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FYLKESMANNEN I BUSKERUD

Miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen

Miljøvemavdelingen og Iandbruksavdelingen inngår i fylkesmannens administrasjon, og er faglig og budsjettmessig
underlagt Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet. Miljøvernavdelingen ble etablert i 1982 og underlagt
fylkesmannen. Landbruksavdelingen har sin historie tilbake LiiBuskerud landbruksselskap av 1830, og ble lagt til fyl-
kesmannsembedet i 1993. Fylkesmannen skal bidra til at nasjonale politiske mål tilpasses og gjennomføres i fylket.
Avdelingene arbeider med sakef innen følgende områder: naturforvaltning, regional arealpianlegging, forurensnings-
problematikk, jordbruk, skogbruk, tilleggsnæringer og inntekts- og velferdspolitiske tiltak.

Hver aVdeling er inndelt i 2 seksjoner
Miljøvemavdelingen: Landbruksavdelingen

seksjon for forurensningsvern • seksjon for jord
seksjon for naturforvaltning • seksjon for skog

BUSKERUDFYLKESKOMMUNE

Kulturavdelingen

Buskerud fylkeskommuneskulturavdeling står for administrasjonav viktige kulturoppgaver.Dette spenner fra 1drettog
kulturvern til bokformidlingog musikk. Kulturadministrasjonenformidlerogså økonomisk støtte og gir faglig veiledning
til fTivilligeorganisasjoner.Innenfor kulturvern dreier oppgaveneseg om skjøtsel aVfreda kulturminner (bl.a. hus), utta-
lelser til arealplaner,råd i byggesaker og ulike typer formidlingsoppgaver.

Forside:

Ryghsetra er et kulturlandskap med nasjonal verdi på

grunn av slåtteenger med svært rik flora.

Foto: Bård Bredesen.

Fylkesmannen i Buskerud BUSKERUD FYIKESKOMMUNE

Postboks1604, 3007 DRAMMEN Fyikeshuset, 3020 Drammen
Tlf. 32266600 Tlf. 32808500
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EKSTRAKT
115 områder er undersøkt og vurdert i arbeidet med nasjonal registrering av verdifulle

kulturlandskap i Buskerud. I enkelte kommuner er de undersøkte miljøene lite repre-

sentative. Det er funnet 50 områder med samlet høy kulturlandskapsverdi, hvorav 9

områder er gitt nasjonal verdi og 18 områder er gitt regional verdi.

For 33 av de undersøkte områdene med høy kulturlandskapsverdi er det funnet rød-

listede karplanter. Områdene i Hole har et særlig høyt antall rødlistede og sjeldne arter.

Urterike beitemarker finnes spredt forekommende over hele fylket. Urterike slåtte-

enger finnes også i mesteparten av fylket, men er uvanlig og utgjør oftest bare små rest-

arealer. Det er også funnet en del gamle trær og våtmarker med spesielle biologiske

kvaliteter, uten at disse undersøkelsene har fokusert spesielt på disse miljøene.

Kulturminner er funnet i nesten alle de registrerte områdene. De aller fleste kultur-

minnene er tilknyttet jordbruk. Her er det mange tun med verdifulI bebyggelse, setre

eller frittstående bygninger som f.eks. løer. Svært mange av områdene har også andre

kultorminner med tilknytning til landbruk, som styvingstrær, steingjerder, rydnings-

røyser, fegater og gamle veifar. Mange steder forteller den gamle kulturmarken, som

har opprinnelig struktur, en interessant historie. Andre verdifulle og automatisk freda

kulturminner som gravrøyser, kullgroper, kalkovner, jernvinneanlegg, hageanlegg,

bygdeborg, stavkirker og kirkeruiner, er også funnet i noen områder.

STIKKORD
Kulturlandskap

Botanikk

Kulturminner

Nasjonal registrering



gorord

Gjennom de siste tiårene har mange utviklingstrekk ført til at det moderne jordbruks-

landskapet har blitt fattigere på arter og verdifulle kulturrniljøer. På tross av denne ut-

viklingen finnes det fortsatt mange biologisk og kulturhistorisk verdifulle miljøer som

det er viktig å ta vare på. Landbrukets målsetning er å kombinere næringsvi rksomhe-

ten med hensynet til disse verdiene. På dette grunnlag har det vært behov for å samle

eksisterende kunnskap om verdier i jordbrukets kulturlandskap, utarbeide oversikter

over verdifulle kulturlandskapsområder og samordne og koordinere innsatsen for å ta

vare på verdiene. Sentrale myndigheter har derfor satt i gang et landsdekkende prosjekt

for kartlegging av verdifulle kulturlandskap. Denne rapporten er Buskeruds bidrag til

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap.

