
Hovedbygningen på Torvoya fra forste halvdel av1800-tal-

let har arkitektoniske kvaliteter. Foto; Jorn jensen.

Sigdal

Seks områder er undersøkt, hvorav ett er funnet å ha liten
verdi (Veslevollen) og to er funnet å ha middels verdi

(Buin, Åsland). Disse er ikke undersøkt kulturhistorsk.

De øvrige tre områdene er gitt høy kulturlandskapsverdi
og er omtalt ber.

Haglebu

Undersøkelse
Botanikk: JEB, OP. Kulturhistorie:

Beliggenhet
Kartblad M711: 1615 1

UTM: NM 09 89

H.o.b.: 807-840 rn.

Vegetasjonsregion: Nordboreal region

Landskapsregion: Østlandets skogtrakter

(Eggedal vestfjell —Grytvassdalen)

Område 37

Haglebu kultudandskap, Sigdal kommune

økonomisk kariblad BU 055, 1:10.000

	 : avgrensning botanisk interessant område 


Beskrivelse
Haglebu består av to setervoller beliggende i granskog,
med den stupbratte Haglebunatten bak. Nedenfor de
svakt heIlende voflene ligger myrer og et lite tjern i til-

knytning til Haglebuvatnet.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
Beitemark: På vollene rundt setra. Kubeite. Stedvis gjødsla.

Areal: omtrent 250 x 250 meter.

Vegetasjon og flora
Nokså variert vegetasjon: Kalkfattig tørreng og kalkfattig

fukteng dominerer på vollene. Ned mot Haglebuvatnet

opptrer fattige til middels rike myrer. Det er innslag av bIå-
bær- oglågurtbjørkeskog her. Arter som sølvbunke og finn-

skjegg er vanlig. Ellers er det notert arter som grønnkurle,
flekkgrisøre, flekkmure, seterrapp, seterfrytle, marinøkkel,

tranestarr, blankstarr og noen få eksemplarer av

Historie
Haglebus kjente historie går langt tilbake. Her er det gjort
rike gravfunn fra merovingertid (bl.a. sigcl, sverd og

skjoldbule) og det er også funnet spor etter kullbrenning
og jernutvinning. Haglebu tilbørte nedre Kleiv i 1645,

men ble overdratt til Medalen 11735.
Setrene tilhører i dag nordre Medalen 167.1 og søre

Medalen 167.4.
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Kulturminner
Her er det kullmiler og slagghauger etter jernutvinning,

automatisk freda kulturtninner. Det er også gjort grav-

funn fra merovingertid. På vollen til søre Medalen er det

to gamle fjøs (det ene opprinnelig seterbu) og en løe,

mens nordre Medalen har gammel seterbu, to fjøs og løe.

Verdivurdering
Ornrådet kan karakteriseres som et representativt/typisk

landskap ut fra følgende kriterier:
Kontinuitet (N)

Representativitet (N/K)

Helhetlig landskap

Alder (K)
Autentisitet (K)

Middels representativt artsutvalg og vegetasjon for seter-

områdene i øvre del av fylket. Forekomst av marinøkkel,
grønnkurle og den sårbare arten hvitkurle er interessant.

Området har høy botanisk verdi (***)

Sporene etter forhistorisk virksomhet (kullmiler, rester
etter jernutvinning og gravfunn) gjør området særlig in-

teressant. Setermiljøet er også relativt godt bevart, med

enkelte verneverdige bygninger, selv om en del ny hytte-

bebyggelse i nærheten påvirker helheten. Haglebu vurde-

res å har høy kulturhistorisk verdi (***).

Samlet sett vurderes området å ha lokal verdi i kultur-
landskapssammenheng.

Gårdene i øvre del av Eggedal Kjørkebygd ligger som per-

ler på en snol: Foto: Oskar Puschmann

Steinset

Undersøkelse
Botanikk: JEE. Kulturhistorie: JJ. Bare tunet er befart

kulturhistorisk.

Beliggenhet
Kartblad M711: 1715 IV

UTM: NM 15 81

H.o.h.: 580-650 m.

Regioner: Mellomboreal region

Landskapsregion: østlandets øvre dal- og fjellbygder

(Eggedal)

Beskrivelse
Steinsetligger langt opp i Nordbygda i Eggedal, i en vest-

vendt li ca. 650 m.o.h. Området ligger 150 meter over
dalbunnen, med fritt utsyn. Steinset ligger omgitt av bar-

skog, delvis adskilt fra plasser i nærheten.

