
Ål
Ni områder er undersøkt, hvorav to er funnet å ha middels
botanisk verdi (Sire, Aslegjerd/Arnegård), og de er ikke

undersøkt kulturhistorisk. To områder som er gitt høy

botanisk verdi, er ikke undersøkt kulturhistorisk: Håplas-

sen (trolig lav kulturhistorisk verdi) og Helling (en del av

Oppheimsgrenda). Ett område har høy botanisk verdi,

men middels til lav kulturhistorisk verdi (Toknuteplas-

sen). De øvrige ornrådene er funnet å ha høy botanisk og

kulturhistorisk verdi og er omtalt her.

Leveld

Undersøkelse
Botanikk: JEE. Kulturhistorie: OP.

De botaniske undersøkelsene omfatter bare de høyere-

liggende delene av området.

Beliggenhet
Kartblad M711: 1616 111og 1516 II
UTM: MN 72 30

H.o.h.: 680-950 rn.

Vegetasjonsregion: Mellomboreal region

Landskapsregion: østlandets øvre dal- og fjellbygder
(øvre Hallingdal)

Beskrivelse
Leveld er en vakker og levende jordbruksgrend om lag

midt i Votnedalen. Grenda ligger i et stort og skålformet

landskapsrom som strekker seg fra Løkensgard i øst til

øylien i vest. Området er hovedsakelig avgrenset av

skog. Dalbunnen ligger ca. 700 m.o.h., og gårdene er
blant de høyestliggende i landet. Området karakteriseres

av at eiendommeneligger ordnet på tvers av dalretningen

og deler den solvendte lia opp i smale teiger som ender

opp mot seterfjellet. Bygdeveien gjennom den karakte-

ristiske midtlibebyggelsen er en opplevelsesrik strekning

på omtrent fem kilometer. Langs denne veien ligger tun

på rad og rekke. Enkelte tun skiller seg ut gjennom en høy-

ere beliggenhet enn resten, bl.a. Torsteinsrud, Håkonsgard,

Espegard, øvre Håheim og Snoksrud.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
Beitemark: Omfatter et nokså stort område nord for gårds-

bebyggelsen, fra Gurigard-området og vestover. Ku og

sau beiter i området. Ikke gjødsla. Areal: omtrent 2 km2.

Vegetasjon og flora
Det er stor variasjon i områdets vegetasjon. I området
mellom Gurigard og Gurigardseter finnes rike myrsig

med bl.a. småsivaks og myrklegg. Kalkfattig tørreng med
stedvis mye einer i busksjiktet er vanlig i dette området

og nordvestover. Feltsjiktet her er variabelt med innslag

av både sørlige og mer typiske fjellplanter: flekkgrisøre,

dunkjempe, hårsveve, tjæreblomst, fjellbakkestjerne, fjell-

thnotei og fjellmarikåpe. Finnskjegg er dominerende

flere steder. På Gurigardseter er setervollen stedvis domi-

nert av sølvhunke. Rik fukteng er ellers registrert her,

med bl.a. skogstorkenebb, kvitbladtistel og bleikstarr.

I områdene vest for Gurigardseter finnes rike fuktenger,

kanskje med overgang mot rikmyr, med flere lavvokste

arter som fjellveronika, flekkmure, hårstarr, fuglestarr,

fjellstarr, svarttopp og fjellrapp. I-Ierfinnes også områder

med fattigm yr.

Flere ulike skogtyper, alle mer eller mindre beitepå-

virket, finnes i området; fattige lyngbjørkeskoger; lågurt-

og høystaudeskoger med bl.a. skogkløver og tyrihjelm;

rike sumpskoger, med bl.a. istervier i tresjiktet og skog-

karse i feltsjiktet.

Historie
Grendenavnet Leveld kommer av det norrøne «Leikr-
voll r», som betyr et sted for leik og dans. Opprinnelig var

Leveld det gamle gårdsnavnet på bruket Oleivsgard, men

etterhvert ble navnet brukt om hele bygdekretsen.

De fleste gårdsnavn i Leveld antas å være fra mel-

lomalderen (1050-1350 e.Kr.), der Haug, Leveld (Oleivs-

gard) og Håheim regnes for å være blant de eldste.

Mange av gårdene med -gard endelse er skilt ut fra eldre
bruk. Før svartedauen (1349) var Leveld relativt tett bo-

satt, men ble fullstendig avfolket etter pestens herjinger.

På 1500-tallet var flere gårder i Leveld underbruk til

gårder nede i hoveddalen. Disse ble tatt opp igjen som

selvstendige bruk ved slutten av 1500 og begynnelsen

av 1600-tallet. I 1697 ble det registrert 15 bosatte bruk

i Levelci.

De viktigste jordbruksarealene, som besto av åkre, lå på

innmarka ovenfor bebyggelsen. De mest lettdrevne area-

lene ble vekselvis brukt til potet- og korndyrking. På

åkerjord som ikke veksla med poteter, ble deler av åkeren

brakklagt hvert fjerde år. Da ble all småsteinen samlet

små røyser, slik at gresset som kom opp om sommeren

kunne slås. Siden ble åkerlappen pløyd opp igjen, gjødsla
og sådd til med korn i enda tre år. Fra 1890 til 1930 ble

mye av denne innmarka brutt opp, og steinmassene ble

enten lagt i rydningsrøyser eller i de lange steingjerdene

som fortsatt preger dagens landskapsbilde. Slik ble drifta

intensivert, og en kunne etterhvert kornme til med bedre

redskap og maskiner.

Lenger opp i lia, ovenfor innmarka, lå heimehamna.

Dette var et stort felles beiteareal, og flere av gårdene

hadde heirnestøl i dette feltet. Langs hele Åssida gikk en

ferdselsvei som ble kalt for Åsvegen. På jordene neden-

for bebyggelsen lå tyngre og dypere myrmark. Her fantes

naturenger som sjelden ble hevdet annet enn evt. gjen-
nom næringssiget fra gjødselshauger bak fjøs og stall.