Prosjektet Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud er gjennom-

ført i regi av fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud, med støtte fra fylkesman-

nens landbruksavdeling og Buskerud fylkeskommune ved kulturavdelingen. Kultur-

landskapsgruppa i fylket har gitt råd om formidling av infonriasjon og gjennomfø-

ringen av prosjektet forøvrig. Bård Bredesen har skrevet rapporten i samarbeid med de

tre registrantene Jørn Jensen (kulturhistorie), Jan Erik Eriksen (botanikk) og Oskar

Puschmann. I tillegg har det kommet mange bidrag fra andre personer (se innledning).
En stor takk til alle som har gjort denne rapporten mulig.

Feltarbeidet har foregått i perioden 1992 til 1995. Registreringene i 1992 og 1993 ble

publisert i rapporten Verdiffllejordbrukslandskap i Buskerud (Puschmann 1994). Dette

materialet er supplert med omfattende registreringer i 1994 og 1995.

Draulmen, desember 1999
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Cgnnledning

Bakgrunnog målsetning

Kulturlandskapet utgjøres av det menneskeformede land-

skapet, som avspeiler naturvilkår, samfunnsforhold, og

historie. Dette er et vidtfavnende begrep, som omfatter

alt fra våre tettsteders asfaltmosaikk tilplantet skog. Like-

vel er det vanligvis bondens jordbrukslandskap vi ser for

oss når vi tenker på kultudandskap, og som vi tar for oss

i denne rapporten.

Jordbrukets primære oppgave er å produsere matvarer på

en effektiv måte. I den senere tid har imidlertid jordbru-

kets miljøgoder fått betydelig fokus, som en grunnsten

for vår identitet, en uerstattelig del av vår natur- og kul-

turarv og en viktig turistattraksjon. En miljøvennlig for-
valtning av jordbrukets kulturlandskap er i dag et viktig

clement i landbrukspolitikken. Vi ønsker at god land-

skapspleie skal være en del av kvalitetsprofilen vi har på

norske matvarer.

Gjennom de siste tiårene er det mange utviklingstrekk

som har ført til at det moderne jordbrukslandskapet har

blitt fattigere på arter og verdifulle kulturmiljøen
kanaliseringspolitikken, med regional spesialisering

av jordbruksdriften

store sammenhengende flater med fulldyrka mark

bakkeplanering
færre restbiotoper og kantvegetasjon

gjødsling av tidligere lite gjødsla beitemarker og slåt-

teenger

opphør av husdyrbeite med påfølgende gjengroing av

beitemark

opphør av slått

oppdyrking av beitemark

lukking, utretting og forbygging av bekker og elver

grøfting av andre våtmarker og fuktenger, og gjenfyl-

ling av gårdsdammer

fjerning av gamle og hule trær

tilplanting med tett granskog

overgjødsling og forurensning av vassdrag og utstrakt

bruk av plantevernmidler

forfall av kulturminner

utbygging

Dagens intensive driftsformer har også skapt mindre va-

riasjon i miljøet og raske og store endringer i livsvilkå-

rene. De fleste av tiltakene har vært lovlige og er rådgitt

som ønskelige ut fra effektivisering av jordbruksproduk-

sjonen, for bl.a. å skaffe billigere matvarer. Mye av ut-
viklingen i jordbruket kan synliggjøres gjennom land-

brukstellingene. 1 1929 utgjorde eksempelvis 71% av

jordbruksarealet i drift i Buskerud eng til slått og beite,

mens tilsvarende prosent for 1997 var 40.

På tross av utviklingen i jordbruket finnes det fortsatt

mange biologisk og kulturhistorisk verdifulle miljøer

som det er viktig å ta vare på. Landbrukets målsetning er

å kombinere næringsvirksomheten med hensynet til

disse verdiene. I arbeidet med å ta vare på det biologiske

mangfoldet, bevare kulturarven og ta vare på livskraftige

bygdesamfunn søker man i dag å begrense skadevirk-

ningene av ovennevnte utviklingstrekk, hindre videre

negativ utvikling og å restaurere verdifulle arealer og

bygninger som er i ferd med å gå tapt. På dette grunnlag

har det vært behov for å samle eksisterende kunnskap

om verdier i jordbrukets kulturlandskap, utarbeide over-

sikter over verdifulle kulturlandskapsområder og sam-

ordne og koordinere innsatsen for å ta vare på verdiene.

