
Røyken

Tre av fire undersøkte områder er funnet å ha lav botanisk

verdi og er ikke undersøkt kulturhistorisk: Auvi-Jaksland-

Bråset, Hval og Jerdal-gårdene. Torvøya er derimot funnet

å ha høy samlet kulturlandskapsverdi og er omtalt her.

Torvøya

Undersøkelse
Botanikk: OP, Odd Stabbetorp. Kulturhistorie: OP, JJ.

Beliggenhet
Kartblad M711: 1814 LE

UTM: NM 86 18
H.o.h.: 0-251n.

Vegetasjonsregion: Boreonemorale region

Landskapsregion: Oslofjorden (indre Oslotjorden)

Beskrivelse
Torvøya er en vakker, tredekt øy i Vestfjorden. Den lang-

strakte øya kan oppfattes som to avgrensede deler, Kil-
linghohnen i nord og selve Torvøya i sør. Killingholrnen

har utstrakt hyttebyggelse helt ned mot vannet. Gamle

jordbruksarealer på hohnen er enten nedbygd eller bru-

kes som fritidsarealer og ferdselsveger.
Selve Torvøya er annerledes, og med et par unntak

uten nyere fritidsbebyggelse. Dette er et småkupert og

opplevelsesrikt småskalalandskap, med edelløvskog, rab-

ber med lyng og furu og blankskurte svaberg og rulle-

steinstrand. Her finnes steingjerder, rydningsrøyser og et

vakkert gårdsanlegg.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
Enkelte tørrbakker har trolig vært beitet eller slått tidli-

gere, men er i dag i gjengroing og biologisk ikke spesielt

verdifulle.

Vegetasjon og flora
På tørbakkene finnes arter som hjertegress, tjæreblom,

knoppurt, guIrnaure og bergmynte.

Det finnes en strandeng nordvest på øya med fin ve-

getasjonssonering. Her finnes arter som salturt, havsi-

vaks, saltsiv, saltbendel, strandvortemelk, krypkvein og

tangmelde.

Historie
Torvøya har trolig fått sitt navn av at det tidligere ble gravd

ut torv til brensel et sted på øya. Torvøya hørte opprinnelig

til under Store Åros. Med sin beliggenhet mot Oslofjorden

var det naturlig at gårdsbruket på Torvøya også utnyttet

sjøens mange ressurser. Allerede rundt 1650 var makrell-

fisket, kombinert med jordbruk, viktigste næringsvei for

øyas befolkningen. Det berettes om at denne fonnen for

kombinasjonsbruk har holdt seg til langt inn på 1900-tallet.

I 1801 viser folketellingslister at det fantes hushold-

ning med fire fastboende mennesker på Torføen. Dette

antallet holdt seg ganske stabilt utover på 1800-tallet.

I 1861 ble gården skilt ut som eget bruk. I 1867 ble

øya gitt bort som bryllupsgave av Jacob Meyer. Siden

den gang har Torvøya vært i denne slektas eie og vært

brukt som familielandsted. Det lille gårdsbruket ble for-

paktet bort. Jordbruksdriften på Torvøya var likevel gan-

ske omfattende. For bare to-tre generasjoner siden var det

ca. 80 mål dyrket mark på øya. Både poteter, korn og

grasffir ble høstet. Opp mot nyere tid ble det også dyrket

jordbær for salg til omkringliggende hytter. Forpakterne

drev gården fram til 1973.

Siden jordbruksdrifta ble nedlagt i 1973 har den

gamle innmarka ligget brakk. Resultatet er en omfattende

gjengroing av tidligere dyrket mark med tette, nærings-

rike mjødurt-fuktenger og osp-, selje- og bjørkekratt.

Kulturminner
På sørspissen av øya ligger et vakkert gårdsanlegg med

røtter tilbake til både I800-tallets aristokrati og fisker-

bondens mer nøkterne liv. Hovedbygningen ble bygd en-

gang mellom 1825 og 1840. Rett nord for hovedbyg-

ningen står en gammel forpakterbolig i samme okergule

farge som hovedbygningen. Denne boligen ble tlyttet hit

fra Fiskerbukta like innenfor Hjelphohnen samtidig som

hovedbygningen ble bygget. Den eldste delen av denne

bygningen skal visstnok være fra ea. 1650. Hvis dette er

riktig, er den blant Røykens aller eldste bygninger. På

tunet står også en stor driftsbygning som ble bygget like

etter siste krig, etter at den første brant ned. Låvens frem-

side inn mot tunet er godt bevart, men bygningen er i for-

fall. Nordvest for låven, utenfor tunet, står et redskaps-

skjul av bindingsverk som også forfaller. Begge disse

driftsbygningene er av betydning for den visuelle land-

skapsopplevelsen og for det kulturhistoriske aspektet

knyttet til jordbruksdrifta.

På den sør-østre delen av øya finnes en liten, fraskilt

tomt. Her står to velholdte fritidsboliger relativt godt til-

passet terrenget.

Rundt enkelte av de gamle jordbruksarealene kan en

finne spor etter et omfattende rydningsarbeid. Lange,

lave steingjerder i opptil 1,5 meters bredde, rydningsrøy-

ser, bakkemurer og oppbygde kjerreveier er kulturminner

som er bevart. I skråningen bak hovedbygningen finnes

dessuten terrasseringer med store forstøtningsmurer.

Verdivurdering
Området kan karakteriseres som et særpreget landskap ut
fra følgende kriterier:

Særpreg (K)

Sjeldenhet (K)
Helhetlig landskap

Autentisitet

Lokalhistorisk verdi
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Floraen i området er relativt triviell, med unntak av strand-
enga nordvest på øya og enkelte tørrbakker. Området vur-

deres derfor for å ha middels botanisk verdi (**).

Torvøya representerer en landskapstype som tidligere

var vanlig, men som i dag er blitt sjelden. Torvøya er et
illustrativt eksempel på borgerskapets rekreasjons-land-

skap kombinert med et mer nøysomt preget jordbruks-

landskap, forpaktet bort til den lokale «fiskerbonden».

Området har et helhetlig tun med flere svært vernever-
dige bygninuer. Torvøya vurderes å ha svært høy kultur-

historisk verdi ("").

Området vurderes samlet sett å ha lokal verdi i kultur-

landskapssammenheng, med overvekt av kuiturhistoriske
verdier,

Område 36

Torvoya kultudandskap, Røyken kommune

Økonornisk kartblad CM 040, 1:10.000

: avgrensning kulturlandskapsområde
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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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