Nede på jordene stod mange høyløer. På grunn av frost-

faren nede i dalbunnen fantes det tidligere lite bosetting

her, bare enkelte husmannsplasser.
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Da Nordbygdvegen var ferdig anlagt i dalbunnen

rundt 1855, anla flere gårder egen gårdsvei/gutu ned jor-

det og fram til veien. Tidligere hadde den gamle gårds-

veien gått gjennom tuna i hele gårdsrekka, mens vinter-

velen gikk nede på Levelsmyro. På 1900-tallet har nye

driftsmåter samt økt varetransport til og fra det enkelte

gårdsbruk fremmet nye krav til veisambandet mellom

gårdsbebyggelsen og omverdenen. I slutten av I950-åra

ble veien fra Nordbygdvegen, gjennom midtlibebyggel-

sen (til Nyseterlivegen ved Snoksrud) utarbeidet, nær-

mest etter samme traså som den eldste bygdeveien hadde

hatt.

Kulturminner
Leveld er til tross for sin beliggenhet en aktiv jordbruks-

grend med hovedvekt på ffirproduksjon og sauehold.

Bebyggelsen er blandet, med mer konsentrert bygnings-

masse enn de fieste andre steder. Innslaget av nyere byg-

ninger virker derfor mer markant.

Eldre bebyggelse finnes det fortsatt en del av, men

svært ofteligger et nytt våningshus i tunet, uten lokal for-

ankring i tradisjonell byggeskikk. På de fleste bruk ruver

store moderne driftsbygninger. Enkelte gårdsanlegg har

likevel bevart et tradisjonelt og helhetlig preg, bl.a. Vesle-

gard, som fortsatt har beholdt mye av sitt gamle tunmiljø.

I Leveld er flere gamle uthus godt vedlikeholdt og står

som vakre bruksminner i tunet.

Langs bygdeveien nede i dalbunnen har det skjedd en

omfattende spredt bolighygging på utskilte parseller de

siste 20-30 åra. Byggeaktiviteten er i ferd med å endre det

tradisjonelle boseningsmønsteret i dalen. Tidligere av-

gjorde lokalklimatiske forhold hvor tunet skulle ligge,

mens lokaliseringen i dag skjer utfra nærheten til gjen-

nomfartsveien i dalbunnen. Resultatet er at Leveld er

i ferd med å få to karakteristiske bebyggelseslinjer basert

på vidt forskjellige lokaliseringsfaktorer.

Etter århundreskiftet er også flatene i dalbunnen blitt

kultivert, og de mest lettdrevne og lønnsomme produk-

sjonsarealene ligger i dag her nede. Arealene består for

det meste av intensivt drevne engarealer. Noen få steder

står løvtrær langs eiendomsdelene, men det er mest stein-

gjerder i åpent lende. På flatene står det fortsatt enkelte

gamle høyløer.

Like ovenfor bebyggelsen er lia brattlendt, og lier vari-

erer arealbruken fra gård til gård. Noen få gårder har også

her intensivt drevne engarealer, men vanligst finnes ber

kulturbeite på gammelt slåtteland. Området er variert og

veksler fra helt åpent gressbeite til buskrike einerbakker

med gradvise overganger mot mer lukket bjørkehage-

Område 47

Leveki kulturlandskap, Ål kommune

Kommunekart, 1:50.000

: avgrensning kulturlandskapsområde 


skog. De smale teigene er som regel gjerdet inn, og inten-

sivt sauebeite holder flere områder åpne.

Rydningsrøyser, steingjerder og tufter etter Iøer og

vårfjøs er spor som forteller hvor høyt opp det gamle slåt-

telandet engang gikk. Men enkelte av bygningene står

fortsatt godt bevart. I dag brer eineren seg mange steder

utover treløse arealer, og fjellbjørkeskogen blir tettere

desto lenger opp mot fjellet en kommer.

Verdivurdering
Området kan karakteriseres som et representativt/typisk

landskap, ut fra følgende kriterier:

Kontinuitet (N)

Representativitet (N)

Særpreg (K)
Mangfold (N)

Inngrep/påvirkning

Helhetlig landskap
Alder (K)

Størrelse

Store områder med artsrike beitemarker. Flere av disse

har preg av lang kontin uitet. Gjengroing på enkelte av se-

tervollene. Floristisk interessant, bl.a. med en tydelig

blanding av mer sørlig arter og fjellplanter. Representa-

tivt for øvre del av fylket. Området har svært høy bota-

nisk verdi (****).
Et så stort område som Leveld vil naturlig nok inne-

holde både positive og negative kulturlandskapselemen-

ter. Området har i hovedsak bevart sin tradisjonelle struk-

tur og unngAtt større inngrep i form av boligfelt, annen

bebyggelse som ikke er knyttet til jordbruk eller større
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veianlegg. Her er mange tun med verneverdige bygninger, Leveld særpreges av smale teiger, adskilt av steingjerdet;

samt mange andre kulturminner tdknyttet jordbruksdrif- i bele lias lengde. Foto: Jorn Jensen.

ten, som steingjerder og rydningsrøyser.

Leveld har høy kulturhistorisk verdi (***).

Samlet sett vurderes området å ha regional verdi i kul- Langs bygdeveien ligger tuna på rad og rekke, med mange

turlandskapssammenheng. verneverdige bygninger. Foto: Oskar Puschmann.
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Solås-Sel-Boygard-Arnegård

Undersøkelse
Botanikk: JEE. Kulturhistorie: il

Beliggenhet
Kartblad M7I1: 1616 III

UTM: MN 77 25
H.o.h.: 540-820 m.

Vegetasjonsregion: Sørboreal region

Landskapsregion: østlandets øvre dal- og fjellbygder

(øvre Hallingdal)

Beskrivelse
Området ligger lengst ned i Votndalen, i den solvendte

bratte dalsiden som går fra ea, 500 til ea. 800 m.o.h.
Området utgjør en del av et større kulturIandskap

langs Votndalen, adskilt av skog i nord og hovedveien

i sør. Gårdstuna ligger delvis på parallelle rader i dalsiden,

uten at denne strukturen er så tydelig og tett som f.eks.
i Leveld. Kulturrnarka består av en god blanding kunsteng

og natureng/beite. Det meste av området er ryddet for

stein ved oppbygging av mange og store rydningsrøyser.

