
Område 11

Hemsedal bygdatun, Hemsedal kommune

økonomisk kartblad BQ 067-5-3, 1:5.000

 : avgrensning botanisk interessant område
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Inngrep/påvirkning

Helhetlig miljø (N/K)

Alder (K)

Autentisitet (K)
Estetisk verdi

Nokså representativt artsutvalg og vegetasjon for øvre

del av fylket. Flere mer eller mindre sørlige arter er fun-

net. Innslag av marinøkkel er interessant. Området vur-

deres å ha høy botanisk verdi (***).

Hemsedal bygdatun utgjør en i dag sjelden samling

av 1700-talls velholdte bygninger. Her er ingen byg-

nings-messige endringer som bryter med opprinnelig

stil. Enkelt bygningene og tunet har stor verneverdi som

pga. alder og autentisitet. Jordbrukslandskapet rundt,

som har vært utsatt for svært få inngrep i nyere tid, dan-

ner en verdifull ramme rundt tunet. Kulturspor som ryd-

ningsrøyser og den oppmurte veien er viktige elementer.

Hemsedal bygdatun vurderes å ha svært høy kulturhisto-

risk verdi (****).

Samlet sett vurderes området å ha nasjonal verdi i kul-

turlandskapssammenhen g.

Hol

Fire områder er undersøkt. Av disse ble ett funnet å ha

middels botanisk verdi (Rønsgården) og er ikke omtalt

her. De øvrige områdene har høy botanisk og kulturhisto-

risk verdi.

Reinton

Undersøkelse
Botanikk: JEE. Kulturhistorie: JJ.

Beliggenhet
Kartblad M711: 1516 II
UTM: MN 67 17

H.o.h.: 520-720 m.

Vegetasjonsregion: Mellomboreal region

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

Beskrivelse
Reinton-gårdene ligger på nordsida av hoveddalføret
lengst øst i Hol. De ligger i en ganske bratt sørvendt li

mellom 550 og 725 m.o.h., der dalbunnen ligger ca. 450

m.o.h. Området er avgrensa av skog på alle kanter. Tuna

på de to nederste brukene ligger ca. 625-650 rn.o.h. Det

meste av innmarka til søre og nedre Reintonligger neden-

halvgård og to ødegårder. Det blir også sagt at Løken var

kapellangård. Etter flere gårddelinger ble øvre Løken

59.21 utskilt og bebygd i 1730. I 1947 ble det bygd nye

hus lenger ned, og i 1956 ble det gamle tunet solgt til

Hemsedal kommune som bygdetun.

Kulturminner
Tunet og de nærmeste områdene er skilt ut med matrik-

kelnr. 59.72. Her er de fleste av de gamle husene på går-

den bevart:

stuen er en treroms bygning mecl stue, kleve og kam-

mer, sammenbygd med en bu. Den er fra 1700-tallet

eller slutten av 1600-tallet.

stabbur er trolig fra 1600-tallet. Opprinnelig var det

første etasje i et loft.
låve, som er tredelt, kan være fra slutten av 1600-tallet.

fjøs i tømmer, på solid steinmur, som er bygd i 1877.

hestestall delvis i tømmer, fra midten av 1800-tallet.

smie i tømmer fra midten av 1800-tallet.

Lenger opp ligger en tilflytta seterbu. Kommunens

kjøp av eiendommen i 1956 til museum og siste private

eiers manglende ombygging og nybygging er årsaken til

den spesielle bygningsmessige situasjonen.

Den gamle bygdeveien gikk gjennom tunet fram til

1844 og rester etter den kan sees. Det finnes mange store

rydningsrøyser i området.

Verdivurdering
Området kan karakteriseres som et representativt/typisk

landskap, ut fra følgende kriterier:

Kontinuitet (N)

Representativitet (N/K)

Sjeldenhet (K/N)
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for tuna, og strekker seg helt ned til det bratteste skog-

kledde partiet som skiller Reiriton fra gårdene nede i dalen.

ØVreReinton ligger i noe mindre bratt lende.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
Slåtteeng: I bakkene sørvest i området. Enkelte steder

i gjengroing.

Beitemark: Nord og nordøst for husene på nedre Rein-
ton. Antagelig ikke gjødsla. Arealet er på omtrent 250

x 300 meter. Beitemarka ved øvre Reinton er gjødsla

og botanisk lite interessant.

Vegetasjon og flora
Både slåtteengene og beiternarka ved nedre Reinton er

dominert av kalkfattige tørrenger. Deler av engene har et
noe rikere preg, med arter som fagerknoppurt, bakke-

mynte, flekkmure, fløyelsmarikåpe og dunkjempe. Ellers

er det registrert nokså store mengder med marinøkkel og

bakkesøte, i tillegg til engknoppurt, fuglestarr, smal-
kjempe, vår- og bakkeveronika, småengkall, flekkgrisøre,

samt mer typiske fjellplanter som museøre og fjelltirno-

tei. Kanelrose og bustnype er notert spredt i busksjiktet.