Slike oversikter over spesielle kvaliteter i kulturland-

skapet kan brukes som et grunnlag for prioritering av til-

skuddsmidler og for ivaretagelse av kultudandskapet

i kommuneplanprosessen.

Sentrale myndigheter har derfor satt i gang et landsdek-

kende prosjekt for kardegging av verdifulle kuhurland-

skap: Nasfonal registrering av verdifidle kulturlandskap.

Nærmere om bakgrunnen og målsettingen for prosjektet

er beskrevet hos Norderhaug (1992). Her blir det bl.a.

pekt på at det «trengs en helhetlig forvaltning av kultur-

landskapet». En helhetlig strategi for forvaltning av kul-
turlandskapet kan bygges på ulike klasser av landskap,

der man gjennom Nasjonal registrering av verdifulle kul-

turlandskap søker å finne frem til kulturlandskap i klasse
og klasse II:

Klasse I —Spesielt verdifidle områder, med både store

biologiske og kulturhistoriske verdier i en helhet. Bare

noen få kulturlandskap i fylket tilhører denne klassen.

Her vil de mest aktuelle virkemidlene være plan- og byg-

ningsloven, særlovene, skjøtselsplaner, tilskuddsordning

til biologisk mangfold og tilskudd til spesielle tiltak i kul-

turlandskapet.
Klasse —Onnyider med stor verdi for kulturlandska-

pet, med biologisk og kulturhistorisk spesielt verdifulle

elementer. Her vil de mest aktuelle virkemidlene være

plan- og bygningsloven, skjøtselsplaner og tilskudd til

spesielle tiltak i kultudandskapet.
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Klasse III —Landbrukets produksjonslandskap, med
mer generelle miljøverdier. De aller fleste kulturlandskap
i fylket tilhører denne klassen. Her vil aktuelle tiltak være

plan- og bygningsloven og det generelle AK-tillegget.

1 Spesielt verdifulle områder

11 Områder med stor verdi for kulturlandskapet

111Landbrukets produksjonslandskap

Figur 1: Klassifisering av kulturlanclskap og jordbruksareal.

Denne rapporten utgjør Buskerud sitt bidrag til Nasjonal
registrering av verdifulle kulturlandskap, og gir en opp-
summering av resultatene av arbeidet. Rapporten ointaler
viktige kulturlandskapskvaliteter for et utvalg registrerte
verdifulle kulturlandskapsområder i fylket.

Hovedmålsettingeni prosjektethar vært:
I. Registrere kuIturmark, styvingstrær og andre biologisk

viktige miljøer og elementer som er holdt i hevd på

tradisjonelt vis.
Kartlegge ulike typer kulturminner.

Gjøre en vurdering av områdenes biologiske og kultur-

his toriske verdi.

Natur og kulturforhold
i Buskerud

Buskerud spenner over et vidt spekter av natur- og kul-
turtyper —fra Oslofjorden til Hardangervidda. Her finnes
mange ulike typer av kulturskapte miljøer, som er utvik-

let gjennom mange tusen års hevd, fra kystmiljøer til de
brede jordbruksbygder, dal- og fjellbygder og høyfjellets
seterlandskap.

Kulturpåvirkningen har variert i intensitet og innhold fra
sted til sted, og skapt ulike typer av miljøer: dammer, al-
leer, hagemark, setre, ugjødsla slåtteenger, beitemarker
og åkre. Ugjødsla slåtteenger og beitemarker er blant de

mest artsrike miljøene for karplanter og marklevende
sopp i kulturlandskapet. Disse finnes spredt i fylket, men
i størst konsentrasjoner øvre del der de tradisjonelle
driftsforrnene i størst grad har opprettholdt slike miljøer.

I de nedre delene av fylket er kulturmarka i stor grad full-
dyrket eller gått ut av drift. Her finner vi de ugjødsla eng-

ene først og fremst i tilknytning til plasser «langt innpå
skauen». De gamle trærne i kulturlandskapet har en rik
tlora og fauna knyttet til seg, særlig de styvede edelløv-
trærne og alle'ene i de nedre delene av fylket. Det er lite
havstrandenger i Buskerud. Strandenger finnes først og

fremst i tilknytning til de store vassdragene og Oslofjor-
den. Berggrunnsforholdene har likeledes stor betydning
for hvilket plante- og dyreliv som har utviklet seg i et om-
råde. I deler av Hurum, Røyken, Hole, Lier, Drammen,

Nedre Eiker, øvre Eiker og Kongsberg finnes Oslofeltets

kalkrike bergarter oppe i dagen. Disse gir gode vekstbe-
tingelser for mange plantearter.