Noe av marka er i gjengroing og noe er skogkledd.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
Beitemark:

i bakkene nord for husene ved Solås. Sauebeite,

stedvis noe gjødsla. Areal: omtrent 150 x 400 meter.

i bratte, sørvenclte bakker nord for gården søre Bøy-

gard. Sauebeite, ikke gjødsla.
i en liten bekkeravine ved Arnegård. Kubeite, sted-

vis trolig noe gjødsla. Areal: omtrent 100 x 50 meter.

2) Slåtteeng:

i nokså bratte, sørvendte bakker rett nord for gården
søre Sel. Ikke gjødsla. Området blir sannsynligvis

fortsatt slått. Areal: omtrent 50 x 75 meter.

—en eng i bakkene nord for gården nordre Bøygard,

sørvendt, Blir fortsatt slått, ikke gjødsla. Areal: om-
trent 25 x 25 meter.

Vegetasjon og flora
Det meste av beitemarka ved Solås består av svakt kalk-
rike tørrenger med arter som bakkesøte, flekkgrisøre,

marinøkkel, flekkrnure, dunkjempe, bakkestjerne, små-

engkall, finnskjegg, fuglestarr og bråtestarr. Enkelte om-

råder har mer preg av rik fukteng, trolig med overgang
mot rikmyr. Her er det funnet arter som hårstarr, fjellstarr,

tvebostarr, jåblomst, dvergjamne, tettegress og småsiv-

aks. Det er også funnet små flekker med fattigmyr.

Ved søre Sel finnes tørre, fattige til kanskje svakt kalk-
rike enger i mosaikk med bergknaus-samfunn. Nokså va-

riert flora, bl.a. med en blanding av sørlige og mer typiske

fjeliplanter: engnellik, fløyelsmarikåpe, flekkgrisøre, gul-

maure, tjæreblomst, srnørbukk, sølvmure, flekkmure,
bergveronika, skåresildre, snøsøte og fjellmarikåpe. I til-




legg er det notert arter som marinøkkel, lodnerublomst og
bakkesøte.

Tønengene og bergknausamfunnene ved søre Bøy-

gard er antagelig svakt kalkrike. De øvre delene består av

lyngbjørkeskog. Lavvokst, artsrikt feltsjikt med bl.a. ma-

rinøkkel, vill-lin, jåblomst, tjæreblomst, rundskolm, eng-

nell ik, fløyelsmarikåpe, gulmaure og dunkjempe. Einer

er vanlig i busksjiktet. I de tørreste delene er det registrert

arter som vår- og bakkeveronika, bakkemynte, kvitberg-
knapp, dvergforglemmegei, ullarve, smånøkkel, aks-

frytte og vårskrinneblomst.

Kalkrik tørreng ved nordre Bøygard er dominert av

hårsveve, tjæreblomst og rødkløver. Ellers forekommer

bl.a. dunhavre, fagerknoppurt, marinøkkel, vårveronika,

dunkjempe, gulmaure, engnellik og flekkmure.

Deler av beitemarka ved Arnegård har preg av kalkrik
tørreng med arter som flekkgrisøre, fagerknoppurt, små-

nøkkel, dunkjempe, bakkernynte og tjæreblomst.

Historie
Bøygard er trolig den opprinnelige gården i denne delen

av grenda, og ble antagelig kalt Votendal i 1528. Den er

trolig ryddet i tidlig middelalder og lå ikke øde etter Svar-

tedauen. Først på 1700-tallet ble den delt i søre og nordre
Bøygard. Tunet lå på nordre Bøygard (38.2) før tunet ble

delt.

Arnegard er trolig utskilt fra Bøygard. På slutten av
1600-tallet ble den deli i øvre og nedre Arnegard. På mid-

ten av 1800-tallet ble øvre Arnegard frasolgt mange små

parsel ler. Det som er igjen i dag er småbruket, som kalles

Sandbakken.

Gunhildgard er en gammel gård, trolig fra tidlig mid-
delalder. Søre Gunhildgard (44.4) ble fradelt som eget

bruk i 1806. øvre Gunnhildgard (44.3 og 9) har vært

gjennom flere delinger.

Søre Sel er trolig rydda i middelalderen. Den ble delt

i to i 1742. Den øvre delen ble senere Nordistugu (45.2)

og Oppistugu (45.3), som ble slått sammen på

Søre Sel (45.1) består av de to bruka Toll efsgarden og

Smiubakken, med nåværende tun på Smiubakken. Nor-

dre Sel (46.1) er en yngre gård som ble til eget bruk på

første halvdel av 1600-talIet.

Hakkene nord for

nordre aøygård har

store rydnings-

royser og slåt-

teng med rik

og interessant

floia. Foto:

Jern lensen.
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Skrindo var en gård fram til ca. 1600 da den ble delt

nordre og søre Skrindo. Søre Skrindo ble delt i tolike før
1850. Solås (47.12) er et småbruk som ble fraskilt søre

Skrindo (47.2) i 1928.

Kulturminner
Søre Bøygard 38.1:
Tunet består av:

hallingstue fra 1862, ombygd flere ganger

driftsbygning fra 1926, påbygd
stabbur fra 1920

Et stykke ovenfor tunet er ryddet stein lagt i langs-

gående renner i dalsøkk og langs kanten i øst. Midt i bak-

ken, på et litt flatere felt, er det mye brennesle og noen

steiner der det kan ha vært et sommerfjøs. Her er det også

lagt steiner ned i bakken, trolig sum en slags terrasse.

Nordre Bøygard 38.2:
Tunet består av:

våningshus fra 1977

driftsbygning fra 1979
hallingstue fra 1862, påbygd og kledd

loft fra 1769

Ovenfor tunet er det flere tildels store rydningsrøyser.

