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Introduksjon
Kurset ”Strategisk landskapsplanlegging” er et årlig tilbud til
masterstudenter ved UMB innenfor studieretningene
Landskapsarkitektur, By- og regionplanlegging og Naturforvaltning. Kurset
holdes av Institutt for landskapsplanlegging og gjennomføres i
høstsemesteret.
Hovedmålet i kurset er å gjøre studentene i stand til å kunne utvikle
strategier som integrerer plan, forvaltning, stedsutvikling og
næringsutvikling knyttet til natur- og kulturressursene i en regional
landskapssammenheng. Kurset skal gi kunnskap i bruk av verktøy for å
analysere landskap, identifisere ressurser for utvikling,
mobiliseringsprosesser og medvirkning, kommunikasjon og formidling i
forhold til ulike aktører og interessegrupper. Videre skal studentene få
innsikt i lokal og regional planlegging og forvaltning av landskap etter
plan- og bygningsloven, og verneforvaltning etter naturmangfoldloven,
samt andre forvaltningsstrategier som regionalparker.
Kommunene Sigdal, Rollag og Nore-Uvdal har i så måte vært et særdelses
godt egnet studieområde med aktuelle og varierte problemstillinger
knyttet til fjellvidder, skogsåser og jordbruksdaler med sterke kulturelle
tradisjoner og stort potensial for opplevelsesbasert næringsutvikling og
betydelige forvaltningsutfordringer knyttet til natur- og kulturarven.
Området har blant annet vært igjennom en omfattende statlig
verneprosess, med et sterkt lokalt engasjement. Trillemarka- Rollagsfjell
naturreservat ble etablert i 2008.
Studentene ble delt i fire grupper, fordelt med hvert sitt primære
geografiske område: Sigdal, Rollag, Nore og Uvdal. Hver gruppe har

gjennomført en overordnet områdebeskrivelse for sitt område med
dokumentasjon av natur- og kulturforhold, landskap, bosetning,
næringsvirksomhet, reiseliv, etc. Videre har hver gruppe gjennomført en
landskapsbasert ressursanalyse for å identifisere:
- Landskapskarakterer og nøkkelkvaliteter
- Ressurser for verdiskaping og stedsutvikling
- Utfordringer for forvaltning av landskap og kulturmiljø
- Potensial for nærings- og stedsutvikling
Med bakgrunn i analyser og mulighetsstudier, har studentene blitt
utfordret til å utarbeide overordnede plan- og utviklingsstrategier etter
plan- og bygningsloven § 7-1.
Vi vil takke Sigdal kommune v/ Eli Reistad, Rollag kommune v/ Ellen
Skarsten og Nore- Uvdal kommune v/ Terje Halland for stor
imøtekommenhet i forhold til studentene, og tilrettelegging for et godt
læringsutbytte. Vi vil også takke INTERREG-prosjektet VER-DI1 v/
prosjektleder Kjell Ove Hovde, Sigdal kommune og rådgiver Tore Gilhuus,
Buskerud fylkeskommune for faglige bidrag og økonomisk støtte til
opphold og reise for studentene.
Takk til alle informanter som har tatt seg tid til å dele sin kunnskap,
erfaring og engasjement med studentene.
Ås, februar 2011
Morten Clemetsen og Knut Bjørn Stokke (kursansvarlige, UMB)
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Vern og verdiskaping – naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk
utvikling.

LANDSKAPSRESSURSANALYSE SIGDAL
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INNLEDNING, MÅL OG METODE
I emnet Strategisk landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap
er det blitt gitt en prosjektoppgave som tar utgangspunkt i Sigdal, Rollag og Nore og
Uvdal i Buskerud fylke. Dette fordi disse kommunene har vært igjennom en omfattende verneprosess med omfattende diskusjoner og planarbeid knyttet til den formelle prosessen og til interkommunale forvaltnings- og utviklingsplaner. Vernet er
nå opprettet og vi skal se nærmere på hvordan man kan komme videre og utvikle og
utnytte potensialet som ligger i regionen til ny verdiskapning i et bredt perspektiv.
Vi har fått tildelt Sigdal som vår kommune, men skal også ha et overorndet fokus på
regionen Buskerud.
I dette prosjektet legger vi landskapskonvensjonen til grunn i forhold til medvirkning
og landskapsforståelse. Konvensjonen vil fremme en bærekraftig utvikling av landskapet gjennom å skape en balanse mellom sosiale, økonomiske og miljømessige
behov. Konvensjonens forhold til landskapet preges av en dynamisk syn, der landskapet ses som et samspill mellom menneske og natur. Det er ikke bare det storslåtte,
estetiske og tiltalende landskapet som verdsettes, men også hverdagslandskapet
og menneskenes relasjon til dette landskapet ses på som noe betydningsfullt. Konvensjonens mål er derfor ikke kun å verne og beskytte landskapet men også å utvikle
et landskap som stadig er i forandring (Miljøverndepartementet 2009a).

identifiserer potensialer på bakgrunn av kultur og naturressurser. Selv om denne
analysen har vært om Sigdal har vi under hele prosessen hatt regionen i tankene og
prøvd å se muligheter på tvers av kommunegrensene. Etter en beskrivelse av mulighetsområdene har vi igjen fokusert på det mer overordnede og utarbeidet regionale
planstrategier. I disse strategiene har vi også kommet med noen mer direkte forslag
som er knyttet opp mot Sigdal.
Vi var en uke på befaring i området og gjorde oss kjent med regionen, landskapet,
kulturverdiene, lokalsamfunnet og næringsvirksomheten i Sigdal. For å finne ut
hvordan menneskene i Sigdal oppfattet sitt landskap og hvilke relasjoner de hadde
til spesielle steder i kommunen, gjennomførte vi intervjuer med både faglige personer og ”mannen på gata”. Spørsmålene vi stilte prøvde blant annet å få fram hvordan
disse personene oppfattet landskapet sitt og hvilke plasser i området som var spesielt viktige for dem. Oppfatninger vi har fått underveis i prosjektet ble også tatt frem
og ble bekreftet eller dementert.