1de sørlige delene av slåtteengene finnes rik fukteng med

bl.a. kvitbladtistel, sumphaukeskjegg, bekkekarse og

skogstorkenebb.

Historie
Reinton-gårdene har trolig blitt delt i to i middelalderen

eller før. Mye tyder på at den nedre gården er eldst. Nor-

dre Reinton 4.2 ble delt fra nedre Reinton i 1785. Den

gjenværende delen er nedre Reinton 4.5. Øvre Reinton

4.1 lå tidl igere noe høyere opp. Tunet ble flyttet ned i ca.

1930. Det gamle tunet er det ingen spor etter, på grunn av

oppdyrki ng.

Kulturminner
Nedre Reinton 4.5:

tunet:
våningshus fullstendig ombygd i 1965

stue fra 1862

loft
stabbur

stall fra 1874

fjøs fra 188 l

nytt tjøs fra 1993

låve, gammel

Rundt hallingstua er det en inngjerda hage.

Nedenfor tunet er det flere store, fint oppmurte ryd-

ningsrøyser. Den gamle veien, oppmurt av stein, krysser

innmarka nedenfor tunet.

Nordre Reinton 4.2:
I tunet:

stue fra 1788

stue, tilflytta i 1910

driftsbygning bestående av gammel tømrnerlåve, låve

fra 1944 og fjøs fra 1985

stabbur fra 1917

våningshus fra 1971 (på den andre siden av veien)

Løe på beitet nedenfor tunet. Den gamle veien som går

videre på nedre Reinton krysser også her.

Øvre Reinton 4.1:
1 tunet:

våningshus fra 1928

låve/fjøs fra 1929 (av gammelt tømmer)

loft, gammelt, ornbygd i ca. 1930

nytt våningshus fra 1971

Verdivurdering
Området kan karakteriseres som et representativt/typisk

landskap ut fra følgende kriterier:

Kontinuitet (N)
Representativitet (N/K)

Mangfold (N)

Helhetlig landskap

Autentisitet (K)

Hevd og tilstand (-)

Estetisk verdi

Nokså representativ vegetasjon og flora for øvre del av

fylket. Artsrikt, med et nokså markert sørlig innslag

i blanding med flere fjellarter. Nokså store mengder ma-

rinøkkel og bakkesøte er interessant. Deler av området er

gjengroing, er gjødsla og lite interessant (øvre Reinton).

Området vurderes som helhet å ha svært høy botanisk

verdi (****).

Søre og nordre Reinton har størst kulturhistorisk

verdi. Begge tuna har bevart de fleste av de gamle hu-

sene. Disse har til dels høy egenverdi. Spesielt nedre

Reinton har bevart mye av det tradisjonelle jordbruks-

landskapet, som drives også på tradisjonell måte. Kultur-
minner som rydningsrøyser og den gamle veien øker ver-

dien. Øvre Reinton har mindre kulturhistorisk verdi. Her

er tunet flyttet, det er nye/ombygde hus og innmarka er

endret.

Reinton-gårdene vurderes å ha høy kulturhistorisk

verdi

Samlet sett vurderes området å ha regional verdi i kul-

turlandskapssammenheng.
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Område 12

Reinton kultudandskap, Hol kommune

Økonomisk kartblad BO 060-5-1, BO 061-5-3, 1:5.000


avgrensning kultudandskapsområde

	 avgrensning botanisk interessante områder

Arnegard- Aslegard

Undersøkelse
Botanikk: JEE. Kulturhistorie: OP.

Beliggenhet
Kartblad M711: 1515 1

UTM: MN 56 05
1-1.o.h.:880-940 m.

Vegetasjonsregion: Nordboreal region

Landskapsregion: Fjellskogen i Sør-Norge (Tunhovd)

Beskrivelse
Skurdalen er en høytliggende jorclbruksdal mellom Nu-

medal og Hallingdal. 1 den østlige delen av Skurdalen,

med bl.a. Arnegard og Aslegard, ligger gårdene mer av-

sides til. De fleste gårdene ligger enkeltvis og spredt opp-

over lisiden. Høyest oppe ligger Aslegard og Arnegard, to

vakre fjellgarder i over 900 meters høyde, avgrenset av

skog på alle kanter.

Biologisk verdifulle kulturmiljøer
Slåtteeng: Skrapslått-område rett sør for busene ved

Arnegård, tildels mect mye stor stein. Omtrent 50 x 50

meter.
Beitemark: Rundt både Arnegård og Aslegård. Svakt
gjødsla.

