
Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2017-2018 
 

er tildelt 
 

Repstadtunet, Repstad, Søgne kommune 
Kontaktperson: Ellen Tone Repstad 

 

Kulturlandskapsgruppa i Vest-Agder gir følgende begrunnelse: 

Repstadtunet omfatter 6 mindre gårdsbruk som ligger idyllisk til ved Repstadvannet.  

Området har en særegen og tett gårdsbebyggelse med velstelte hager og dyrkede jorder inn 

i mellom. Repstadtunet utgjør et harmonisk, helhetlig og intimt landskapsrom som har et 

historisk preg. 

Det drives aktivt landbruk med kjøttproduksjon på storfe og sau, blåbærproduksjon, 

skogsdrift og drift av kurs- og selskapslokale.  

I følge kommunens kulturvernplan (1990) er Repstadtunet trolig det best bevarte 

innlandstunet av denne typen i Vest-Agder. Det ligger i en opprinnelig sammenheng der 

tunformen – både som rekketun og klyngetun i stor grad er bevart og tidstypisk med stor 

grad av autentisitet. 

Flere våningshus og uthusbebyggelse har høy verneverdi og her er våningshus og et 

gårdsanlegg fra 1700-tallet samt flere bygninger fra 1800-tallet. 

Repstadområdet er ganske rikt på kulturminner. Det er blant annet registrert et 

bosettingsområde fra jernalder/middelalder som sammen med bygninger fra flere århundrer 

gir kulturmiljøet stor tidsdybde.  

Fornying av bygningsmassen i nyere tid fremstår som i stor grad å ha skjedd i samsvar med 

tradisjonell byggeskikk. Det er ei levende grend med stabil bosetting, bærekraftig skjøtsel og 

moderne drift av kulturlandskapet. Den smale fylkesveien går gjennom tunet, nesten helt inntil noen 

av husene og bidrar til at Repstadtunet både er svært synlig og lett tilgjengelig for allmennheten. 

Repstadtunet fremstår som et identitetsskapende område – et område for trivsel og som det er lett å 

knytte stedsindentitet til.  

 

Kulturlandskapsgruppa mener at Repstadtunet - som ble foreslått av landbruksforvaltningen i Søgne 

og Marnardal -  svarer godt på årets tema: God bevaring av bygninger, bygningsmiljøer og tun på 

gårdsbruk 

Kulturlandskapsgruppa og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gratulerer Repstadtunet v/Ellen Tone 

Repstad med kulturlandskapsprisen!  

 

 



 

Faktaboks om prisvinneren og om kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 
Om Repstadtunet (informasjon fra 

forslagsstiller) 

 

Omfatter bygninger og tun på følgende 

gårdsbruk:  

Gnr/ 
bnr 

Eier Drift 

67/2 Ole Egil 
Rosenberg 

 

67/4 Edit 
Tønnessen 

Blåbærproduksjon, 
sau 

67/5 Harald 
Repstad 

 

67/6 Kirsti og 
Steinar 
Furuborg 

Ammekyr og øvrig 
storfe, hest med 
mer, skogsdrift, 
Sau 

67/7 Arnstein 
Repstad 
og Svein 
Gunnar 
Repstad 

Skogsdrift, kurs- og 
selskapslokale 

67/37 Janne 
Karin 
Repstad 
og Glenn 
Larsen 

 

 

Det drives 122 dekar jordbruksareal derav 

71 dekar fulldyrka jord og 51 dekar 

innmarksbeite på Repstad. I tillegg er det 

leiejord andre steder i kommunen.  

62 personer bor i området derav 13 

personer under 18 år og 49 over 18 år. 

Kontaktperson: 

Ellen Tone Repstad, Repstadveien 311, 

4642 Søgne, tlf. 990 91 199 

 

Forslagsstiller:  

Landbruksforvaltningen i Søgne og i 

Marnardal v/Einar Ukkelberg. 

 

Hensikten med kulturlandskapsprisen er å  

• stimulere til å ta vare på og utvikle 

kulturlandskapet gjennom gode 

eksempler 

• øke kunnskapsnivået om 

kulturlandskapet 

• bevisstgjøre om miljøverdiene i 

kulturlandskapet  

• bevisstgjøre allmenheten på 

utfordringer knyttet til 

kulturlandskapsverdiene 

 

Kulturlandskapsarbeidet er et samarbeid 

mellom Riksantikvaren, miljødirektoratet 

og landbruksdirektoratet delegert til 

Fylkesmannen. 

 

Kriterier ved valg av kandidat til 

kulturlandskapsprisen 

For valg av kandidat skal følgende kriterier 
vurderes der flest mulig, men ikke 
nødvendigvis alle må være oppfylt fullt ut: 
 
 

• Det skal være gjort en ekstra 
innsats for kulturlandskapet 

• Det skal bidra til helhet og 
mangfold i/ for kulturlandskapet 

• Det skal bevare og synliggjøre 
kulturlandskapet 

• Det skal være knytta til bærekraftig 
skjøtsel, aktivt landbruk og 
moderne drift av 

• kulturlandskapet 

• Det skal øke tilgjengeligheten for 
allmennheten til kulturlandskapet 

• Det skal ha læringseffekt om 
kulturlandskapet 

• Det skal forankre norsk kulturarv i 
kulturlandskapet 



• Det skal vise sammenhengen 
mellom natur og bygninger i 
kulturlandskapet. 

 

Prisen 
Prisen består av kunstverket «sheep in a 
heap» av billedkunster Jeannie Ozon Høydal 
og en pengesum på kr 15 000.   

 

Kulturlandskapsgruppa i Vest-Agder 

• Gruppa er sammensatt av 

representanter fra Vest-Agder 

bondelag (Inger Liv Røyter 

Thoresen), Vest-Agder bonde- og 

småbrukerlag (Helge Fossen), 

Fylkeskonservator (Snorre 

Haukali), kommunene i Vest-Agder  

(Einar Ukkelberg), Norsk 

Landbruksrådgivning Agder (Inger 

Birkeland Slågedal og 

Fylkesmannen (Elisabeth Kaddan 

(miljøvernavdelingen) og Ellen 

Eskeland (landbruksavdelingen).  

• Kulturlandskapsprisen i Vest-

Agder er tidligere delt ut i 2012, 

2013, 2014, 2015 og 2016 

• Årets tema: God bevaring av 

bygninger, bygningsmiljøer og tun 

på gårdsbruk 

• Kontaktperson: Ellen Eskeland, 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-

Agder, tlf. 38 17 61 98/911 80 127 

fmavese@fylkesmannen.no 

 

 

mailto:fmavese@fylkesmannen.no