MÅL MED OPPGAVEN
Vi vil med utgangspunkt i en landskapsressursanalyse se på muligheter for ny bærekraftig verdiskapning både i verneområdet Trillemarka-Rollagsfjell og tilhørende
randsoner på Sigdals siden.
FREMGANGSMÅTE
Vi har først sett på området i en regional sammenheng før vi har gått inn i selve
Sigdal kommune hvor vi har sett på eksisterende næring og foretatt en landskapsressursanalyse av kommunen. Denne analysen har ført oss frem til fire mulighetsområder med tanke på bærekraftig verdiskapning der vi kartlegger ressurser og
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(norge.no)

REGIONALT PERSPEKTIV
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Buskerud fylkeskommune strekker seg over 14,910,76 km2 (bfk.no) og har 257 673
innbyggere (ssb.no). Regionen er sammensatt av 21 kommuner som strekker seg fra
Røyken og Hurum ved Oslofjorden og Drammensfjorden til Hardangervidda.
Buskerud har som næringsgrunnlag jordbruk, skogbruk og turistnæring. Hovedtyngden av bosetningen finnes i lavlandet sørøst i fylket, bl.a. ved Tyrifjorden og langs
Drammenselva, som har en betydelig industri og variert servicevirksomhet, spesielt i
Drammen, Hønefoss og Kongsberg.

Sted
Oslo
Drammen
Kongsberg
Hemsedal

Prestfoss
101km - 1t 38min
58km - 1t 4min
54km - 55min
133km - 2t 6min

Eggedal
135km - 2t 11min
91,5km - 1t 37min
82km - 1t 23min
100km - 1t 35min

(maps.google.no)
HISTORIE
Regionen rundt Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat strekker seg naturlig fra Kongsberg i sørvest og Drammen i sørøst og nordover gjennom dalførene Numedal og
Sigdal. I nordøst grenser området mot Norefjell og i nordvest mot Hardangervidda i
Nore og Uvdal kommune. Mellom Numedal og Sigdal ligger Trillemarka-Rollagsfjell
området. Skogen fra dette området har i flere hundre år blitt fraktet nedover til
Kongsberg og Drammen, noe som binder regionen bedre sammen. Numedal har i
tillegg vært en av de viktige transportrutene mellom øst- og vestlandet, i den tiden
da Nordmannsslepene gikk over Hardangervidda, hvor store mengder varer ble fraktet med slep og hestekløv. Numedal begynte å miste sin status ved inntoget av den
industrielle revolusjon og Christiania tok over. I en sammenheng av dette mistet området sin viktige posisjon som ferdselsåre, noe som ble forsterket da Bergensbanen
gjennom Hallingdal overtok rollen som hovedferdselsåren mellom østlandet og vestlandet tidlig på 1900-tallet. Helt frem til 1900-tallet var seterdrift en viktig næring
i området Trillemarka-Rollagsfjell og når man ser på kartet over regionen så finner
man mange stedsnavn som inneholder ordet seter. I dag er mange av setrene gjenngrodd og bygningene er enten falleferdige eller helt borte slik at bare tuftene står
igjen. Noen bruker setrene til hyttebruk og skogshusvær fortsatt. I tillegg til skogsdrift
og setring er hytteturismen, spesielt i Norefjellsområdet, en stor næring i Sigdal.
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Nore og Uvdal kommune
Areal

2501 km²

Folketall (per 01.jan 2010)
Hytter
Dyrket mark
Produktiv skog
Høyeste punkt

2514
3800
19 400 daa
363 000 daa
Borgsjåbrotet (1485 moh.)

Sigdal kommune
Areal

842 km²

Folketall (per 01.jan 2010)
Hytter
Dyrket mark
Produktiv skog
Høyeste punkt

3514
4200
33 000 daa
460 000 daa
Gråfjell (1466 moh.)

Eggedal borgerstue
Eggedal Borgerstue er et lite familiedrevet hotell som i dag drives som overnattingsog serveringssted, og har vært drevet av familien i over 35 år. På Eggedal borgerstue
legges det vekt på personlig service, hjemmelaget mat og tradisjonskost fra Sigdal og
Eggedal (eggedal-borgerstue.no).
KULTURBASERT REISELIV

(snl.no/Sigdal)

Sigdal har ca. 4200 hytter og det er stor etterspørsel etter hyttetomter noe som gjør
at hytteturismen og byggevirksomhet rundt dette betyr mye for næringslivet i Sigdal.
Tilrettelegging for høyere standard med strøm, vei, vann og kloakk i noen områder
øker etterspørselen.

