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Se mottakerliste

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Buskerud - høring

Vi viser til brev av 15.3.2018 fra Buskerud fylkeskommune der kommuner og regionale etater i
Buskerud ble orienter t om prosjektet Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) ,
og informasjons - og innspillsmøter våren og høsten 2018. Vi viser videre til kontakt mellom
fylkeskommunen og aktuelle kommuner. Riksantikvaren sender nå ut forslag om 16 landskap i
Buskerud som skal inngå i registeret Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.
Riksantikvaren ber om uttalelser til forslaget innen 0 1.04.2020.

Høringen går til de kommunene der vi foreslår landskap, til myndigheter på regionalt nivå ,
næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og museer på fylkesnivå i Buskerud. Det er
kommunenes og andre myndighet ers arealplanlegging og forvaltning registeret vil ha direkte
betydning for.

Arbeidet med forslaget er gjennomført i et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og
Riksantikvaren. Fylkeskommunen har foreslått områder og utarbeidet forslag til beskrivels e .
Forslaget er bearbeidet av Riksantikvaren som står ansvarlig for utvalget som nå sendes på
høring.

Hørings utkastet omfatter følgende 16 landskap i Buskerud :
1. Jolheim – Grøte, Hemsedal kommune
2. Stølar i Ål, Ål kommune
3. Leveld , Ål kommune
4. Vassfaret, Flå, Nes og ( Sør - Aurdal ) kommuner
5. Bergensbanen og Rallarvegen, Hol kommune
6. Dagali - Seterdalen, Hol og Nore og Uvdal kommuner
7. Dyregravshalle, Nore og Uvdal kommune
8. Smådøldalen, Nore og Uvdal kommune
9. Uvdal kirkebygd og omegn, Nore og Uvdal kommune
10. Eggedal kirkebygd, Sigdal kommune
11. Nedre del av Krøderen, Krødsherad kommune
12. Steinssletta – Norderhov, Hole og Ringerike kommuner
13. Rollag kirkebygd, Rollag kommune
14. Blaafarveværket, Modum kommune
15. Aker – Smørgrav – Berg, Øvre Eiker kommune
16. Løkkelandskapet i K ongsberg, Kongsberg kommune
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Landskapene er beskrevet og vist på kart i høringsutkastet Kulturhistoriske landskap av
nasjonal interesse i Buskerud. Lenke til høringsutkastet: http://hdl.handle.net/11250/2632335

Formålet med KULA - registeret og betydningen det har for kommunene
For å bidra til å ivareta nasjonalt viktige landskap utarbeider Riksantikvaren et
landsomfattende register over Kulturhistoriske landskap av nasjonal int eresse (KULA -
registeret). Dette er et oppdrag fra Klima - og miljødepartementet og et bidrag til å følge opp
Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har godkjent. Konvensjonen legger vekt på
at landskap er en felles ressurs som må sikres gjennom målr ettet planlegging, forvaltning og
vern. For å kunne gjøre dette på en god måte er det blant annet behov for å kartlegge og
prioritere landskap. Kulturminneforvaltningen har et særskilt ansvar for å holde oversikt over
og velge ut kulturhistorisk verdifulle landskap.

KULA - registeret skal omfatte landskap av nasjonal kulturhistorisk interesse . Det er et sentralt
kunnskapsgrunnlag og skal signalisere tidlig og tydelig hvilke landskap det må tas særlige
hensyn til i areal - og sektorplanlegging. Slik vil kulturminneforvaltningen være mer
forutsigbar for kommunen e s og sektorenes arealplanlegging og fo rvaltning av landskap. Målet
er å bidra til en god forvaltning av landskap generelt og disse nasjonalt viktige landskapene
spesielt.

Landskapet har alltid vært i forandring, men omfanget og tempoet i endringene øker.
Forvaltningen av de kulturhistoriske sporene i landskapet er derfor mer utfordrende enn
tidligere . Samtidig er landskapet med sine historiske verdier en ressurs for samfunnet.
Riksantikvaren signaliserer ikke at endring er uønsket i disse områdene. Målet er at registeret
skal bidra til at kom munene og andre har et bevisst forhold til kvalitetene i landskapet og
landskapsendringer når de planlegger og forvalter det . S lik kan det som er karakteristisk og
verdifullt videreføres og styrkes.