Buskerud kan ut fra vegetasjonen grovt deles inn i fem
ulike vegetasjonsregioner bestemt av forskjellene i klima
(Dahl m.fl. 1986), fra sør mot nord: boreonemoral region

(nordlig edelløv- og barskogregion), sørboreal region
(sørlig barskogregion), mellomboreal region (nordlig

barskogregion), nordboreal region (fjellskogregion) og
alpine regioner. Videre kan fylket deIes inn i åtte over-
ordnede landskapsregioner ut fra ulike natur- og land-
skapsgrunnlag (Elgersma & Pusehmann 1995): Oslofjor-

den, låglandsdalføra, skogtraktene, innsjø- og silurbyg-
dene, dalbygdene (2 regioner), tjellskogen og høyfjellet.
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QInciteriale og metocier

Organisering av prosjektet
og utvalg av områder

Rapporten bygger i hovedsak på registreringer utført for

fylkesmanens miljøvernavdeling i Buskerud sommeren

1992 og 1993 (Puschmann 1994), og sommeren 1994 og

1995 (se Eriksen 1995). Enkelte supplerende registre-

ringer ble også utført i 1996 og 1997. Osear Puschmann

(botanikk/kulturhistorie), Jan Erik Eriksen (botanikk) og

Jørn Jensen (kulturhistorie) har vært engasjert for å gjen-

nomføre og sammenfatte registreringene. Even W. Hans-

sen, Miljøvern- og landbniksetaten i Øvre Eiker, Jan Sø-

rum, Tore Berg, Sverre Løkken, Reidar Elven, Bård Eng-

elstad, Ellen Karin Kolle, Bård Bredesen og enkelte

grunneiere har også gitt viktige bidrag til områdebeskri-

velsene. Geir Gaarder, Even W. Hanssen og Laila Daniel-

sen har også bidratt med kommentarer. Åsmund Tysse

har sluttført utformingen av rapporten.

Registreringsområdene er i hovedsak valgt ut på forhånd

ut fra metoder som beskrevet av Direktoratet for naturfor-

valtning (Østebrøt 1992), på grunnlag av fylkesmannens

kunnskap om kulturlandskapet i fylket og opplysninger

(spørreskjema) fra kommuner og enkeltpersoner, samt

feltrekognosering. I mange kommuner ble en del av de

undersøkte områdene valgt ut i felt. Utvalget av registrerte

områder er gjort på grunnlag av følgende kriterier:

god geografisk og landskapsmessig spredning innen

fylket

god spredning i typer av kulturmiljøer

inkludere områder med biologisk og kulturhistorisk

interessante elementer/miljøer

De utvalgte områdene er i de fleste tilfeller først registrert
med henhold på biologiske verdier. For områder med

store biologiske verdier er det i de fleste tilfeller også ut-

ført kulturhistoriske registreringer. For enkelte områder

ble det bare utført biologiske eller bare kulturhistoriske
registreringer.

Kommunene er informert i forkant av registreringene.

Under registreringene er det forsøkt å komme i kontakt
med grunneiere på hvert enkelt bruk.

Biologiske registreringer

Hva er kartlagt?
Hovedgrunnlaget for de biologiske undersøkelsene be-

står i botaniske undersøkelser på kulturmark, der tradi-

sjonelle kulturmarkstyper som er viktige for artsmang-

foklet er kartlagt og vurdert. Med det menes slåtteenger

og beitemarker som i liten grad er gjødsla eller pløyd, el-

ler som av andre grunner har en sjelden og spesielt rik

flora. De er delt inn i følgende typer:

Urterike slåttenger
«Størrelse»: skrapslått, fragmenter og større enger.

Fysiske forhold: fuktige til tørre, kalkrike til kalkfattige,

næringsfattige til næringsrike enger.

Urterike beitemarker
Samme typer som for slåttenger, og i tillegg:

strandenger

hagemark

I tillegg til slåtteenger og beitemarker er det mer usyste-

matisk kartlagt og vurdert følgende elementer/miljøer:

Kantsoner
åkerholmer

åkerreiner

tun og gårdsmiljøer

Gamle løvtrær
styvingstrær

alleer

Våtmark
raviner

elver og bekker med kantsoner
dammer, grøfter og myrer

Flora og vegetasjon
Kun karplanter er blitt kartlagt systematisk. Krysslister er

ført for de fleste besøkte lokalitetene. En del plantemate-

riale er samlet inn og belagt ved Botanisk museum, Oslo

(Hb0). Navnsettingen på plantene følger Lid & Lid
(1994), mens navn på vegetasjonstypene følger Fremstad

og Elven (1987). For noen ytterst få områder er det også
utført registreringer av marklevende sopparter, treboende

lavarter, insektarter og fugler.

