
Verdivurdering
Området kan karakteriseres som et særpreget landskap ut

fra følgende kriterier:

Kontinuitet

Representativitet (K)

Særpreg (N)

Sjeldenhet (N)

Hevd og tilstand (-)

Lite representativt artsutvalg. Forekomst av veirublom er

interessant. Innslag av den hensynskrevende arten søster-
marihånd er svært sjeldent i fylket. På 1950-tallet sto det

tusenvis av individer i området. Frem til i dag har arten

gått sterkt tilbake. Dette har sikkert fiere årsaker: opphør

av seterdrift, hyttebygging og sau som i dag beiter i om-
råder hvor det tidligere antagelig ble slått. Det er også

funnet enkelte andre interessante blomsterplanter i områ-

det. På grunn av den botanisk interessante floraen, og

spesielt forekomsten av søstermarihånd, vurderes områ-

det å ha svært høy botanisk verdi (****).

Haugplassetra 56.16 har et helhetlig bygningsmiljø

med godt bevarte enkeltbygninger.

Raje er idag sterkt preget av hyttebebyggelse.

Utbyggingen av pri vate familiehytter og turisthytter

(Skrimhytta og Rajehytta) er en interessant historisk ut-
vikling, men gjør området kulturlandskapsmessig mindre

verdifullt. Området som helhet vurderes til å ha lav/mid-

dels kulturhistorisk verdi (*(*)).

Samlet sett vurderes området å ha lokal verdi i kultur-

landskapssammenheng.

Krødsherad

Ti områder er undersøkt. Av disse er seks områder funnet
å ha lav botanisk verdi (Spillhaug, Skinnes-gårdene, Has-

lerud, Bjørkerud, Bjøre, Lesteberg) og tre funnet å ha

middels botanisk verdi (Hovden, Flaglia, østensetrene).

I tillegg ble et område, som trolig har høy kulturhistorisk

verdi, vurdert å ha lav botanisk verdi (Bjertnes). Ingen

områder er funnet å ha høy eller svært høy botanisk verdi,

og følgelig ikke undersøkt nærmere kulturhistorisk eller
omtalt her.

Lier

Begge undersøkte kulturlandskapsområder er funnet å ha

spesielle kvaliteter og er omtalt her.

Hansebråten- Flårud

Undersokelse
Botanikk: JEE, A og R. Elven, Tore Berg, Bård Bredesen.

Kulturhistorie: JJ.

Flårud er ikke undersøkt kulturhistorisk.

Beliggenhet
Kartblad M7 I 1: 1814 IV

UTM: NM 67 35

H.o.h.: 250-380 m.

Vegetasjonsregion: Boreonemoral region

Landskapsregion: Lavlandsdalføra i nedre Telemark,

Buskerud og Vestfold (Lier- og Sandedalen)

Beskrivelse
Området består av 4 plasser som ligger adskilt innpå sko-

gen vest for Sjåstad kirke i Lierdalen. Hansebråten er en

nedlagt plass. Bygningene er ikke i bruk. De er i forfall og

delvis i ruin. Innmarka er slått. Pettersbråten er i bruk

som feriested. Her er bygningene i bedre stand. En liten

del av innmarka holdes i hevd som plen. Både arealene

ovenfor og nedenfor tunet er i gjengroing. Siljuseter har

lite bevart av eldre bygninger. Innmarka brukes til beite.

Flårud er en gammel plass som har ligget brakk en tid.

Plassen er nylig bosatt, med restaurering av bygninger og

kulturmark. Innmarka slås. Berggrunnen i området består

av kalk, som forvitrer lett og gir en fruktbar jordbunn

med rik flora.

Biologiskverdifulle kulturmiljøer
Slåtteeng:

—små rester i kant av dyrket eng, ved Siljuseter. Del-

vis slått og delvis i gjengroing.

—rundt husene ved Hansebråten, brakklagt og flere

steder i gjengroing. Enga er på omtrent 100 x 100 meter.

—mye av innmarka på Flårud er gammel, ugjødsla eller

lite gjødsla slåtteeng.

Beitemark: I utmarka rett nord for gården Siljuseter.

Sauebeite, lite eller ikke gjødsla.
En styvet alm på Hansebråten.

To dammer øst på innmarka ved Flårud.

Vegetasjon og flora
Rike fuktenger og kanskje innslag av kalkrik, vekselfuk-

tig eng utgjør deler av de tidligere slåtteengene ved Han-

sebråten. Her finnes bl.a. hjertegress, brudespore, stortve-

blad, baliblorn, enghaukeskjegg, storblåfjær, fagerknop-

purt og marianøkleblom. På bergknauser og i tørrere
deler av engene finnes kvitbergknapp og piggstarr.
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