Rollag kommune
Areal
Folketall (per 01.jan 2010)

449 km²
1390

Hytter
Dyrket mark
Produktiv skog
Høyeste punkt

2000
9000 daa
224 500 daa
Storegrønut (1289 moh.)
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Everntyrsmak - mat fra kunsterndalen
Mat fra Kunstnerdalen er en sammenslutning av lokale matprodusenter fra Modum, Sigdal og Krødsherad som driver med videreforedling av egne råvarer. Målet
med eventyrsmak er å produsere mat med høy kvalitet basert på lokale råvarene og
tradisjonelle oppskrifter som har gått i arv gjennom generasjoner (eventyrsmak.no).
Sigdal kjøkken
Snekkerbedriften Sigdalkjøkken ble startet i 1950 og er en hjørnesteinsbedrift i
kommunen. Sigdalkjøkken har også industri- og sagbruksvirksomhet både i Eggedal,
Nedre Eggedal, Prestfoss og på Nerstad (sigdal.com).

(snl.no/Nore_og_Uvdal)

(snl.no/Rollag)

NÆRING I SIGDAL

Gjennom næringshagen i kommunen prøver man å få til et prosjekt kalt “næring
i gamle bygg”. Dette er et prosjekt der personer som har gamle gårdsbygninger
som står tomme kan leie ut til overnatting og andre virksomheter, og ha en felles
markedsførings strategi.
Både Christian Skredsvig og Theodor Kittelsen har bodd i Sigdal og kommunen
markedsfører seg som Kunsterdalen. Begge hjemmene til forfatterene kan i dag

besøkes. Lauvlia var hjemmet til kunstneren Theodor Kittelsen hvor han bodde i ti år
fra 1899-1909. Han var en av Norges mest folkekjære kunstnere og flere av de kjente
eventyrtegningene og stemningsfulle malerier av folk, troll, dyr og landskap ble
laget ved Lauvlia i perioden han bodde her. Hagan som ligger i Eggedal var hjemmet
til kunstner og forfatter Christian Skredsvig fra 1894 og frem til han døde i 1924. I
1993 åpnet Hagan som museum hvor det er utstilt flere av hans orginale malerier og
tekster (kunstnerdalen.no).

møter mellom mennesker og landskap. Oppfatningen av dette møtet er imidlertid
avhengig av landskapets stedlige særpreg og oppleverens sosiokulturelle eller faglige
bakgrunn og forventninger. Det vil derfor være viktig å legge til rette for og fremdyrke de verdiene man vil landskapet skal assosieres med. En såkalt ”eventyrskog”
kan sees på som et verdifullt område ut i fra sitt biologiske mangfold i en ren økologisk kontekst, men får også stor ressursverdi som ”opplevelseslandskap” (Haukleland
og Brandtzæg 2010) når den oppleves i samspill med folks assosiasjoner, forventninger og tidligere erfaringer. Det å fremheve/profilere slike ”opplevelseslandskap”
vil skape en identitetsfølelse og være en ressurs i seg selv som andre verdiskapende
aktiviteter kan knyttets opp mot. Dette kan videre være grunnlaget for en bredere
bærekraftig verdiskaping.

LANDSKAPET SOM RESSURS
Opprettelsen av Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat sammen med krav til økt
eﬀektivisering i jorbruket tvinger frem nye måter å se på ressursene i området. Muligheter for verdiskaping som hyttebygging og skogdrift har i store områder falt bort
som følge av vernet, samtidig som landbruket blir stadig mer marginalisert. Det vil
derfor være nødvendig å løfte blikket og se på grunnlaget for en bredere og mer
bærekraftig næringsaktivitet både på bakgrunn av utmarksbaserte ressurser og ressursene som finnes i tilknytning til innmarksarealer (som gårdstun o.l.) Når vi videre/
også tar i betraktning den europeiske landskapskonvensjonens forståelse av ordet
”landskap” dukker det opp enda en dimensjon i den bærekraftige bruken av landskapsressursene.
Den europeiske landskapskonvensjonen definerer landskap som ”et område, slik
folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet
mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer” (regjeringen.no). Dette betyr at
landskapet ikke oppfattes og forstås kun som et resultat av de fysiske elementene
og ressursene som befinner seg der, men også gjennom menneskers opplevelse av
landskapet. De fysiske elementene er et resultet av naturgrunnlag og en gjensidig påvirkning mellom natur og kultur; og skaper derfor landskapets stedlige særpreg rent
fysisk. Det er imidlertid først når mennesket aktivt tar del i og involverer seg i landskapet at det oppleves og alle ressursene tydeliggjøres; både materielle og immaterielle. Denne opplevelsen kan være en ressurs i seg selv om man klarer å skape gode
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BÆRKRAFTIG VERDISKAPING
Med en bærekraftig verdiskaping menes en utvikling og utnytting av ressurser som
ikke går på bekostning av og forbruker eksisterende verdier. Ordet ”verdiskaping”
omfatter i denne sammenheng ikke bare det økonomiske, men i like stor grad kulturell, miljømessig og sosial verdiskaping. Vurderinger av potensiale, tiltak og strategier for verdiskaping i denne oppgaven vil derfor søke å ivareta alle typer verdiskaping og se de i sammenheng. Dette er særlig viktig for å kunne utnytte de ressursene
som finnes i området på en helhetlig måte som fremmer vern gjennom bruk.
Ulike former for verdiskaping:
-Kulturell verdiskaping vil være å styrke den lokale eller regionale attraktiviteten,
kompetansen, trivselen og identiteten. Dette kan bidra til å øke den lokale innsatsen
for ulike mobiliserings- og utviklingsprosesser.
-Miljømessig verdiskaping vil være å opprettholde eller styrke kvaliteter ved landskapet som bidrar til mangfold og særpreg. Dette kan være tiltak som å bevare biologisk
mangfold gjennom restaurering av slåtteng eller tilbakeføring av arealer til beitemark.
-Sosial verdiskaping kan rett og slett være engasjement og interesse for landskapsområder. Dette engasjementet kan videre vise seg gjennom samarbeid, fellesskap,
nettverk og tilhørighet.
-Økonomisk verdiskaping kan være økt tilflytting, økt sysselsetting og næringsvirksomhet direkte knyttet til bruk av landskapet slik som overnattingstilbud, salg av mat
samt aktiviteter som fiske og guiding.
Disse formene for verdiskaping er ikke adskilte men glir heller inn i hverandre noe
som gjør det vanskelig å definere under hvilken form for verdiskaping en verdi hører
hjemme. For eksempel kan miljømessig verdiskaping som å bevare biologisk mangfold gjennom restaurering av setermark bidra til å styrke interessen og engasjementet for et sted og dermed øke den sosiale verdiskapingen. Dette kan videre åpne
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for økonomisk verdiskaping gjennom å tilrettelegge for kommersiell utnyttelse (for
eksempel opplevelsesferie med overnatting på aktiv seter). Aktuelle muligheter for
verdiskaping må derfor sees på og vurderes på tvers av sektorer for å bedre samarbeid og koordinering mellom aktører og aktiviteter innefor de forskjellige formene
for verdiskaping.