7



Gjennom prosjektet er det gjennomfort omfattende bota-

niske registreringer. Her registrerer botaniker Jan Erik

Eriksen karplanter i en fukteng med ballblom i Lyngdal,

Flesberg. Foto: Bård Bredesen.

Inndelingen i vegetasjonsregioner følger
Dahl m.fl. (1986):

boreonemoral region (BN)

sørboreal region (SB)

mellomboreal region (MB)

nordboreal region (NB).

Enkelte steder har det være noe vanskelig, ut i fra kar-
tet, å tolke om området ligger f.eks. i sør- eller mellom-
boreal region.

Kulturhistoriskeregistreringer

De kulturhistoriske registreringene tar for seg mange ulike
typer kulturminner: hus både i og utenfor tun, fornminner,
gamle veier/stier og kulturminner tilknyttet jordbruksdrift

(rydningsrøyser, steingjerder, styvingstrær mm). Det er
skrevet rapport for hvert område. Den begynner med en
kort beskrivelse av området, så følger en kortfattet historie
(der hvor opplysninger finnes), beskrivelse av kulturmj n-
nene og til slutt en verdivurdering. Foruten informasjon fra
grunneiere er det hentet opplysninger fra bygdebøker, Nor-

ske gardsbruk og SEFRAK-registreringer fra hver enkelt
kommune i perioden 1975-1998.

Områdebeskrivelser

Rapporten beskriver bare de områdene som er gitt høy
samlet kulturlandskapsverdi, d.v.s, områder med nasjo-

nal, regional og høy lokal verdi. Med samlet høy kultur-
landskapsverdi menes områder som både har høy kultur-
historisk og høy botanisk verdi, områder som har svært

høy botanisk verdi eller områder som har svært høy kul-
turhistorisk verdi. Mindre interessante områder er bare
nevnt innledningsvis under hver enkelt kommune.

Områdene er omtalt under hver enkelt kommune, etter
en alfabetisk ordning av kommunene. Følgende innde-
ling blir fulgt ved omtale av områdene:

Undersøkelse
Navn på personer som har bidratt i hhv. den botaniske og
kulturhistoriske delen av undersøkelsen.

JEE = Jan Erik Eriksen, JJ = Jørn Jensen, OP = Oskar
Pusehmann.

BeIiggenhet
Kartblad (M711 , 1:50,000), UTM-koordinater, høgde
over havet (orntrentlig) og vegetasjonsregioner.

Inndelingen i landskaps- og underregioner
følger Elgersma & Puschmann (1995):

02 Oslofjorden

02,02 Drammensfjorden —Drøbaksundet

02.03 Indre Oslofjorden
04 Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold

04.01 Eiker —Modum

04.02 Lier- og Sandedalen
04.03 Lågendalen

07 Østlandets skogtrakter

07,12 Eggedal vestfjell— Grytvassdalen

07.13 Lyngdal —Holtefjell

07.15 Meheia —Skrim —Luksefjell

08 østlandets innsjø- og silurbygder

08.01 Tyrifjorden

10 Østlandets nedre dalbygder
10.06 Sigdal —Krødsherad

10.07 Nedre Hallingdal

10.08 Rukkedalen
10.09 Numedalen

11 østlandets øvre dal- og fjellbygder

11.13 Hemsedal

11.14 Øvre Hallingdal
11.15 Uvdal

11.16 Eggedal

14 Fjellskogen i Sør-Norge

14.32 Tunhovd

16 Høyfjellet i Sør-Norge

16.03 Jukleeggi —Skogshorn.

Beskrivelse
Grov beskrivelse av områdets beliggenhet, utforming,

berggrunn mm.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
Det er skilt mellom fire typer miljøer/elementer: slåtteeng,

beitemark, trær og dammer eller andre våtmarker. Dyrka
eng blir bare unntaksvis beskrevet, da dette er et miljø
med få spesielle botaniske kvaliteter. Beliggenhet, tilstand
(f.eks. gjengroing og gjødsling) og areal blir kort beskrevet.
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Vegetasjon og flora
En kort oppsummering av de viktigste engtypene (se Bio-

logiske registreringer). Typiske, sjeldne, truede og plante-
geografisk interessante arter, samt store forekomster, blir

omtalt.