Kommunen er gjennom sin arealplanlegging den viktigste forvalter en av landskap . Vi
oppfordrer d e aktuelle kommunene til å ta et hovedansvar for å ivareta verdiene i disse
landskapene. Det er et mål at kommunene skal forvalte KULA - områdene med egne
virkemidler, der plan - og bygningsloven er viktigst. Et hovedt iltak er at landskapene ivaretas i
kommuneplanens arealdel og legges inn som hensynssone c) med særlig hensyn til landskap
med retningslinjer . I tillegg bør det utarbeides generelle bestemmelser for landskapene.
Kommunene kan gjennom aktiv planlegging og f orvaltning bidra til å utvikle sine landskap
som en ressurs for innbyggerne og som grunnlag for næringsvirksomhet, for eksempel reiseliv.

Riksantikvaren forventer at a ndre myndigheter ta r tilstrekkelig hensyn til landskapene i sine
planer og tiltak. De ulike sektorene skal legge oversikten til grunn i planlegging og
gjennomføring av store tiltak for eksempel innen samferdsel, kraftutbygging og
kraftoverføringer.

Utvalget av områder vil være et verktøy for regional kulturminnemyndighet i deres innspill t il
kommunal og regional arealplanlegging og i samarbeidet med ulike sektormyndigheter. Vi
håper at registeret vil bidra til å styrke dialogen mellom kommunene og regional kulturminne -
forvaltningen tidlig i plansaker, slik at en kan unngå konflikter om area lbruk i kulturhistoriske
landskap av nasjonal interesse.
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De faglige rammene for kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse
KULA - registeret er ferdigstilt i Østfold, Hordaland og Troms. F orslag et for Agder er på høring.
Flere andre fylker er i gan g med arbeidet, og det tas sikte på at registeret skal være etablert i
hele landet innen utgangen av 2021.

L andskapene som velges ut , bidrar til å fortelle historien e om det enkelte fylket og om landet
som helhet. Landskapet med sine kulturhistoriske spor kan gi oss kunnskap om fortidens
ressursbruk og om endringer som har skjedd i det. Samtidig har l andskape ne viktige
opplevelsesverdier.

KULA - registeret skal omfatte landskap i rurale områder, dvs. utenfor byer og tettsteder, samt
utenfor områder som er preget av nyere industri og moderne infrastruktur. Jordbrukslandskap
blir vektlagt, men også andre landskap inngår. Dette er hovedlinjene i den tematiske
avgrensingen, men i noen tilfeller vil f.eks. mindre tettsteder inngå for å få til en forståelig
avgrensing.

Denne tematiske avgrensingen, som er ny fra 2018, henger sammen med at Riksantikvaren vil
arbeide med kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse innenfor en tredelt registerstruktur
der skillelinjene i hovedsak er knyttet til ulik skala:

NB! - områdene omfatter kulturmiljøer i historiske bykjerner (etablert register)
En ny kategori vil omfatte kulturmiljøer i ytre byområder, tettsteder, industrimiljøer
med me r (framtidig)
KULA - områdene som vil omfatte landskap i rurale områder (under etablering)

Noen o mråder av nasjonal interesse i Buskerud inngår som NB! - områder med avgrensete
miljøer innenfor flere byer. Flere områdetyper vil være aktuelle å vurdere i et fr amtidig register.

I noen tilfeller inngår landskap som også har en annen type status i KULA - områdene. Leveld i
Ål og Steinssletta – Norderhov i Hole og Ringerike kommuner er landskap som også inngår i
satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket . Riksantikvaren har valgt å ta med disse i forslaget
til KULA - registeret fordi de er kulturhistorisk viktige i en nasjonal sammenheng og derfor bør
inngå i Riksantikvarens register.

De to ordningene har ulik innretning : Utvalgte kulturlandskap er en økon omisk tilskuddsordning
og et samarbeid mellom landbruks - , natur - og kulturminneforvaltningen. Satsingen legger opp
til aktiv brukermedvirkning og deltakelse. KULA - registeret er kulturminneforvaltningens
kunnskapsgrunnlag med oversikt over nasjonalt viktig e landskap og et signal til kommunal
planlegging og til sektorplanlegging.

Deler av landskapsvernområder og andre naturvernområder, samt fredete kulturminner inngår
i noen av KULA - områdene. For disse gjelder de tilhørende verne - /fredningsbestemmelser.

Høringsutkastet - beskrivelse og vurdering av landskapene
Høringsutkastet inneholder innledningsvis en beskrivelse av landskap og kulturhistorie i
Buskerud . Beskrivelsen gir en ramme for utvalget av områder , og dekker også viktige historiske
temaer som på grunn av den tematiske avgrensingen omtalt over, ikke gjenspeiles i de 16
landskapene.