LANDSKAPSRESSURSANALYSE

OVERORDNET LANDSKAPSANALYSE FOR SIGDAL

En landskapsressuranalyse er en metode utviklet av Aurland Naturverkstad ”for å
identifisere stedsbaserte ressurser til bruk i videreutvikling av gode forvaltnings– og
verdiskapingsprosjekter” (Clemetsen 2009). Landskapsressursanalysen er en kombinasjon av en landskapsanalyse og en undersøkelse av stadkjensle. Dette skal danne
grunnlag for å forstå og videreutvikle naturlige og kulturelle sammenhenger og ressurser med sikte på en bærekraftig verdiskaping knyttet opp mot verneområdet.

LANDSKAPSTREKK

Denne landskapsressursanalysen tar utgangspunkt i Sigdal kommune og beskriver
først landskapets innhold og karaktertrekk basert på en overordnet inndeling i fire
områdetyper. Disse områdetypene må ikke forstås som strengt egenartede deler i
landskapet, til det er inndelingen for lite detaljert. De danner i stedet et bredt grunnlag for å vurdere sammenhenger og utviklingstrekk som har forgått og som fortsatt
foregår i samhandling mellom mennesker og landskapet. Dette blir beskrevet under
temaet utvikling og bruk.
Gjennom kartleggingen av landskapstrekk og vurderinger av utvikling og bruk ender
man til sammen opp med en landskapskarakter for hver områdetype. Denne landskapskarakteren er et uttrykk for det særpreget som et område innehar og som skiller
det fra andre områder med andre særpreg. Dette særpreget er derfor et resultat av
landskapets naturgrunnlag, arealbruk og historisk/kulturell påvirkning.
I en landskapsressursanalyse med store og overordnede områdetyper er det særlig
viktig å legge stor vekt på stadkjensle til lokalbefolkningen. Dette danner grunnlaget
for videre arbeid med å definere mulighetsområder for ny verdiskaping og identitetsutvikling.

Sigdal kommune består av et variert landskap med flere ulike karaktertrekk. Sentralt i
kommunen utgjør hoveddalen et tydelig avgrenset landskapsrom med klar retning og
markert utforming. Enkelte deler oppleves som trange og lukkede, mens andre åpnes
opp til mer storskala landskap slik som områdene ved Eggedal, Soneren og Prestfoss.
Særlig landskapsrommet som oppleves ved vannet Soneren utgjør en tydelig innfallsport til området. Her har man også visuell kontakt med Norefjell og landemerket
Andersnatten. Gjennom hele dalføret renner elva Simoa. Den går imidlertid under
navnet Eggedøla mellom Haglebuvannet og Solevatn men får navnet Simoa resten av
løpet, kun avbrutt av Soneren, før den renner videre ut i Drammenselva et par kilometer sørøst for Blaafarveverket på Åmot.
Flere eleveløp drenerer fra høyereliggende skog- og fjellområder nedover mot Simoa
og har, ofte med en bredal som utgangspunkt, gjennom tusener av år skapt tverrgående sidedaler. Disse tverrdalene er med på å skape variasjoner i landskapet og
binder sammen de omkringliggende fjellområdene og høytliggende skogplatåene
med den sentrale hoveddalen. Gjennom sin utforming utgjør de et viktig romskapende element i et eller forholdsvis uoversiktelig landskap.Flere av tverrdalene skaper
også forbindelser på tvers vestover til hoveddalføret Numedalen på den andre siden
av skogplatået.
Dette skogplatået ligger i overgangssonen mellom sammenhengende skogsområder i
lavlandet og rester etter den kaledonske fjellkjeden som utgjør de store fjellområdene
videre nordover. Dette viser seg tydelig både gjennom den varierte topografien med
markerte høyder og daler men også ved store kontraster i naturgrunnlag og artsmangfold. Vegetasjonen består her av alt fra svært fattig og tørr lavfuruskog til meget rike
lågurtskoger og fuktige høgstaudeskoger. Skoggrensa ligger på 900-950 meter over
havet og skogsområdene høyest opp domineres av bjørk, oftest med sterke innslag
av gran. Både større og mindre vann og myrområder er også vanlige som en følge av
topografien i området.
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Nordøst i kommunen ligger Norefjellmassivet som er et høyfjellsplatå med topper
nesten helt opp i 1500 m.o.h. Selve platået består av bart fjell med vekslende terrengkupering og fjellformasjoner. Dalsidene nedenfor platået er imidlertid preget av
bjørkeskog og enda lengre ned finner man forholdsvis småkuperte partier dekket av
skog, elv, myr og vann.