Biologiskverdifulle kulturmiljøer
1) Slåtteeng: Rett sør for husene og partier i de bratte,

sørvest-vendte bakkene vest for gården. Gjengroing

enkelte steder. Areal: omtrent 50 x 50 meter.
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2) Beitemark: Rett sør for husene. Vår- og høstbeite i slåt-

teenga.

her. Det skal være funnet et sverd i haugen, og en pile-

spiss av jern like ved.

Vegetasjon og flora
Engrestene i bakkene vest for husene har preg av rik fuk-

teng/kalkrik, vekselfuktig eng og kalkfattig tørreng. Her er
det bl.a. notert vill-lin, brudespore, jåbtomst, sumphauke-

skjegg, gulstarr, hårstalT,blåtopp og storblåfjær. I de tørrere

delene står smalkjernpe, tlekkgrisøre, engknoppurt og fjell-

planter som aksfrytle, fjellrapp og fjelltimotei. Enga rett sør

for husene er en blanding av kalkfattig tølTeng og rik fuk-

teng. Her finnes arter som bakkesøte, kjerteløyentrøst, små-

engkall, smalkjempe, harerug, storblåfjær og ryllsiv.

Historie
Steinset er nevnt første gang i skattelistene fra 1598, opp-

rinnelig var det trolig en seter.

Kulturminner
Nord for tunet er det rester etter en gravhaug fra jernalde-




ren. I følge et sagn skulle Steinsetkjempa være begravd

Område 38

Steinset kulturlandskap, Sigdal kommune

Økonomisk kaablad BV 053, 1:10.000

	 : avgrensning botanisk interessant område

LMI

Tunet består av følgende hus:

våningshus 1700-tallet, tilbygd og modernisert

stabbur 1 etasje, middelalder, freda

stabbur 2 etasjer, 1700-tallet

stall med trev, 1700-tallet

flØs
låve, 1700-tallet, tilbygd

vedskjul, 1700-tallet

somrnerfjøs

Verdivurdering
Området kan karakteriseres som et mangfold landskap ut

fra minimum følgende kriterier:

Kontinuitet (N/K)

Mangfold (N/K)
Helhetliglandskap

Alder (K)

Autentisitet (K)

Nokså representativt for de indre delene av fylket. Inn-

slag av bakkesøte, brudespore og vill-lin er interessant.

Storblåfjær har nordgrense i Sigdal. Enga sør for husene,
som både blir slått og beita, har stor interesse på grunn av

den tradisjonelle driftsformen. Slåtteengrestene i sør er

små. Området vurderes å ha høy botanisk verdi (***).

Steinset har mange verneverdige bygninger, bl.a. et

freda middelalder-stabbur. Det er få nyere inngrep i tunet.

Steinset vurderes å ha middels/høy kulturhistorisk verdi

(**(*)).
Samlet sett vurderes området å ha lokal verdi i kultur-

landskapssammenheng.

EggedalKjørkebygd

Undersøkelse,
Botanikk: OP. Kulturhistorie: OP.

De botaniske undersøkelsene er ufullstendige.

Beliggenhet
Kartblad M711: 1715 III og 1715 W
UTM: NM 20 79

H.o.h.: 320-560

Regioner: Sørboreale region

Landskapsregion: østlanclets øvre daI- og fjellbygder
(Eggedal)

Beskrivelse
Eggedal Kjørkebygd er en vakker jordbruksgrend i en

bratt og sørvendt li. Området som her blir presentert
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strekker seg fra Jellumelva i øst til søre Rugland i vest, og

er avgrenset av skog mot nord, øst og vest. I sørvest gren-

ser området til Eggedal sentrum, som er preget av nyere
bebyggelse, inngrep og mer intensivt utnyttede arealer.

Sentralt i den kultiverte jordbrukslia er Åsfossen, om-

gitt av høyvokst blandingsskog. Gårdene her er vel-
drevne, middels store bruk med grasffirprocluksjon og

husdyrhold. Kjørkebygda ligger i et bueformet amfi, der

grendas øvre deler har utsyn til motsatt side av grenda.

Fra de øvre deler av grenda åpnes et storslått utsyn necl-
øver Eggedal, mot Solevatnet og Andersnatten. Tunplas-

sering, eiendomsstruktur og tresatte bekkedrag danner at-

skiIte landskapsrom.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
Beitemark/slåtteeng: Urterike enger, både slåtteenger

og beitemarker ved Åsen og Hagan. Disse restarea-

lene er verdifulle botaniske kulturminner.
Hagemark: Platå med hagemarkskog mecl spredte

bjørketrær ved Hamre.

Vegetasjon og flora
Intensivt drevne engarealer med triviell flora dominerer.

De urterike engene har arter som følblom, smalkjempe,

rylikk, småengkall og storengkall.