Historie
I den grad ornrådets historie er kjent gjennom tilgjengelig
litteratur (først og fremst bygdebøker) er denne grovt om-
talt her, ink lusive tidspunkter for boseming, spesielle his-

toriske hendelser, navnsetting, driftsformer og sosiale
forhold. For en del områder er ikke dette punktet omtalt,
da vi ikke har greid å spore opp aktuell litteratur.

Kulturminner
Her har vi tatt for oss bebyggelse både i og utenfor tun,
gamle veier/stier, fornminner (automatisk freda kultur-

minner) som gravhauger/gravrøyser, kulturminner til-
knyttet jordbruk som rydningsrøyser, steingjerder, tun-

trær mm.

Verdivurdering
Kriterier:
Direktoratet for naturforvaltning (østebrøt 1992) har ut-
arbeidet egne kriterier for vurdering av botaniske/økolo-

giske (N) og kulturhistoriske kvaliteter (K) i kulturland-
skapet, som hos oss er noe modifisert:

Kontinnitet — tradisjonelle driftsformer er holdt i
hevd gjennom kontinuerlig drift, og har kontinuitet i byg-

geskikk og bosettingsmønster, samt hevd av andre kul-
turspor (N/K).

Representativitet—området utgjør et godt eksempel
på det typiske innenfor et geografisk område, tidsperiode

eller type, når det gjelder bosettingsmønster, driftsfor-
mer, kulturmarkstyper og bebyggelse/andre faste kultur-
minner (N/K).

Scerpreg —områder med særegenheter som avviker
fra det typiske, med stor egenverdi (N/K).

SjeldenItet —områder med trua arter og miljøer (ve-
getasjonstyper, biotoper mm.) og sjeldne kulturminner

(bebyggelse, veier mm.). Dette kriteriet kan både brukes
på arter, miljøer og bygninger som har vært vanlige, men

som det i dag er svært få igjen av, og på kulturminner som
alltid har vært sjeldne (N/K).

Mangfold — områder med rik flora og fauna, og
mange forskjellige miljøer (vegetasjonstyper, biotoper

mm.) og kulturminner (N/K).
Inngreplpdvirkning —områder som i den senere tid

ikke har vært utsatt for negative inngrep og negativ på-
virkning, f.eks. ulike større inngrep i landskapet (kraft-

linjer, bakkeplanering, bekkelukking, tilplanting, uheldig
ombygging, ny og lite tilpasset bebyggelse mm.).

Helhetlig landskap —områder som utgjør et kom-
plett og velbevart miljø som ikke er ødelagt av inngrep i
den seinere tid, men som har beholdt sine biologiske og
kulturhistoriske kvaliteter.

Dette kriteriet kan brukes på bygninger som bare har
betydning som en del av en hellæt.

Støttekriterier:
Alder —kriteriet alder er helst blitt brukt ved hus eller an-
dre kulturminner som er eldre enn 1850 (K). I noen tilfel-

ler kan alder være det eneste kriteriet som kan brukes,
f.eks. ei 1600-talls stue som er tilbygd og ombygd flere
ganger og nå er bygd inn i et hus med I990-talls utseende.

Autentisitet —få endringer i forhold til original stand
eller «tidlig» ombygging —opprinnelighet. Gjelder form,
konstruksjon, materialer, overflatebehandling og bruk.
Ved nyere bygninger stilles det større krav til autentisite-
ten enn ved eldre bygninger, hvor det er mindre sannsyn-

lig at alle opprinnelige bygningsdeler er bevart (K).
Hevd og tilstand—dette kriteriet vil bli brukt ved sterkt

forfall og gjengroing for å trekke verneverdiene ned (-).
Frilufsliv og tilgjengelighet —områder som benyttes

av mange i rekreasjonsammenheng, og som gjerneligger
nær tettsted eller lignende.

Størrelse —større områder kan ha høyere verdi, bl.a.
fordi karakteristiske kulturmarksarter har bedre mulighet

for å overleve.

Forskning og pedagogisk verdi —områder der det fo-
regår eller har foregått kulturlandskapsforskning, og om-
råder som egner seg som studieobjekt.

Estetisk verdi —områder med spesielt tiltalende land-
skapsbilde.

Kunstnerisk I arkitektonisk utforelse —bygninger som
har arkitektoniske eller kunstneriske kvaliteter som gjør
at de utmerker seg spesielt (K).

