
Modum

Seks områder er undersøkt. Av disse er 4 funnet å ha lav

botanisk verdi (Pilternd, Myra, Kampen, Fure) og ett fun-
net å ha middels verdi (Spone). Ingen av disse områdene

ble undersøkt kulturhistorisk. Tandberg ble funnet å ha

høy botanisk verdi, men lav kulturhistorsk verdi og er

ikke omtalt her.

Nedre Eiker

Kun to områder er undersøkt. Brekkebråtan ble funnet å

ha høy botanisk verdi, men er ikke undersøkt kulturhisto-

risk. Ryghsetra ble funnet å ha svært høy botanisk og høy

kulturhistorisk verdi og er omtalt her.

Ryghsetra

Undersøkelse.
Botanikk: JEE. Even W. Hanssen m.fl. Kulturhistorie: OP.

Beliggenhet
Kartblad M71I: 1814 III

UTM: NM 58 22

H.o.h.: 260-280 m.

Vegetasjonsregion: Boreonemoral region
Landskapsregion: Østlandets skogtrakter (Eikeren)

Beskrivelse
Ryghsetra ligger sammen med Solsetra vakkert til i sør-

hellinga ned mot Hagatjern. De åpne engarealene ligger

som en lysning ned mot vannet, omgitt av frodig blan-

dingsskog. Hagatjern har stor betydning for landskaps-

oppIevelsen. Berggrunnen i området besiår av kalk, som

forvitrer lett og gir en fruktbar jordbunn med rik flora.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
Slåtteeng: Utgjør relativt store arealer i de sørvendte

bakkene. Noe er antagelig tidligere dyrket. Ugjødsla

eller lite gjødsla,

3) Styvingstre: Flere styvede almetrær finnes ved husene

og noen nye unge trær er styvet i senere tid.

Ellers finnes flere små åkerlapper i mosaikk med slåtte-

engene.

Vegetasjon og flora
Slåneengene er av en type kalkrik, vekselfuktig eng og

kalkrik tørreng. De har stort artsutvalg, med bl.a. brude-

spore, vill-lin, hjertegress, bitterblåfjær, storblåfjær, katte-

fot, marinøkkel, marianøkleblom, rundskolm, harerug,
gulstarr, kornstarr, fagerknoppurt, småstorkenebb, vår-

Hvert år arrangerer Naturvernforbundet i Buskerud slått-

onn i den artsrike og ugjødsla enga på Ryghsetra.
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skrinneblom, tlekkmure, kvastsveve og knollerteknapp.

I de mer tørre delene er det registrert arter som ettårskna-
vel, bakkemynte og sandarve. I tillegg huser engene hage-

planter og andre opprinnelig innførte arter, åkerugress

o.l.: kvit gåseblomst, akeleie, storarve, geitskjegg, skval-

lerkål og tysk mure. Totalt er det registrert over 130 arter
i enga. Under slåtten sommeren 1993 ble det registrert

opptil 30 arter.pr. m 2. De mer tlate partiene av engarealene

er ikke fullt så artsrike, og bærer preg av noe jordbearbei-

ding. I tillegg tilfunn i selve enga, er det registrert flere an-
dre interessante arter i veikanter, kantsoner og gårdstun.

Bl.a. er det funnet bakkesøte, enghaukeskjegg og vill gul-

rot i nærområdet, like menfor det avgrensede området.

Området har en svært rik flora av beitemarksopp, med
over 75 registrerte arter. Av disse regnes minst en som

direkte truet, 5 som sarbare og 5 som hensynskrevende.

Flere andre svært sjeldne arter er også funnet.

Området har også en rik insektfauna, med bl.a. funn
av 2 nye tovingearter for Norge.

Historie
Navnet Rygh står for den karakteristiske ryggen i land-
skapet som kalles Ryggkollen. Begge de små Ryghseter-

gårdene ved nordenden av Hagatjern, har mgått fra gAr-

den Rygh mellom. Som navnet indikerer ble Ryghsetra

først ryddet og brukt som seter under Rygh mellom, men
ble skilt ut som eget gårdsbruk omtrent midt på 1800-tal-

let. Den andre Ryghseter-gården fikk siden navnet Solse-

tra. Hvor lenge det var seterdrift for gården Rygh mellom

vites ikke. Den eldste Rygh-gården er hl.a. nevnt allerede
i kilder fra ca. 1320, og muligens har det vært seteraktivi-

tet her oppe allerede da. Ryghsetra var etter størrelsen et

typisk småbruk. Rundt siste krig omfattet gårdsenheten

ca. 30 dekar dyrkningsjord og ca. 40 dekar produktiv
skog. Husdyrholdet bestod av 1 hest, 3 kyr, 1 gris og

10 høner. Helt opp til det siste ble gårdsdriften pARygh-

setra drevet på den gamle måten. Hesten var obligatorisk
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