UTVILKING OG BRUK
Hoveddalen er sterkt preget av menneskelig påvirkning. Her finner man administrasjonssenteret Prestfoss, handelsknutepunktet Eggedal, bygda Nedre Eggedal samt servicefunksjoner, infrastruktur og det meste av kommunenes faste bosetting.
Allerede fra tidlig jernalder var dette et viktig landskap for mennesker. Det var her
forholdene lå til rette for tidlig jordbruk samt jakt og fiske i nærområdene. Etterhvert
kom flere former for ressursutnytting og allerede på 1400-tallet ble tømmer fraktet på
Simoa ned til Drammensvassdraget. I dag finner man fortsatt gårder med tilhørende
jordbrukslandskap, men måten de drives på og benytter seg av ressursene har naturligvis utviklet seg. Tradisjonelt lå mye av gårdens ressurser på fjellet/i skogsområder i
form av skogdrift, sætring, fiske, jakt og andre former for ”matauk”. Bortsett fra skogsdrift har slike former for ressursutnytting etterhvert fått en ren rekreasjonsmessig
verdi. Etterhvert som dagens landbruk får stadig tøﬀere kår med økt krav til utvikling
og eﬀektivisering kan det være verdt å se på verdien i utmarksressursene igjen, samt
alternative ressurser i tilknytning innmarksarealer. Mange gårder i området har for
eksempel særegne innslag av gammel trehusbebyggelse som stabbur, loft og bolighus.
De høytliggende skogsområdene mellom Numedal og Sigdal har også vært utnyttet av
mennesker i svært lang tid. De tidligste formene for bruk var jakt og fiske og fra jernalderen av ble området også i stor utstrekning benyttet til jernutvinning. Tverrdalene i
skogsområdene ble også tatt i bruk til fast bosetting etterhvert som befolkningsveksten førte til økt press på ressursene i hoveddalen. Man kan enda i dag finne spor etter
disse bosetningene i landskapet.
Innenfor skogsområdet finnes også mange setere. Disse var av særdeles viktig betydning for overlevelsen i området. De fleste gårdene hadde to setere; en heimeseter
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som lå nærmest gården samt en langseter som lå høyt oppe mot bjørkeskogbeltet. Det
finnes flere sagn og historier om overnaturlige hendelser med tusser og troll knyttet til
seterbruken. I dag er seterne i området i varierende stand. Noen er omgjort til hytter
og brukes til rekreasjon, jakt og fiske men de fleste er i dårlig forfatning. Mange steder
står bare steinpilarer igjen og mesteparten av setervollene er sterkt preget av gjengroing. Grøsetsetra er eneste seter i området som driver tradisjonell seterdrift. Den ligger sentralt til mellom Andersnatten og Slettefjell i et område med gode forbindelser
videre ut til skogsområdet.
Store deler av skogen har gjennom lang tid vært utsatt for hogst. Til å begynne med
ble den i hovedsak brukt til ved, tømmer til hus, tjærebrenning og jernutvinning. Senere, utover 1500-tallet, økte hogsten gradvis ettersom oppgangssaga kom i bruk og
fra 1700-tallet ble skogen langs sideelvene enda hardere utnyttet på grunn av økt etterspørsel etter tømmer i Europa. Fortsatt finnes spor etter tømmerfløtningsanlegg
rundt om i området, spesielt i tverrdalene Trilledalen og Nedalen.
Disse tverrdalene er og har i lang tid vært viktige for tilgjengeligheten mellom skogen og bygda nede i hoveddalen. De utgjør også tydelige forbindelser videre over til
Numedalsiden.
Til tross for tidligere hogst utgjør deler av skogsområdet Norges største sammenhengende område med gammel naturskog. De mange sporene etter tidligere generasjoners bruk av utmarksressursene sammen med en meget stor variasjon av arter og
vegetasjon gir deler av området et spesielt særpreg. Det oppleves av mange som et
typisk eventyrlandskap fylt av mystikk og trolsk stemning. Trillemarka – Rollagsfjell
naturreservat utgjør i dag store deler av skogsområdet. Dette stiller store krav til at en
fremtidig forvaltning av ressursene i landskapet må være i tråd med gjeldende verneforskrifter. Dette betyr at næringsaktiviteter som skogsdrift, hyttebygging og andre
store inngrep har falt bort i store deler av området. Bruken av verneområdet i dag
preges defor nesten utelukkende av tradisjonelt friluftsliv som turgåing, skigåing, jakt
og fiske.
Norfjell har helt siden 1800-tallet vært et populært friluftsområde og i 1952 ble deler
av OL avholdt her. I dag er området preget av alpinanlegg og hytter, og det satses
sterkt på hyttebygging og tilrettelagte rekreasjonsmuligheter. Selv om det er et tradisjonelt skisted finnes det målsetning om å utvikle Norefjell til et helårs reisemål med attraktive tjenester og aktiviteter. Satsningen i området vil skape et godt grunnlag for en