Lokalhistorisk verdi — kulturminner som har verdi
fordi de kan knyttes til en kjent person eller en spesiell

hendelse i bygdas historie eller fordi de har vært eller er
en inspirasjonskilde for bildende kunst, musikk, litteratur

mm. (K).
Ut fra disse kriteriene kan områdene deles inn i tre ho-

vedtyper av landskap:

Representativeltypiske landskap, der kriterium 1 kon-
tinuitet, 2 representativitet og 7 helhetlige landskap er ut-
slagsgi vende

Scerpregete kmd,vkap, der kriterium 3 særpreg og 4
sjeldenhet er utslagsgivende

Mmtgfold-landskap nted stor artsrikdom og varia-

sjon, der kriterium I kontinuitet og 5 mangfold er ut-
slagsgivende

Biologisk verdi:
Med utgangspunkt i de botaniske forholdene og verdikri-

teriene er hvert områdes botaniske kvaliteter vurdert etter
en firedelt skala:

• liten verdi (*): lokali teten har en svært triviell flora og
vegetasjon. Kulturmarkstypene bærer i stor grad preg

av gjødsling, brakklegging o.l. Slike lokaliteter kan
imidlertid ha andre biologiske kvaliteter som ikke er

kartlagt eller vurdert.
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middels verdi ("): rester av interessant flora og vege-

tasjon forekommer, f.eks. i kanter av dyrka mark eller

som fragmenter av slåtteeng og beitemark. Ofte en tri-

viell flora.

høy verdi ("*): på slike lokaliteter finnes mer eller

mindre intakte kulturmarkstyper, ofte med lang konti-
nuitet. Floraen har lokal til regional verdi.

svært høy verdi (""): som regel artsrike og intakte

kuIturmarkstyper med en vegetasjon og flora som er

spesiell i regional eller nasjonal sammenheng. Ofte et
helhetlig sett godt bevart område.

tilfeller der det er kartlagt andre organismegrupper

i tillegg til blomsterplanter kan dette ha vært medvir-
kende til å gi områder en annen verdi.

Kulturhistorisk verdi:
Med utgangspunkt i de kulturhistoriske forholdene og

verdikriteriene er hvert områdes kulturhistoriske kvalite-
ter vurdert etter en firedelt skala:

/av verdi(*):bygningene, tunet og kulturlandskapet har

bevart lite av sitt opprinnelige preg, den opprinnelige

strukturen er forandret, eldre bygninger er ombygd/re-

vet, nyere og dårlig tilpassete bygninger er kommet til,

kulturminner tilknyttet jordbruk er fjernet mm.

middels verdi (**): bygningene, tunet og kulturland-
skapet har bevart noe av sin opprinnelige preg, den

opprinnelige strukturen er noe endret, det er ikke hel-

hetlige tun, eldre bygninger er en del ombygd mm,

høy verdi (***): bygningene, tunet og kulturlandska-

pet har bevart mye av sitt opprinnelige preg, med hel-

hetlige tun og eldre bygninger som er lite ombygd.

Området har mange kulturminner som er bevart, har

en spesiell historie og har sjeldne kulturminner eller
kulturminner med en høy alder. Området har høy lokal

eller regional verdi.

svært høy verdi (****): bygningene, tunet og kul tur-

landskapet har bevart svært mye av sitt opprinnelige
preg og det er ingen nyere inngrep. Området har

ofte en spesiell historie, har sjeldne kulturminner

og kulturminner med en svært høy alder eller arkitek-

tonisk høy kvalitet. Området har regional til nasjonal

verdi.

Samlet kulturlandskapsverdi:
Områdenes samlede kulturlandskapsverdi er vurdert et-

ter følgende kriterier og klasser (se Bakgrunn og målset-

ning):

Klasse I, Spesielt verdifulle områder har samlet nasjo-

nal kulturlandskapsverdi:

—områder med svært høy biologisk og/eller kulturhis-

torisk verdi, som samtidig er spesielle i norsk sammen-

heng. Hverken den botaniske eller kulturhistoriske ver-
dien må være lavere enn høy.

Klasse II , Områder med stor verdifor kulturlandska-
pet kan deles inn i områder som har samlet lokal eller

regional kultudandskapsverdi:

regional verdi: områder med høy eller svært høy

biologisk og kulturhistorisk verdi, og som samtidig er

spesielle i fylkessammenheng.

lokal verdi: områder med høy eller svært høy biolo-

gisk eller kulturhistorisk verdi, og som samtidig er spesi-
elle i kommunal sammenheng.