Vegetasjon og flora
Området preges av tørre til friske kalkfattige og middels


kalkrike enger i ulike utforminger. Nokså trivielt arts-ut-




valg med arter som finnskjegg, rødknapp og lifiol. Det
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Tradisjonell slått av gammel kulturmark i svært brattlendt

terreng på nedre Reinton. Legg merke til de oppmurte

rydningsruysene. Foto: lorn Jensen.

finnes også enkelte mer sørlige arter, og fjellplanter som

flekkinure, fjellfrøstjerne, fjellgulaks, fjellmarinøkkel,

aksfrytle, stivstarr, dunkjempe og flekkgrisøre. På litt fris-

kere mark står arter som skogstorkenebb, skogkløver og

setergråurt. På enkelte steder i skrapslått-området er det
notert liljekonvall. Søterot finnes i kant av eng, i overgang

mot blåbærbjørkeskog. Einer står spredt i busksjiktet,

Historie
Opprinnelig var hele Skurdalen et sameie som tilhørte de

eldste gårdene i hoveddalen lenger øst, nemlig Ustedalen,

Lio og Kvisla. Rundt slutten av 1600- og begynnelsen av

1700-tallet ble dalen til et bureisningsområde for disse

bygdelagene. Arnegard og Aslegard er blant de eldste går-

dene i Skurdalen, ryddet i 1706 og 1709. Fra først av ble

gårdene bare kalt for Skurdalen, men etterhvert fikk går-

dene navn etter eier og/eller ryddingsmann. Dengang Ar-

negard og Aslegard ble ryddet gikk Nordmannsslepa over

Tuftebrua, forbi de to gårdene, og opp på Hardangervidda.

Dette var en svært viktig ferdselsåre mellom øst- og Vest-

landet. På 1800-tallet resulterte befolknings-økningen i at

mange folk var på flyttefot. I Skurdalen slo folk seg ned
både fra Hol, Ål og Numedal. Folketellinger fra 1801 viser

at omtrent 100 mennesker bodde i dalen. I Skurdalen ble

det sagt å være mer grov stein enn de fleste andre steder.

Å rydde jord her har derfor aldri vært lett. Først i nyere tid,

med moderne mekaniske lijelpemidler har det vært mulig å

sette i gang rydding i større målestokk. Fra ca, 1927 til

1950 ble det ryddet ca. 15 mål jord på Arnegard.

Kulturminner
Aslegard ble fraflyttet allerede i 1949, men de beste jord-

bruksarealene ble lenge forpaktet bort. Bygningsmassen

er vedlikeholdt og representerer lokal byggeskikk, tun-

plasering og terrenginessig tilpasning. De laftete bruks-

bygningene er samlet i et stort, romslig firkanttun. I den

gamle innmarka finnes mange spor etter et meget strev-

somt og marginalt jordbruk, i form av ryddningsrøyser,

steingjerder og bakkemurer

Arnegard er fortsatt i drift. Også her finnes gamle og
vakre velholdte bygninger, men tunbildet bærer mer preg

av fortsatt kontinuitet ijordbruksdrift og bosetting.

På Arnegard er det mange imponerende steinrøyser,

steingjerder og innhegninger som preger omgivelsene.

Disse er først og fremst fra den siste nyryddingen.

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

Kontinuitet (K)
Representativitet (N)

Særpreg (K)

Sjeldenhet (K)

Beitemarkene på Holestolen er i liten grad ryddet for stein. Foto: larn lensen.

Under: Aslegard har en særpreget og interessant bygningsmasse. Foto: Oskar Puschmann.
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Inngrep/påvirkning

Helhetlig landskap

Alder
Estetisk verdi

Relativt artsrikt, nokså representativt for øvre del av fyl-

ket. Funn av søterot og fjellmarinøkkel er interessant.

Skrapslått-området som kulturmarkstype er interessant.

Området vuderes å ha høy botanisk verdi (***).

Området har en interessant historie, særpreget og opp-

rinnelig bygningsmasse og gammelt kulturlandskap som


fortsatt er i hevd. Dette gir området en høy kulturhistorisk

verdi (***).

Samlet sett vurderes området å ha regional verdi i kul-

turlandskapssammenheng.

Område 13

Arnegard-Aslegard kulturlandskap, Hol kommune

Okonomisk kaablad BM 058, 1:10.000

	 : avgrensning botanisk interessante områder
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Holestølen og bygde husene i 1803. Han var tømmermann. Grogard

ble selveierbruk i 1847.

Undersøkelse
Botanikk: JEE. Kulturhistorie: JJ.

Beliggenhet
Kartblad M711: 1516 11

UTM: MN 53 21
H.o.h.: 640-800 m.

Vegetasjonsregion: Mellomboreal region

Landskapsregion: Østlandets øvre dal og fjellbygder

(Øvre Hallingdal)

Beskrivelse
Området utgjør en mindre del av et større kulturland-

skapsområde, som ikke er undersøkt tilstrekkelig og

som heller ikke er avgrenset. Holestølen ligger høyest

oppe blant gårdene i Nord-Hovet. Området ligger ca.