I vest finnes et steingjerde. Inntil eiendomsgrensa
i vest er det en liten slåtteeng med store rydningsrøyser

like ved. Her går også en kraftlinje og en gammel vei til

Juvsjorde, veien er delvis oppmurt.

Arnegard (Sandbakken) 40.1:
Tunet består av våningshus og driftsbygning, begge fra

begynnelsen av 1900-taIlet.

Innmarka består av beite og noen rydningsrøyser.

Gunhildgard 44.4:
Tunet består av:

hallingstue tilbygd og kledd i 1935

driftsbygning fra 1920

stabbur gammelt, flyttet i 1930

Inntil stua er det en liten, inngjerda hage med bærbusker.

Et stykke nedenfor tunet er det store rydningsrøyser.

En vei fra Bøygard til Juvsjorde går langs eiendoms-

grensa i sør,

Gunhildgard 44.3,9:
Tunet består av:

våningsbus fra 1980

hallingstue, fullstendig ombygd
driftsbygning

stabbur

Nedenfor tunet er det beite med rydningsrøyser.

Gunhildgard 44.1:
Tunet består av:

vAningshus fra 1966

driftsbygning fra 1946

loft fra 1890

Nedenfor tunet er det beite med rydningsrøyser.

Søre Sel 45.2:
Tunet består av:

våningshus fra 1993

driftsbygning fra 1988

hallingstue fra ca. 1800, påbygd og ombygd
stabbur, gammelt, flyttet innen tunet

Høyt ovenfor tunet er det en havnehage i gjengroing,

med bjørk og einer samt rydningsrøyser.

Søre Sel 45.1:
Tunet består av:

våningshus fra 1962

driftsbygning fra 1966

hallingstue fra ca, 1890, kledd

stabbur fra ca. 1890

Nedenfor tunet er det kunsteng og beite.

Nordre Sel 46.1:
Tunet bestAr av:

haIlingstue, ombygd i 1936
hallingstue fra 1890

driftsbygning fra 1937

loft, flyttet og ombygd i 1940

Nedenfor tunet er det beite med rydningsrøyser.

Skrindo (Solås) 47.12:
Tunet består av:

våningshus fra 1932
driftsbygning fra 1930

bryggerhus fra 1944

Ovenfor tunet er det beite.

Skrindo 47.2:
Det er bygd nytt tun. Det gamle tunet med stue og stabbur

ligger lenger ned. Ovenfor det nye tunet er det tuft etter hus-

mannsplassen Samuelsplassen som ble nedlagt før 1900.

Søre Skrindo 47.1:
Tunet består av:

stue fra 1892

loft fra 1850
stabbur fra 1850

stall fra 1890

fjøs fra 1880

skjul
smie

Høyt ovenfor tunet er det en Iøe,

Verdivurdering.
Området kan karakteriseres som et representativt/typisk

landskap ut fra følgende kriterier:
Kontinuitet (N)

Representativitet (N/K)
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Mangfold (N)

Inngrep/påv irkning

Helhetlig landskap

Autentisitet (K)

Størrelse

Estetisk verdi

Representativ flora og vegetasjon for nordlige deler av

fylket. Artsrikt, der innslag av bl.a. bakkesøte, snøsøte,

rundskolm, fagerknoppurt, dunhavre, vill-lin, smånøk-

kel, dvergforglemmegei, skåresildre, lodnerublomst, ma-

Ornråde 48

Solås-Sel-Boygard-Arnegård, Ål kommune

økonomisk karthlad BP 062, 1:10.000

	 : avgrensning bolanisk interessante områder

rinøkkel og fuglestarr er interessant. De mest verdifulle

engene finnes ved søre Sel og Bøygard. Området vurde-

res å ha svært høy botanisk verdi (****).
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Området sett som en helhet inneholder betydelige kul-

turhistoriske verdier. Her er eiendomsstrukturen opprett-

holdt, og mye av innmarka holdes i hevd. Bebyggelses-

strukturen er også opprettholdt til tross for stor utskifting

og ombygging av enkeltbygninger. Det er få inngrep
i form av veier, bolighus eller annen virksomhet utenom

jordbruket. Det er også bevart arealer med gammel kul-

turmark og kulturminner som rydningsrøyser og stein-

gjerder og gamle veifar.

Området vurderes å ha høy/middels kulturhistorisk

verdi (**(*)).

Samlet sett vurderes området å ha regional verdi i kul-

turlandskapssamrnenheng.

Midtli - Kleivstølen

Undersøkelse
Botanikk: JEE. Kulturhistorie: JJ.

Beliggenhet
Kartblad M711: 1616 III

UTM: MN 79 25

H.o.h.: 720-940 m.

Vegetasjonsregion: Mellomboreal region
Landskapsregion: østlandets øvre dal- og fjellbygder

(øvre Hallingdal).

Beskrivelse
Området danner en helhet i øvre del av Liagardane, i en

bratt sørvendtli. Området er avgrenset av skog med unn-

tak av sørøst, der det åpne kulturlandskapet fortsetter

mot dalbunnen. Området går fra søre Medgarden 24.1

i øst t.o.m. Slåtto 35.4 i vest, i en høyde mellom ea. 650

og 850 m.o.h. Registreringsområdet består i hovedsak av

innmark, en blanding av fulldyrket eng- og beitemark

som for en stor del er lite ryddet for stein. Store arealer

særlig i vest er skogkledd sauebeite. I øvre og nedre de-

ler er det også en de1 skog som tildels har kommet opp

som følge av gjengroing. Uten befaring av resten av

grenda er det vanskelig å si om det registrerte området

skiller seg klart ut som et mer verdifullt område enn

resten.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
Beitemark:

Ku- og sauebeite i sørvendte bakker på nordsiden av

veien ved Midtli. De nedre delene er muligens noe

svakt gjødsla. Areal: omtrent 150 x 750 meter.

Sauebeite i bakkene ved gården Høyset. Stort sett

gjødsla og stedvis i gjengroing. Fragmenter av mer

ugjødsla områder finnes lengst øst på gården. De

ugjødsla delene er på omtrent 50 x 50 meter.