videre næringsutvikling også i resten av kommunen/regionen både gjennom å legge
opp til helårsturisme og ved å tiltrekke seg reisende som er interessert i et bredere
tilbud av opplevelser.
LANDSKAPSKARAKTER
Landskapskarakteren oppsummerer i korte trekk hva som utgjør det særegne ved et
område.
Hoveddal: Tydelig avgrenset landskapsrom med markert retning og utforming. Preget
av jordbrukslandskap fra Solevatnet og sørover mens de nordligste delene oppleves
trangere og mindre kulturpåvirket. Utgjør innfallsporten til området og danner forbindelser innad både visuelt og fysisk.
Tverrdaler: Skaper tilgjengelighet og forbindelser på tvers i området. Både mellom
hoveddalen og skogområdene, men også over til Numedalen på enkelte steder. Romskapende i et ellers uoversiktelig landskap. Rik kulturhistorie med eldre bosetting, skogsdrift og setring.
Skogsområdene: Uoversiktelig landskap grunnet variert topografi og tett skog. Naturgrunnlag gir rikt plante- og dyreliv. Lange tradisjoner innen skogdrift, setring, jakt og
fiske.
Høyfjellsområder: Lange og sterke tradisjoner innenfor tilrettelagte rekreasjonsmuligheter. Store hytteområder og stort turistgrunnlag for utvikling både i høyfjellsområdet og ellers i regionen.
STADKJENSLE
Stadskjensle ble kartlagt gjennom intervjuer og samtaler med lokalbefolkningen med
sikte på å finne ut hvordan de opplever landskapet. For å skaﬀe et bredt grunnlag
for videre inndeling i mulighetsområder intervjuet vi både personer med faglig kompetanse innenfor næringsutvikling og forvaltning i tillegg til personer med brukerbasert
kompetanse som lokale beboere, grunneiere, næringsdrivende og fritidsbrukere.
Ved å forstå folks relasjoner, ønsker og oppfatning til/av områder ønsket vi å forankre
ny verdiskaping i folks følelse av tilhørighet og identitet. Gjennom å vurdere resultatetene av undersøkelsen om stedsfølelse sammen med landskapsanalysen endte vi opp
med fire mulighetsområder.
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MULIGHETSOMRÅDER
Ut ifra landskapsressursanalysen og gjennom samtaler med personer i området
har vi kommet fram til fire mulighetsområder. Disse er valgt ut på grunnlag av
eksisterende ressurser og muligheter til ulike former for verdiskapning. Samtaler
med nøkkelpersoner har vært til stor hjelp både for å finne områdene og for å få
informasjon om plassens identitet og verdi.
Grøset er valgt som mulighetsområde på bakgrunn av:
- Å være en innfallsport til Trillemarka med tilhørende overnattings sted og
parkeringsplass.
- Å inneholde Grøset seter som er en allerede eksisterende næring som baserer
seg på landskapet som ressurs.
- Inneholde tydelige spor av historie i landskapet.
Nedalen er valgt som mulighetsområde på bakgrunn av:
- Tydelige spor av historie i landskapet
- Lett tilgjengelig område pga bilveier og innfallsport til Trilledalen
- Innehar store rekreasjonsmuligheter
Trilledalen er valgt som mulighetsområde på bakgrunn av:
- Sin funksjon som bindeledd mellom verneområdet, hoveddalen og Numedalen.
- Tydelige spor i landskapet etter menneskelig påvirkning.
- Tydelige spor i landskapet av historie
- Godt grunnlag for tilgjengelighet med vei, utgangspunkt for turstier og
skiløyper.
- Interesse fra lokalbefolkning for å legge til rette for aktiv opplevelse av landskapet gjennom guiding og lokal stedsformidling
Soneren er valgt som mulighetsområde på bakgrunn av:
- Viktig landskapselement i kommunen
- Innehar kulturhistoriske verdier gjennom Kittelsens hjem Lauvlia
- Lett tilgjengelig område og et bindeledd i kommunen
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SONEREN

Soneren har mange fine sandstrender som innbyr til badeaktiviteter om sommeren.
Det finnes gamle gårdsbygninger i området som kan være aktuelle til prosjektet næring i gamle bygg.