Etter den innledende omtalen er hvert landskap beskrevet med vekt på det kulturhistoriske
innholdet. I utvalget av områder har vi vært opptatt av de viktigste utvikling strekkene og
hvilke strukturer, mønstre og sentrale elementer det er mulig å oppfatte i landskapet i dag.
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Beskrivelsen kan også omhandle den delen av historien som er knyttet til tro, hendelser og
tradisjoner, og til erfaringsbasert kunnskap om bruken av l andskapet.

For hvert landskap angis en landskapskarakter som er en kort karakteristikk av hva som
preger akkurat dette landskapet. Videre gis det en begrunnelse for hvorfor nettopp dette
landskapet er av nasjonal interesse - en vurdering av hvilke viktige verdier landskapet har.
Dette kan omfatte viktige faser i historien, strukturer i landskapet, byggeskikk og arkitektur,
virksomheter, hendelser, tro og tradisjon, etniske gruppers kultur og landskap med spor fra
forhistorien.

Et avsnitt til slutt tar for seg sårbarhet og retningslinjer for forvaltning. Her beskrives hva
landskapet er sårbart for, hva som kan påvirke særpreget (landskapskarakteren) negativt og
redusere verdiene (den nasjonale interessen). På bakgrunn av sårbarheten skisseres
retningslin jer med viktige punkter å ta hensyn til for planlegging og forvaltning. Disse bør blant
annet danne grunnlag for kommunens utforming av generelle bestemmelser og retningslinjer.

Riksantikvaren tar sikte på å ferdigstille registeret for Buskerud i løpet av første halvår 2020,
etter høring og bearbeiding etter den. Høringsinstansene blir orientert i brev med
oppsummering av høringen og endelig rapport. Landskapene vil samtidig bli lagt inn i
Riksantikvarens kulturminnedatabase , Askeladden.

Mer knader til høringsutkastet
Riksantikvaren ber høringsinstansene om alle typer tilbakemeldinger og innspill til forslaget,
men ber særlig om følgende:

- Merknader til u tvalget av landskap som er foreslått i fylket og til enkeltområder
- Merknader og eventuelle nye opplysninger til o mrådebeskrivelse, størrelse og

avgrensing av det enkelte område , herunder bruk av stedsnavn og gjerne bidrag til flere
bilder fra landskapene

- Merknader til r etningslinjer for forvaltning av områdene, sårbarhet svurderinger o g
opplysninger om planstatus og – utvikling

Vi viser til Riksantikvarens nye veileder som gir utdypende informasjon om hva KULA -
registeret er og hvordan kommunen, regional kulturminneforvaltning og sektormyndigheter
kan forvalte Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.
Lenke til veilederen: http://hdl.handle.net/11250/2611211

Vennlig hilsen

Kristine Johansen ( e.f.)
seksjonssjef

Cecilie Askhaven
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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Kopi til: Klima - og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO/ Sør - Aurdal
kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN/ Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626
Lillehammer



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 10673
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

6

Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Buskerud Bonde - og
Småbrukarlag
Buskerud Bondelag
Buskerud
fylkeskommune

Postboks 3563 3007 DRAMMEN

Flå kommune Postboks 34 3539 FLÅ
Fylkesmannen i
Oslo og Viken

Postboks 325 1502 MOSS

Hemsedal
kommune

Hemsedalsvegen
2889

3560 HEMSEDAL

Hol kommune Ålmannsvegen 8 3576 HOL
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE
Kongsberg
kommune

Postboks 115 3602 KONGSBERG

Krødsherad
kommune

Kommunehuset 3536 NORESUND

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND
Nes kommune
(Buskerud)

Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN

Nore og Uvdal
kommune

Sentrum 16 3630 RØDBERG

NVE region øst Postboks 4223 2307 HAMAR
Ringerike kommune Postboks 123

Sentrum
3502 HØNEFOSS

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG
Sametinget -
Sámediggi

Ávjovárgeaidnu 50 9730
KARASJOK/Kárášjohka

Sigdal kommune Prestfoss 3350 PRESTFOSS
Statens vegvesen -
Region sør

Serviceboks 723 4808 ARENDAL

Øvre Eiker
kommune

Postboks 76 3301 HOKKSUND

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL
Norsk
Bergverksmuseum

Postboks 18 3602 KONGSBERG

Stiftelsen
Buskerudmuseene

Storgata 14 3510 HØNEFOSS

Viken Skog
Arild Haglund
Drammens museum
for kunst og
kulturhistorie -
Fylkesmuseum og
galleri for Buskerud

Konnerudgata 7 3045 DRAMMEN

DNT Drammen og
Omegn

Postboks 305
Bragernes

3001 DRAMMEN

DNT Ringerike
Hemsedal Turlag
Hol Turlag



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 10673
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

7

Kongsberg og
Omegns
Turistforening