Bakkene nord for gården Løyte. Området er i gjen-

groing, kanskje svakt beita. Areal: omtrent 150 x 150

meter.

Sauebeite i bakkene vest-nordvest for gården Kleiv-

stølen. Lite eller ikke gjødsla. Noe gjengroing. Områ-

det er på omtrent 1000 x 800 meter.

Vegetasjon og flora
Ved Midtlj dominerer kalkfattige tørrenger, stedvis kan-

skje også svakt kalkrike enger. De nedre delene har inn-
slag av svakt sørlige arter som engnellik, dunkjempe,

tjæreblomst og tlekkgrisøre i tillegg til bl.a. dunhavre.

Lengre nord i bakkene er det stedvis mye marinøkkel og

bakkesøte. Et fjellelement gjør seg også mer gjeldene her

med arter som bergveronika, fjelltimotei —og på fuktigere

mark fjellveronika, grønnkurle og fjellfiol. I rikere og litt

fuktigere dråg er det sett arter som hårstarr, fuglestarr, bru-

despore og jåblomst. Einer står spredt i buskjiktet.

Ved Høyset finnes kalkfattige tørrenger med arter som

bakkesøte, flekkgrisøre, marinøkkel, hårsveve og berg-

veronika. Ved Løyte finnes kalkfattige og trolig kalkrike

tørrenger med bl.a. dunhavre, flekkinure, fuglestarr, ma-

rinøkkel, tjæreblomst, vårveronika, flekkgrisøre, bakke-

stjerne, samt fjellplanter som bergveronika, fjelltirnotei

og aksfrytle. Fragmenter av bergknaus finnes i mosaikk

med engene. Einer står spredt i busksjiktet.

Nokså varierte enger ved Kleivstølen, der kalkfattige

fukt- og tørrenger dominerer. Ellers finnes fattig- og rik-

myr, lyngbjørkeskog og kantkratt. I tørrengene er det notert

arter som tjæreblomst, marinøkkel, gulmaure, dunkjempe,

skåresildre og flekkmure. I fuktigere deler opptrer bl.a. hår-

starr, fjellstarr, jåblomst, grønnkurle, svarttopp og fjelltistel.

Historie
Søre Medgarden 24.1:
Navnet Medgarden betyr den midtre gården. At navnet er

i bestemt form forteller at dette ikke er en gammel gård.

Gården ble delt, kanskje på 1500-tallet, i nordre og søre

Medgarden. Tunet ble flyttet oppover til nåværende plass

omkring 1760. Bruket hadde i 1948 1 hest, 9 kyr, 4 ung-

dyr, 1 gris, 20 sauer, 10 høns, pelsdyr (opplysninger fra

Norske gardsbruk), men har i dag ingen dyr.

Langero:
Navnet kan bety et sted der en hviler lenge. Dette var opp-

rinnelig en husmannsplass under Løyte 25.2. Den ble fra-

delt i 1837 (var da kalt støl) og solgt til søre Medgarden

24.1, som den har tilhørt siden. Fast bosetting har det ikke

vært siden siste halvdel av 1800-tallet. Langero var en tid

brukt som heimstøl etter at den var tillagt Medgarden.

Brusedokken 24.4:
Navnet skal komme av plantenavnet «bnise» = «brisk».

Brusedokken tilhørte nedre Medgarden 24.3, men ble

solgt i 1869. Årsaken til salget var at fjøset med hele bu-

skapen på Medgarden brant en gang i 1860-åra, og Bru-
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sedokken måtte selges for å skaffe penger til nytt fjøs og

nye dyr. Den ble solgt til Luten 26.2 i 1921, tilhørte dette

bruket til 1965, og er nå ikke lenger bebodd.

fradelt. I 1951 ble gården delt i flere parseller. Tunet 25.13

ble solgt til skuespillerinne Ragnhild Hald, som var gift

med kunstmaleren Rolf Nesch og som bodde og arbeida

på gården til 1972. Gården ble nå kalt Ragnhildrud,

Roen (øvre Sata) 32.13:
Denne slåtteteigen skal være kommet fra Rud.

Lutastølen 25.5:
Dette var en heimstøl kalt Hagagjordet, frasolgt Løyte

25.2 i 1848 til Luten 26.2 og har siden tilhørt det bruket.

Løyte 25.2:
Navnet Løyte kan komme av «leite» som betyr en høyde

i terrenget med utsyn til to motsatte kanter. Løyte ble i el-

dre tid kalt øvre Rud og ble eget bruk ved deling av Rud

ca, 1750.

Vesleset 27.2:
Vesleset ble fradelt Kolbjørnsgard 27.1 i 1849 som 1/5 av

gården. Vesleset ble da kalt støl. Vesleset ble igjen lagt til

Kolbjørnsgardi 1905, solgt igjen i 1951 sammen med det

da fradelte bruket Bjørnstad 27.3.

Høgset 26.1:
Navnet Høgset betyr gården som ligger høyt. Høgset lå

øde etter Svartedauen og ble tatt opp igjen ca. 1600.

Bruket hadde 11948 1 hest, 6 kyr, 2 ungdyr, 1 gris, 10

sauer, høns, og hadde i 1995 120 vinterfora sauer (opp-

lysninger fra Norske gardsbruk).

Dalen 33.3 (egentlig Skriudalen):
Dalen var husmannsplass under øygarden 33.2, frasolgt


i 1870. Bruket ble lagt til Høgset 26.1 i 1946 og fratlyttet.

Luten (Høgsetluten) 26.2:
Luten er som navnet sier opprinnelig en del (lut) av Høg-

set, ble fradelt i 1812. Heimstølen Hagagjordet 25.5 ble

kjøpt til 11848 og bruket Brusedokken 11921. Jord og skog

ble frasolgt i 1965 og Luten er nå brukt som feriested.