LANDSKAPET IDAG
Området består av innsjøen Soneren og landskapet som omkranser den. Soneren
er et tydelig landskapselement i Sigdal kommune. Den ligger midt i kommunen og
er godt synlig fra fylkesveien. Landskapet rundt skrår ned mot Soneren og er preget av å være et tradisjonelt kulturlandskap. På vestsida er landskapet mest preget
av å være et jordbruksområde med åker og eng, mens det på østsida er mest skog.
Bebyggelsen i området er hovedsaklig gårder med tilhørened bygg, men også noen
enkeltstående bolighus lokalisert nede ved vannet.
Kommunen har drevet med et rydningsprosjekt for at grunneiere skal rydde skog
langs veiene for å bedre utsynet. Dette har gjort at Soneren er godt synlig fra veien
og at Soneren har visuell kontakt med det kjente fjellet Andersnatten og oppover
mot Norefjell, noe som er med å tydeliggjøre Soneren som et viktig landskapselement i Sigdal.
KULTUR
Ved Soneren ligger Lauvlia som var Theodor Kittelsens hjem. Her malte Kittelsen
mange av sine mest berømte og folkekjære bildeserier; slik som Tirilil Tove og Soria
Moria Slot. Mange av bildene vi kjenner fra eventyrene han malte er inspirert av naturen i Sigdal, og fjellet Andersnatten som Kittelsen hadde utsikt til fra atelieret sitt
var en stor inspirasjonskilde (wikipedia.no). Andersnatten troner over Soneren og gir
inntrykk av mystikk, der den på vindstille dager speiler seg i vannet. Lauvlia er idag et
museum hvor man kan få et innblikk i Kittelsens liv og se utstillinger av illustrasjonene hans. De har også aktiviteter for barn der de kan få vandre i Kittelsens eventyrrike
og utfolde seg kreativt gjennom tegning (Lauvlia.no).
Ungdommer i kommunen har bygget en gapahuk i området som blir brukt som møteplass og er et sosialt element i bygda. Det finnes også et tilrettelagt område nede
ved stranden hvor det i år ble arrangert festival. Dette var første året de hadde festival, men de håper det kan bli fast tradisjon. En informant vi snakket med i næringshagen håper dette kan være med å styrke identiteten i kommunen.
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RESSURSER
- Kulturhistoriske og økonomiske verdier gjennom Kittelsens hjem Lauvlia.
- Landbruk og skogbruk.
- Møteplass/gapahuk.
- Estetiske kvaliteter med Andersnatten som speiler seg i Soneren.
- Sommerteater/festival.
- Badestrender.
- God beliggenhet.

MULIGHETER FOR VERDISKAPING
- Videreutvikle Lauvlia enda mer og få bedre skilting fra veien.
- Fortsette med og videreutvikle festivalen ved sommerteateret som et identitetskapende tiltak til kommunen.
- Næring i gamle bygg.
- Mer tilrettelegging for bading og rekreasjon langs strandkanten.
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NEDALEN
LANDSKAPET IDAG
Nedalen er en tverrdal som strekker seg øst - vest, inn i åslandskapet mellom Sigdal
og Rollag. Dalen er markert og relativt trang med elva Nedalselva som renner ut ifra
Nedalstjennet og inn i elva Simoa i Nedre Eggedal. Selve dalen og elvejuvet markerer
et skille i åslandskapet som Trillemarka-Rollagsfjell består av, og danner en forbindelse mellom Eggedal og Veggli. Det går vei fra Nedre Eggedal og oppover i dalen.
Her skiller den seg og det går vei mot Gamalset og Nyset i sør og flere veier opp mot
Venlifjella i nord. I dalen finnes det både hus, hytter og setrer og området har blitt
og blir brukt (Clemetsen og Knagenhjelm 2009). Landskapet er preget av barskog og
noe løvskog som dekker åsene. Skoggrensa slutter rundt 800 m.o.h så det er mulig å
komme seg opp i terrenget å få god oversikt.
KULTUR
Nedalen har mange spor etter menneskelig bruk i form av gamle setrer og fløtningsanlegg. Ved Nedalsjuvet står en minnestein fra 1830-tallet til minne om mordet på
SølvTøllef, en tragisk historie om grådighet og til minne om dalen som ferdselsåre
mellom Numedal og Eggedal (Clemetsen og Knagenhjelm 2009).
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RESSURSER
- Lett tilgjengelighet, mange skogsbilveier.
- Innfallsport til verneområde og Andersnatten.
- Rekreasjon. Flere skiløyper, fiskevann og jakt.
- Store naturområder å oppleve.
- Tilgjengelig fra Grøsetsetra og Numedal.

MULIGHETER FOR VERDISKAPING
- Tilrettelegging: Skilting, info, parkering og etablering av stier og løyper.
- Samarbeid, på tvers av kommunegrenser om overnattinger, turer osv.
- Samarbeid mellom triangelet Nedre Eggedal, Rollag kirke og Veggli.
- Utvikle samarbeid og stier/løyper mellom Nedalen og Grøsetsetra.
- Merke stier, kjøre opp skiløyper.
- Båtutleie.
- Utvikling av setrene. Skjøtsel, overnatting osv.
- Samarbeid om en klar profilering og identitet.
- Tilby ”pakker” med overnatting temavandring, historie, og ulike lokal matkonsept.
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TRILLEDALEN
LANDSKAPET IDAG
Området består av en mindre tverrdal som strekker seg på tvers av det overordnede
landskapets hovedretning. Selve dalen oppleves som et klart avgrenset rom liggende
mellom Søtelifjellet og Trillefjell i nord og Venlifjella i sør. Landskapet er småkupert
med koller, søkk, elver, bekkeløp, myrområder og vann, hvorav flere er fiskevann med
bestander av ørret, abbor og røye. Vegetasjonen er i hovedsak preget av barskog i
forskjellige utviklingsfaser men her finnes også høgstaude-, storbregne-, lågurt- og
innslag av alm-lindeskog. Selv om det tidligere har vært drevet intensiv skogdrift i
dalen har skogen de fleste steder beholdt sitt naturlige preg. Dette siden den eldre
skogdriften har vært preget av plukkhogst fremfor flatehogst noe som ikke minst har
gitt mange verdifulle kjerneområder for biologisk mangfold. Dette gir også en skog
med stor variasjon, både i størrelse på trær, avstander mellom - og selve utformingen
av trærne. Enkelte steder finner man imidlertid hogstflater fra skogdrift på 1990-tallet, men disse er konsentrert langs skogsveiene i den østre delen av området.