700-850 m.o.h. i en til dels bratt sørvendt li. Beitearea-

lene ovenfor tunet på Holestølen er bratte og svært

blokkrike. Her er det spredt osp og bjørk. Lenger ned,

på eiendommene Holestølen 34.5, Grogard 34.7 og

Berg nordre 37.1 (Ospedokken) er det beite med mye

stein, men også store rydningsrøyser og steingjerder og

mye vegetasjon i randsonene. I Ospedokken er det også

en del furu.

Biologisk verclifulle kulturmiljøer
Beitemark: Relativt stort område i tildels bratte, sør-

vendte bakker sør for Holestølen, nordvest for Hovet.

Sauebeite, enkelte steder noe gjødsla. Området er på om-

trent 250 x 500 meter.

Vegetasjon og flora
Ornrådet domineres av kalkfattige til svakt kalkrike tørr-

enger med en viss blanding av sørlige og mer typiske

fjellarter som dunkjempe, engnellik, bakke- og vårvero-

nika, bakkemynte, sølvmure, bergveronika, aksfrytle og
fjellmarikåpe. 1 tillegg er det notert arter som bakkesøte,

marinøkkel og sandarve. I fuktigere dråg står enkelte ste-

der arter som jåblomst, hårstarr, fuglestarr og småeng-

kall. På flatene lengst i nord finnes områder med kalkfat-

tig fukteng med mye sølvbunke. Deler av området er

skogsatt lyngbjørkeskog.

Historie
Holestølen 34.5:
Holestølen var først støl. Omkring 1730 ble det en plass,

bygd opp av Guttorm Olson Ovavoll. Den ble frasolgt

Ovavoll i 1765.

Grogard 34.7:
Grogard var opprinnelig en slåtteplass, som fulgte med

da Holestølene ble solgt fra Ovavoll i 1765. I 1803 ble

denne slåtteplass (bygselbruk) under Holestølen. Det

var Øystein Halvorsen Rust fra Gol som ryddet plassen

Ospedokken 37.5:
Ospedokken ble ryddet som en plass under nordre Berg

i 1841 av Gjert Knutson Gautedokken. Det ble selveier-

bruk i 1916, Ospedokken ble tillagt nordre Berg 37.1

i 1919. Husene ble tatt ned.

Kulturminner
Hele området er sterkt preget av kulturspor, med ryd-

ningsrøyser og steingjerder. Også gamle veier er bevart,

særlig ved Grøgard/Ospedokken. Området må opprinne-

lig ha vært svært steinrikt, da det til tross for den store

mengden med rydningsstein fortsatt er mye stein som

ikke er ryddet vekk,

Holestølen 34.5:
Tunet består av:

hallingstue flyttet i 1870 fra Augunset, tilbygd i 1919

og i 1965

loft

driftsbygning fra 1894, modernisert i 1957

nytt våningshus nedenfor tunet.

Grøgard 34.7:
Tunet består av:

våningshus fra 1803 påbygd 11924

stabbur tilflytta i 1896 fra nordre Halingstad

driftsbygning fra ca. 1900

eldhus

gården har vært ubebodd i mange år og bygningene er

i forfall.

Verdivurdering
Området kan karakteriseres som et særpreget landskap,

ut fra følgende kriterier:

Kontinuitet (N)

Representativitet (K)

Særpreg (N)

Sjeldenbet (N)

Mangfold (N)

Helhetlig landskap

Estetisk verdi

Nokså representativt artsutvalg og vegetasjon for øvre

del av fylket. De interessante beitearealene er store, arts-

rike og med spesielle arter som bl.a. marinøkkel og bak-

kesøte. Området har lang kontinuitet, Området har svært

høy botanisk verdi  




Bygningene, både som enkeltbygninger og som del av

tun, må sies å ha middels/lav kulturhistorisk verdi, pga,

ombygging i Holestølen og forfall i Grøgard. Når det

gjelder driftsformer kan området imidlertid vise til konti-

nuitet. Her er det også forholdsvis store beitearealer som

i liten grad er ryddet for stein. Dette er sjelden. Rydnings-
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røyser, steingjerder og gamle vcier er viktige elementer

i kulturlandskapet. Området ligger godt synlig fra hoved-

veien gjennom Hovet og må sies å ha stor opplevelses-

verdi. Holestøl-området vurderes å ha høy kulturhistorisk

verdi (***).

Samlet sett vurderes området å ha regional verdi i kul-

turl andskaps sammenheng.

Område 14

Holestolen, Hol kommune

Økonomisk kartblad BL 062, BM 061-5-1,2, 1:5.000


 : avgrensning botanisk interessante områder
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