Slåtto 35.4,5,6:
Denne gården er satt sammen av flere mindre eiendom-

mer. Husmannsplassen Tretteslåtta under søre Oppsata

34.1 (nevnt ca. 1750) er en del. Denne delen ble kalt øy-

reslåtta i 1846, da den ble makeskiftet fra Oppsala til øy-
garden. En annen del var slåttemark til Skjervheim myl-

jogarden 35.3 inntil 1863. En tredje del var småbruket

Høgsetslåtta 35.5, som ble ryddet fra Skjervheim i 1863.

Det gamle tunet på Høgsetslåtta ble flyttet nedover på

slutten av 1800-tallet. Bruket hadde i 1948 1 hest, 8 kyr,

2 ungdyr, 1 gris, 20 sauer, men hadde i 1995 bare 6 vin-

terfora sauer (opplysninger fra Norske gardsbruk).

Rud 25. 1:
Rud betyr rydning. Dette er en ung gård, trolig ryddet


i middelalderen. Omkring 1750 ble Løyte 25.2 (øvre Rud)

Nedre Medgarden 24.3:
Om Medgarden, se ovenfor. Brusedokken ble frasolgt i

1869, se ovenfor. Bruket hadde i 1948 1hest, 9 kyr, 1okse,
3 ungdyr, I gris, 10 sauer, høns, men hadde i 1995 bare 6

vinterfora sauer (opplysninger fra Norske gardsbruk).

Kleivstølen 34.4 var åsbruk til søre Oppsala til 1774, da
den ble solgt til nordre Oppsala. Den ble utskilt fra nordre

Oppsala i 1886.

Nord for Kleivstølen er det en heimstøl som trolig er
Steinungset. Den har i følge ØK rnatr.nr. 34.12 (Gjerde-

remmen, utskilt fra 34.1 søre Oppsata 11944), Ifølge byg-

deboka er Steinungset 34.5. Steinungset ble lagt til nor-

dre Skjervheim 35.12 i 1886.

Steinungset 35.1, heimstøl til søre Skjervheim 35.1. Vol-

len ble slått til omkring 1950.

Teigo 35.9 ble fraskilt Skjervheim 35.3 i 1881, og var tro-

lig husrnannsplass tidligere. Først på 1900-tallet ble den

fraflyttet, solgt til Myro og brukt som beite.

Vesleberg 35.13 var antakelig først heimstøl. Den ble fra-

skilt nordre Skjervheim 35.12 i 1850 og var bebodd, tro-

lig til 1868 da det ble lagt til Nedreskorr 35.10.

NedreskolT 35.10 var opprinnelig en slåtte under søre

Skjervheim 35.1, ble fradelt og solgt 1809 og bygd opp

som egen gård. Den ble solgt til Halvorsgard 37.1 i 1934

og har siden ikke vært bebodd.

Uppi Bergo 35.2 har trolig vært en husmannsplass som

i 1882 ble fraskilt søre Skjervheim 35.1. Allerede i 1889

ble den tillagt Bergahagen 39.2.

Kulturminner
Søre Medgarden 24.1:
På tunet er det bare en gammel bygning; loftet som er om-




bygd i 1902. Nytt våningshus 1980 og dfiftsbygning 1983.

Langero:
Tufter etter bygningene på husmannsplassen.

Mindre rydningsrøyser i kanten av beitemarka.

Gammel oppmurt vei.

Brusedokken 24.4:
På tunet er det bevart tømmerlåve og fjøs, begge fra siste
halvdel av 1800-tallet. Stua er flyttet til Torpo.

Steingjerder.
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Det bratte kulturlandskapet ved Hogset i Liagardane er

i dag bovedsakelig et beitelandskap. Foto: lorn Lensen.

Rud (Ragnhildrud) 25.1:
I tunet:

våningshus fra 1908, modernisert
loft fra ca. 1800
låve og fjøs fra 1800-tallet
eldhus fra ca. 1800

Nedre Medgarden 24.3:
I tunet:

loft fra ca. 1850

tømmerlåve fra slutten av 1800-tallet
Nyere hus: våningshus fra 1950, garasje.
Rydningsrøyser.

Kleivstølen 34.4 har følgende hus på tunet:
stue fra ca. 1912

loft fra 1925
Løyte 25.2: • låve og fjøs fra ca. 1870
På tunet • stall fra ca. 1870

loft fra 1700-tallet. • eldhus
Nyere hus: våningshus fra 1971 og 1989, driftsbyg- Det går en gammel vei oppover fra tunet mot en mindre

ning fra 1950, ryddet teig, kalt Espelunno. Her er det en løe i bindings-
Rydn ingsrøyser og liten løe nederst på jordet. verk og steingjerder.

Vesleset 27.2: Steinungset 34.12:
Stue og låve fra siste halvdel av 1800-tallet, stua er på- Her er det et seterhus, sammenbygd bu og fjøs (tjøset har
bygd. falt helt ned, bua er svært forfallen). Tufter og steingjer-

der på vollen.
Høgset 26.1:
I tunet: Steinungset 35.1:

stue fra ca. 1870 (parstue) Seterbua ble revet i 1985.
loft, trolig fra før 1850, flyttet fra Dalen 33.3 Fjøs i bindingsverk med tømmer i røst. Løe i bindings-
eldhus, trolig fra før 1850 verk. Store rydningsrøyser. Steingjerder/risgjerder.

