdi (Haneval). For ingen av disse ble det gjennom-

ført kulturhistoriske undersøkelser. Bare Kinnerud hadde

høy botanisk og kulturhistorisk verdi og er omtalt her.

Den bensynskrevende arten bakke-

sote vokser i slåtteng på Kinnerud.

Foto: Bård Bredesen.

Kinnerud

Undersøkelse
Botanikk: JEE. Kulturhistorie: JJ

Beliggenhet

Kartblad M711: 1814 III,

UTM: NM 61 20
H.o.h.: 340 m.

Vegetasjonsregion: Boreonemoral region

Landskapsregion: østlandets skogtrakter (Eikeren)

Beskrivelse
Kinneruder en plass som ligger i skogtraktene mellom

Konnerud og Mjøndalen. Området ligger i nordenden av

Steglevann, på begge sider av Ellingmyr og grenser mot

skog og hytter. Berggrunnen i området består av kalk som

forvitrer lett og gir en fruktbar jordbunn med rik flora.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
1) Slåtteeng:

Enger like nord og øst for husene er trolig aldri dyrka

eller gjødsla. Deler blir fortsatt slått. Noe er i gjengroing.

Arealet rett nord for husene er på omtrent 30 x 30 meter.

—På Ellingmyr finnes et engområde som trolig har

vært dyrket tidligere.

Nordøst for Ellingmyr har det for lang tid tilbake

trolig vært botanisk interessante slåttenger. Disse er ryd-

det nylig.

Slåttemyr: Ellingmyr ligger øst og nordøst for går-

den, og fører ut i Steglevann. Myrarealet på omtrent 50 x

500 meter. Mindre deler av myra brukes til beitemark.

Beitemark; Mye av den tidligere kulturmarka er nå

ryddet og skal brukes som beite for sauer.

Vegetasjon og flora
Ved husene finnes en artsrik kalkrik tørreng med arter

som bakkesøte, marianøkleblom, hjertegress, storblåfjær,
harerug, fagerknoppurt, rundskolm, småengkall og bakke-

mynte. Små partier med rik fukteng finnes, med ballblom

og kvitbladtistel, Stolt henrik og stortveblad står også

i dette området.

I utkant av dyrkede enger øst for gården er det notert

nesleklokke. Store mengder med sibirbjønnkjeks har

sprecld seg utover i deler av de dyrkede engene.

Det er relativt store arealer med rikmyr/ekstremrik

myr, som er gammel slåtternyr. Her finnes arter som eng-

marihånd, engstarr, klubbestarr, kjevlestarr, breiull og

sveltull. Enkelte steder i kanten av myra finnes rike, fuk-

tige enger dominert av blåtopp, med bl.a. stortveblad,

brudespore og breillangre. En del våtmarksfugler benyt-

ter området, særlig i trekktiden.

Historie
Navnet Kinnerud kommer i følge Oluf Rygh av tjern og

md, altså rydningen ved et tjem. Det har også vært skre-

vet Kjønnerud.

Kinnerud kan være ryddet omkring 1600, og har lig-

get under Grinderud, som var eid av Jarlsberg verk fra

1755 til 1778 da eiendommen ble utparsellert og solgt til

verkets arbeidere. Trolig tidlig på 1800-tallet ble Kinne-

rud overtatt av A/S Eidsfoss Verk som drev Åserud-gru-

vene nær Kinnerud. De hadde administrasjonen sin her.

Gården ble solgt til private i ca. 1890. Kommunen over-

tok i 1973 og har etter at tidligere eier Martinius Kinne-

rud døde i 1984, hatt forpaktere her.

På myrene slo de starrgraset med ljå. Myrslåtten ble

foretatt seint, ofte i august, og ble drevet til helt opp til

1980-tallet. I det siste er myrslåtten tatt opp igjen.

Kulturminner
Kinnerud består i dag av våningshus, låve og en liten

stue. Våningshuset skal være bygd som direktørbolig for

Åserud/Nikkerudgruvene 1800-1801 i følge Drammen

kommune, rundt 1870 i følge «Norske gardsbruk». Det

er en midtgangsbygning i sinklaft med halvvalmtak.

Låven er bygd ca. 1890 i følge Drammen kommune,

1914 i følge «Norske gardsbruk». Den er i bindingsverk

med fjøs og stall i laftet plank. Låven er forlenget mot

vest med et vognskjul i 1946. Den gamle låven er revet.

Den gamle stua som hørte til den opprinnelige plassen

står litt lenger nord. Stua skal være fra ca. 1750. Det må

opprinnelig ha vært en toroms tømmerstue.
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Ved Steglevann er det rester etter en vassrenne og fun-

dament til et vasshjul. Det finnes eliers noen ydningsrøy-

ser og steingierder i området, som delvis skal settes i stand.

Verdivurdering

Området kan karakteriscres som et særpreget landskap ut

fra følgende kriterier:
Kontinuitet (N)

Særpreg (N/K)

Sjeldenhet (N/K)

Mangfold (N)
Inngrep påvirkning

Helhetlig landskap

Friluftsliv og tilgjengelighet

Forsknings- og pedagogisk verdi
Lokalhistorisk verdi

Estetisk verdi

Middels representativt artsutvalg og vegetasjon. Slåtte-




myr-området er lite representativt. Forekorast av rike slått-

enger mcd bl.a. bakkesøte og generelt rik myrfiora er in-

teressant. Området vurderes å ha svært høy botanisk

verdi (****).

Våningshus og stue har helt klart egenverdi på grunn
av høy alder og forholdsvis høy grad av autentisitet. Den

historiske tilknytningen til gruvedriften på Konnerud for-

sterker verneverdien, da svært mange av bygningene som

har vært tilknyttet gruvemiljøet ellers har gått tapt. Vi
vurderer området til å ha høy kulturhistorisk verdi (*").

Samlet sett vurderes området å ha regional verdi i kul-

turlandskapssammenheng.

Område 1

Kinnerud kulturlandskap, Drammen kommune,

økonomisk kartblad CH 040-5-2, 1:5.000

	 avgrensning kultudandskapsområde

	 avgrensning botanisk interessant delområde
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