—Enkelte områder som er gitt samlet regional eller lo-

kal verdi kunne vært gitt høyere verdi dersom vurdering-

ene bare tok utgangspunkt i biologi eller kulturhistorie,

Klasse Til, Landbrukets produksjonslandskap består

av områder som hverken har kulturhistorisk eller bio-

logisk høy verdi. Disse områdene er ikke spesielt om-

talt i denne rapporten.

Kart
Områdene er avgrenset på kart i målestokk 1: 5.000,

1:10.000 (økonomisk kartverk) eller 1:50.000 (M711),
der de biologisk mest verdifulle delene av områdene er

tegnet inn og landskapet som helhet er forsøkt avgrenset.

Landskapene er avgrenset mot andre typer miljøer (skog,

by, vann, fjell), andre landskapsrom og/eller menneske-

skapte linjedrag som bryter med det tradisjonelle kultur-

landskapet (store veier, jembanelinjer, høyspentlinjer).

enkelte tilfeller, der det har vært svært vanskelig å av-
grense landskapsområdene, er disse ikke tegnet inn.

Begrensningerved rapporten

Med denne rapporten er et viktig utvalg av de biologisk

og kulturhistorisk verdifulle områdene i fylket behandlet,
Men det finnes sannsynligvis et betydelig antall områder

med like høye biologiske og kulturhistoriske verdier der

det ikke er gjennomført slike undersøkelser.

Selv om det under registreringene overveiende er be-

nyttet fagpersoner med stor biologisk og kulturhistorisk
kunnskap kan man aldri garantere at registreringene er fri

for feilkilder.

For en del områder er de botaniske undersøkelsene

mangelfulle. Bare deler av kulturmarka kan være under-

søkt eller undersøkelsene som helhet kan være ufull-

stendige. Under registreringsarbeidet er det lagt vekt på

kartlegging av områder som er i bruk eller som har vært
i bruk for kort tid siden. Områder som virker tilgrodd,

men som kan ha en interessant flora, kan ha blitt oversett.

Det er ofte vanskelig å sette veloverveide grenser for

miljøer og hele kulturlandskap. Det vil ofte være tvil om

hvor yttergrensene bør gå. Dette gjelder særlig avgrens-

ningene av hele kulturlandskapsområder, som oftest er

tegnet inn på kart etter at registreringene er gjennomført.

Man skal være oppmerksom på at registreringene er
gjort med bakgrunn i bestemte metoder og på forhånd

bestemte utvalgte områder. De biologiske registreringene

av kulturmark bygger i all hovedsak på registreringer av

botanikk, som er den tradisjonelle og mest benyttede me-

10



toden. Registreringer av sopp, lav, fugl, insekter eller an-
dre metoder for vurdering av kulturmark kunne gitt andre
resultater. Områdene ville imidlertid neppe fått lavere
verdi hvis det også var gjennomført registreringer med

andre metoder.

I denne undersøkelsen er områdenes verdi vurdert ut
fra bestemte kulturlandskaps-kvaliteter. En vurdering av
andre kvaliteter enn de som er knyttet til kulturlandskapet
kunne derfor ha gitt områdene en annen verdi.

En type miljø som det ut fra benyttede metoder har
vært særlig vanskelig å vurdere verdien av, er raviner. Vi
har i dag få spesielle botaniske verdier knyttet til denne
typen kulturmark. Ravinene har likevel et kompleks av


kvaliteter knyttet til elver, bekker, flornrnarkskog, vege-
tasjonsbremmer (f.eks. oreskog) og kvartærgeologisk in-
teressante landformer. Berg-Brønstad-området og Kjør-

stad-gårdene (Hedenstad-Volden) i Kongsberg og Lier-
dalen fra Lyngås til Oppsal er blant de få områdene som
har raviner som er vurdert i denne undersøkelsen. Ut-
mark sbeiter, seterområder, alleer og våtmarker er andre
viktige kulturlandskapsmiljøer som er mangelfullt dekket.

Noen viktige kulturlandskapsregistreringer er ikke in-
kludert i rapporten. Dette gjelder bl.a. resultatet fra kul-
turlandsprosjektet i Flesberg kommune, der det er funnet
«nye», svært verdifulle områder.

En begrensning ved denne rapporten består i at om-
talte arealer kan ha endret karakter siden registreringene
ble gjennomført. Således kan det være at beskrivelsene,
og delvis også kart og verdivurderinger, ikke stemmer for

enkelte områder.
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Figur 2:

Verdifulle kulturlandskapsområder i Buskerud, fordelt

på områder som samlet er gitt nasjonal verdi, regional

verdi og lokal verdi.
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