Nyere hus: våningshus fra 1953, driftsbygninger fra

1950 og fra 1983. Teigo 35.9:
1 dag er det bare en ettroms tømmerstue med et tilbygd

Dalen: rom i bindingsverk som står. Ruin av løe/fjøs, som var
Tufter. i tømmer, med trev i bindingsverk. Rydningsrøyser i nedre

del.
Luten (Høgsetluten) 26.2:
I tunet: Vesleberg 35.13:

stue fra 1817, tilbygd i 1870, parstue En ettroms stue (eller seterbu) står til nedfalls.
fjøs med trev fra ca. 1870
låve fra ca. 1800 Nedreskorr 35.10:
loft fra slutten av 1800-tallet Her er det en tømmerlåve i dårlig stand. Nederst på jordet
eldhus, opprinnelig stue på Dokken 	 er det en løe. Det er tufter etter stua. Nederst er det store


rydningsrøyser, foruten steingjerder og en oppmurt vei
Slåtto 35.4,5,6: over tunet.
I tunet:

stue fra 1875 Uppi Bergo 35.2:
loft fra 1903 Hytta som står her nå er bygd i nyere tid, delvis av gam-
staller med trev bygd etter 1850 melt tømmer. Det er en mur etter et steintjøs hvor det tid-
låve og fjøs bygd etter 1850 ligere var et trev av tre.
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Mickli-Kleivstolen kulturlandskap, Ål kommune

økonomisk kartblad BP 062, BQ 062, 1:17.000

: avgrensning kulturlandskapsområde
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Verdivurdering
Området kan karakteriseres som et mangfold-landskap ut
fra følgende kriterier:

Kontinuitet (N)

Representativitet (N/K)

Mangfold (N/K)

Autentisitet (K)

Stør-relse
Estetisk verdi

Nokså representativt artsutvalg og vegetasjon for øvre del

av fylket. Stedvis artsrikt og variert. Beiternarka er særlig
fint utformet ved Midtli. Her er det trolig lang kontinuitet.

Området preges noe av internsiv drift og gjengroing. Inn-
slag av bl.a. marinøkkel og bakkesøte er interessant. Om-
rådet har høy til svært høy botanisk verdi (***(*)).

Det registrerte området er forholdsvis stort. De mest

sentrale og lettdrevne arealene er oppdyrket og har mista
mye av sitt opprinnelige preg. Området som en helhet er
tildels preget av gjengroing og forfall. Likeledes er det
bygd en del nye bygninger. Spesielt i utkantene og i de
bratteste partiene i nedkant er det bevart kulturlandskap

med en høyere grad av autentisitet. Her er det også kul-
turminner som steingjerder, ryclningsrøyser, tufter og

gamle veifar. Brusedokken, Luten, Slåtto og Ragnhildrud
har bevart tilnærma komplette tun som viser den gamle

byggeskikken. Områdets mangfold når det gjelder tid-
ligere bruk; selveierbruk, husmannsplasser og heimstøler

er interessant. Søre Medgarden, Lutastølen, Løyte og ne-
dre Medgarden har middels/lav kulturhistorisk verdi.

Roen, Vesleset og Uppi Bergo har middels kulturhisto-
risk verdi. Langero, Brusedokken, Høgset, Slåtto, Ragn-
hildrud, Kleivstølen, Steinungset, Steinungset, Teigo og

Nedreskorr har høy/m iddeIs kulturhistorisk verdi. Luten
(Høgsetluten) har høy kulturhistorisk verdi. Området
som helhet vurderes å ha høy/middels kulturhistorisk

verdi (**(*)).

Samlet sett vurderes området å ha regional verdi i kul-

turlandskapssammenheng.

Storeteig -Tune

Undersøkelse
Botanikk: JEE. Kulturhistorie: JJ.

Beliggenhet
Kartblad M711: 1616 III
UTM: MN 72 19

H.o.h.: 460-570 m.

Vegetasjonsregion: Sørboreal region

Landskapsregion: østlandets øvre dal- og fjellbygder
(Øvre Hallingdal)

Beliggenhet
Området ligger i den forholdsvis bratte, sørvendtelia oven-

for Strandafjorden. Området er avgrenset av skog i nord-
vest og Strandafjorden i sørøst. Avgrensningen i nordøst er
mer uklar, men grenser delvis mot tettere bebyggelse. Mot
sørvest fortsetter det åpne kulturlandskapet videre langs

Strandafjorden i en smalere brem. En stor del av området er
brukt som eng og beite, men det er også noe skog. Meste-
parten av de lavestliggende engarealene er fulldyrket eng.
De bratte bakkene er steinete. 1-lerer det en del gjengroing.

Biologiskverdifulle kulturmiljøer
1) Slåtteeng:

Flere steder i bakkene sør for husene ved Storeteig,
i mosaikk med dyrkede enger. Noe gjødsta.

Rett nord for gården Myri, delvis i mosaikk med

dyrket eng, omtrent 30 x 30 meter. Fortsatt slått.

2) Beitemark:

Nord for husene ved Storeteig. Sauebeite, noe

gjødsla. Areal: omtrent 145 x 145 meter.
I bakkene nord for Myri-Tune og øst for Tune.

Sauebeite. Bare delvis undersøkt. Utgjør nokså
store arealer: omtrent 600 x 200 meter.

Vegetasjonog flora
Partiene med slåtteeng ved Storeteig er en mosaikk av
kalkfattig tørreng, kalkrik og vekselfuktig eng, bergknaus
og trolig innslag av kalkrik tørreng. Det er notert arter
som dunhavre, engknoppurt, fagerknoppurt, ballblom,

bakkesøte, marinøkkel, v hårstarr, fuglestarr, gul-
starr, jåblomst, storengkall, gulmaure, dunkjempe, vårve-
ronika, dvergforglemmegei og bakkemynte.

Slåtteenga ved Myri har delvis preg av rik fukteng og
kanskje innslag av kalkrik tørreng. Her er det bl.a. regis-
trert dunhavre, ballblorn, bakkesøte, storengkall, eng-
knoppurt, tjæreblomst, marinøkkel og kvitbladtistel.

Beitemarka ved Storeteig består i hovedsak av kalk-

fattige tørrenger. Beitemarkene Myri-Tune og øst for
Tune har i hovedsak preg av kalkfattig tørreng.

Historie
Tolleivsgarden Nos 117.1 er den lavestliggende gården

i Nos-grenda, og het før Jørgensgard. Den er trolig ryddet

i tidlig middelalder. Tunet har alltidligget på samme sted.

Belluteigen 117.3 var husmannsplass under Jørgens-

gard-Nos, fradelt 1878, solgt fra Tolleivsgard (Jørgens-
gard) 1893 og tillagt Skattebøl i 1947.

Skattebøl er trolig utskilt fra Strand. Den lå antakelig
øde etter Svartedauen, nevnt første gang i 1593.Tunet har

alltid ligget på samme sted.