Historie
Bosettingen i Kjørkebygda har røtter langt tilbake til før-

kristen tid, og mange bevarte fomminner i form av grav-

hauger og gravrøyser vitner om dette. Trolig har dalføret
vært en av flere benytta ferdselsveier mellom Øst- og

Vestlandet.

På gårdene Hovland og Hamre er flere kulturminner

fra ulike tidsepoker bevart. Navnet Hovland indikerer at
gården har vært et religiøst senter allerede i hedensk tid.

At en hedensk kultplass, —et hav, og sencre cn middelal-

dersk stavkirke ble bygd her forteller mye om gårdens

maktposisjon i det gamle bondesamfunnet.

Kulturminner
Nede i sentrum ligger kirka som ble reist på ny kirke-

grunn i 1878. Fra sentrum fører to gårdsveier opp til den
øvre bebyggelsen på hver side av Åselva.

Området rundt Hovland er mer mosaikk- og småska-

lapreget enn resten av Kjørkebygda, og har ikke samme

oversiktlige arealstruktur som gårdene oppe ilia. Neden-
for tunet finnes mange små rydningsrøyser. Disse er tynt

tresatt. Nordøst for tunet på Hovland er tufter og murer

etter middelalder-stavkirka fortsatt bevart. Området er

i dag beite, med spredte klynger av løvtrær i kantene.

Rester etter en oppbygd vei til den gamle kirkegården kan

fortsatt sees.

Nordvest for den gamle kirkegården går et langstrakt,

gammelt steingjerde som danner delet mellom Hovland

og Hamregårdene. Fra Hamre til Hovland er en del av

den gamle bygdeveien gjennom dalen fortsatt bevart.

Langs denne er det flere gravhauger fra jernalderen. De

fleste bærer preg av tidligere inngrep. Terrenget rundt
gravhaugene er småkupert, blokkrikt med spredte løv-

trær. På et lite platå ovenfor tunet på Hamre ligger også to

gravhauger fra jernalderen. Her står og en gammel smie.

Arealene på og rundt fornminnene nyttes som beite. I den
sør-østre delen av enga på søre øvre-Teige ligger fem

større gravrøyser. Formen varierer fra oval til rund, og to

av dem er i dag tresatt.

I Kjørkebygda finnes og en del eldre bygninger, bl.a.
uthus fra ca. 1600 på søre Jellum, stabbur fra ca.1740 på

Jellum nordre, stabbur fra 1604 på nordre øvre-Teige,

loft fra ca. 1640 på Hagan, sornmerstue fra ca.1640 på ne-
dre Teige søre og stabbur fra 1724 på Rugland søre.

På Hovland finnes ellers et fredet kjellerbuloft fra ca.

1580, samt et våningshus bygd omkring 1690.

Høyest i Kjørkegrenda ligger gården Åsen. På tunet

står et gammelt våningshus, en sommerstue, en kårbyg-
ning, to uthus og to stabbur. øst for tunet står en diger

lønn, En skigard skjermer tunet fra beitet i øst —et linje-

drag som ellers er borte fra Kjørkebygda.
øst for Åselva ligger Hagan, kunstnerhjemmet til

Christian Skredsvig. Alt som fantes av hus var en garn-

mel låve som Skredsvig bygde om til en stue. Husets hel-

ligdom er atelieret i annen etasje. Nedenfor den gamle
«Iåven» ligger et gammelt loft fra 1640. Nedenfor tunet

er et moderne bolighus dårlig tilpasset den øvrige byg-

ningsmassen.

Verdivurdering
Området kan karakteriseres som et representativt/typisk

landskap ut fra følgende kriterier:

Representativitet (N/K)
Inngrep/påvirkning

Helhetlig landskap

Alder (K)

Autentisitet (K)
Estetisk verdi

Størrelse

Lokalhistorisk verdi

Det er ikke utført noen grundig botanisk registrering,

men utvalg av arter tyder på at området har m iddels eiler

kanskje høy botanisk verdi (**(*)).

Området har mange verneverdige bygninger og andre

verdifulle kulturminner i form av gravrøyser og gravhau-

ger, murer etter stavkirke, gammel bygdevei, bygninger

fra 1500- og 1600-tallet og kunstnerhjemmet til Christian

Skredsvik. Området vurderes å ha høy kulturhistorisk
verd i (***),

Området vurderes samlet sett å ha lokal verdi i kultur-

landskapssammenheng.
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Område 39

Eggeda1Kjprkebygd Sigdal kommune

økonomisk kartblad BW 053, 1:17.000

avgrensning kulturlandskapsområde


: avgrensning botanisk interessante områder
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