Storeteig, også kalt Torkjellsgarden er fradelt Tor-
kjellsgarden Strand i 1841.

Strand er en av de aller eldste gårdene i Ål, trolig ryd-
det i de første århundrene av vår tidsregning. Gårddelinga
begynte alt i tidlig middelalder, år 1000-1200. Delinga
har vært svært omfattende. Det var utskifting i 1880.
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Larsstugu Strand 123.52 oppsto ved deling av Amunds- Her er mange store rydningsrøyser. En løe står i den

garden Strand i 1871, det ble 2/3 av den opprinnelige går- bratte bakken rett ovenfor tunet. De bratte bakkene brukes

den. Tunetlå opprinnelig ca. 200 meter høyere, ble så flyt- til beite.

tet og lå sammen med tunet i Fetagarden, før det ble flyttet
til nåværende plass. Storeteig:

Strandmyren-Strand 123.50 (Myri) oppsto ved de- Hus i tunet:

linga i 1871,og består av 1/3av den opprinnelige gården. • stue, gammel

Tunet ble bygd opp på nytt. • låve med fjøs gammel

Gudbrandsgard-Strand 123.53 (Fetagarden) lå før • våningshus fra 1982

sammen med Larsstugu-Strand, tunet ble flyttet til nåvæ-

rende plass ved utskiftinga i 1880. Larsgarden Strand 123.52:
Bakken-Strand 123.58 er trolig en yngre gård som har I tunet:

kommet fra Arnundsgard eller Gudbrandsgard på 1500- • våningshus fra ca. 1838

tallet. Den kalles «på Bakka». • fjøs fra 1870

Tune er ryddet i vikingtida og er altså en yngre gård enn • låve fra 1838

Strand. Den ble delt på 1400-tallet. Før utskiftinga i 1880- • loft fra ca. 1838

åra lå tuna mye nærmere hverandre.

Søre Tune 124.1 (Sygarden) ligger på den gamle tun- Strandmyren-Strand 123.50:
plassen. I tunet:

Nordre Tune 124.2: Tunet på dette bruket ble flyttet ut • stue

av klyngetunet etter utskiftinga. • uthus

Myljo Tune 124.8 oppsto ved en deling på 1600-tallet. • loft

Tunet ble flyttet nedover i 1940-åra. Stor lønn som tuntre.

Kulturminner Gudbrandsgard-Strand 123.53 (Fetagarden):
Tolleivsgarden: I tunet:
Hus i tunet: • våningshus fra 1930

stue fra 1933 • uthus fra 1927

loft • loft fra 1865

staller • eldhus

låve

tløs Bakken-Strand 123.58:
Her er mange rydningsrøyser. I tunet:

De bratte arealene nedenfor tunet er ikke i bruk. • våningshus fra 1938


fjøs fra 1900

Belluteigen: • loft fra 1828

Hus i tunet: • låve, gammel

stue 1935 • staller, gamle

stabbur Den gamle stua (Bakkestugu) er flyttet til bygdemuseet.

låve/fjøs, revet

Ei gammel stue herfra skal ha blitt flyttet til Sundre og Søre Tune 124.1:
brukt som krambu, En høy, smal stein står på høykant like I tunet:

ved stua, men historien er ukjent. Det er epletrær i hagen. • stue fra 1927

Rydningsrøyser. • loft, gammelt
fjøs, gammelt

Skattebøl: • låve, gammel


Hus i tunet:

våningshus ombygd i 1915, inneholder gammel stue Nordre Tune 124.2:
malt av Skule-Nils og Embrik i 1830-åra I tunet:

stue, ombygd fra et loft • stue fra 1935
loft fra 1909 • uthus

stabbur fra 1600-tallet • stabbur fra 1700-tallet

fjøs, gammelt • stue fra 1700 - tallet

nyere driftsbygning
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Den tidligere husmannsplassen Belluteigen er karakteristisk plassert øverst

i kulturmarka. Foto: Jørn Jensen.

Tunet på Storeteig har flere eldre, godt

bevarte bygninger Foto: Jorn Jensen.

Myljo Tune 124.8:
I tunet:

våningshus fra 1942
driftsbygning fra 1944

Stallen står igjen i det gamle tunet. En loftstue fra 1693
er flyttet til Ustaoset i 1954, et loft fra 1710 er flyttet til
Hallingdal Folkemuseum.

Verdivurdering.
Området kan karakteriseres som et representativt/typisk
landskap ut fra følgende kriterier:

Kontinuitet (N)
Representativitet (N/K)

Mangfold (N/K)
Inngrep/påvirkning

Helhetliglandskap
Alder (K)

Autentisitet (K)
Estetisk verdi

Nokså representativt artsutvalg og vegetasjon for øvre
del av fylket. Artsrikt. Innslag av bl.a. bakkesøte, mari-
nøkkel og storengkall er interessant. Helhetlig sett et godt
bevart område der beitemarkene og slåtteengene antage-

lig har lang kontinuitet. Området har svært høy botanisk
verdi (****).

Her er mange gamle og verneverdige bygninger, sam-
let i noenlunde helhetlige tun. Den mest spesielle er stua
på nordre Tune 124.2. Larsstugu-Strand 123.52 er den
gården hvor den gamle tunstrukturen er best bevart.

Både Skattebøl og Storeteig har nyere hus, og i Bellu-
teigen er uthusene borte. Det er mye gammel kulturmark
med rydningsrøyser og mye beitemark hvor det er ryddet
lite stein. Deler av områdene er noe preget av gjengroing,
men på Storeteig er det nå ryddet en del tidligere beite-
mark som har vært ganske gjengrodd. Området vurderes
å ha høy kulturhistorisk verdi (***).

Samlet sett vurderes området å ha nasjonal verdi i kul-
turlandskapssammenheng.
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Område 50

Storeteig -Tune kulturlandskap, Ål kommune

økonomisk kartblad BO 061, BP 061, 1:15.000

: avgrensning kultudandskapsområde


 : avgrensning botanisk interessante områder
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