gjennom flere historier og sagn. Blant annet skal det ha vært tuss på Grunntjenn:
”På Grunntjenn var det tuss. Det hadde vøri seter der i gammal tid, men døm måtte
slutte med å ligge der, før tussen skyld. Døm laut slutte med heile seterstyren der, for
var døm i fjøset seint ein kveld og mjølka, så dreiv det på og kasta mjølkestabbane,
og mjølka susa i byttene til langt utover natt. Så snart noen tok opp døra og såg inn,
var det stilt, alt sto der det skulle stå. Høgg døm ved seint om kvelden, ja om døm
bare skulle hakke sund litt småved til å nøre i, så dreiv det og høgg heile natta etter”
(Truls Fønnin (Bjørn Knudsen), etter Håvard Støvern. Novelle av Chr. Skredsvig fra
Clemetsen og Knagenhjelm 2009).

Bebyggelsen i området består av gamle setere i forskjellig grad av forfall, noen få private hytter samt tre utleiehytter som Sigdal og Eggedal Jeger og Fiskeforening drifter.
En av disse hyttene, Vindolbrakka, ble opprinnelig satt opp som innkvartering for folk
med landssvikerdommer som hadde straﬀabeidet sitt her. I området finnes også flere
skogsbilveier som er åpne for ferdsel selv om de befinner seg innenfor vernegrensen.

KULTUR
Trilledalen er et område med mange spor etter menneskelig påvirkning opp gjennom
tidene. Sidedalen som landskapselement har skapt en naturlig forbindelse mellom
de to hoveddalene (Sigdalsiden og Numedalsiden) og har samtidig vært en viktig innfallsport til selve Trillemarka og bruken av ressursene i disse skogsområdene. Enda
i dag kan man se tydelige tegn på denne bruken gjennom fløtningsdammer, skogsbilveier og setere. Menneskers opplevelser av landskapet i området viser seg også
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RESSURSER
- Tilgjengeligheten. Innfallsport til verneområdet.
- Rekreasjon/friluftsliv, oppkjørte skiløyper, jakt - og fiskemuligheter.
- Natur med preg av uorden, tidens tann, dunkelhet og mystikk. Kan gi spennende
opplevelse i form av ”eventyrlandskap”.
- Stedsformidling med fortellertradisjon knytta til steder (kulturminner og historien).
- Identitetskapende. Skape identitet ut i fra landskapets særpreg.
- Gamle setere.
- Eksisterende overnattingsmuligheter
- Sammenheng Numedal - Sigdal
- Område med rikt biologisk mangfold
MULIGHETER FOR VERDISKAPING
- Tilrettelegging: skilting, info, adkomst
- Samarbeid og nettverksbygging: fiskekort, jaktkort
- Utvikling av turer med ”kvalitet”. Guiding og stedsformidling. Legge til rette for aktiv
opplevelse av landskapet.
- Profilere/fremheve landskapets identitet. Styre hvilke forventninger turister skal ha
til området.
- Samarbeid om en klar profilering og identitet.
- Utvikling av seterne gjennom skjøtsel og overnatting.
- Nettverk/samarbeid med numedalsiden om overnatting og turer.
- Området utgjør en del av verneområdet og det er nødvendig å ta utgangspunkt i
verneforskriftene ved fremtidig utvikling.
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GRØSET
LANDSKAPET IDAG
Området ligger ved enden av Soneren og opp lia mot og bak Andersnatten med Slettfjell i vest, Borofjell i sør og Andersnatten i nordøst. Landskapet består av skogkledde
åser dekket av barskog, høyfjell, myrområder, bekkeløp, vann og delvis hogstfelt. Det
er en skogsbilvei som går helt opp til Grøset seter hvor det er mulighet for parkering rett ved en av innfallsportene til Trillemarka. Det finnes en del setergrender og
noen hytter I området, men Grøset seter er den eneste seteren som er i aktiv bruk i
Buskerud fylkeskommune.
KULTUR
Grøset seter er et restaurert og utbygd seterlandskap som ligger helt inntil vernegrensa til Trillemarka. Etter at planene om utbygging av Grøset seter startet I 1990 har
det blitt et populært reiselivsmål for de som ønsker å se hvordan gammeldags seterdrift foregår. De har fått et godt rykte og en kundekrets som gjør det mulig å kunne
kombinere sterdriften med turistnæring. Man kan se flere spor etter menneskelig
drift I området hvor det har blitt drevet med fløting av tømmer, seterdrift og skogdrift. Det finnes totalt 16 fiskekortvann I Trillemarka-Rollagsfjell og flere av de ligger I
nærheten av Grøset området.
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RESSURSER
- Tilgjengelighet: Innfallsport til verneområdet, Skogsbilveier helt opp til vernegrensa.
- Fiske, seterdrift, jakt og løypenett.
- Seterdrift med mulighet for overnatting og arrangementer.
- Område har et rikt biologisk mangfold og dyreliv.
- Lokal mat.

MULIGHETER FOR VERDISKAPING
- Tilrettelegging for flere merkede stier.
- Sammarbeid mellom Grøset seter og overnatting i Rollag.
- Lokke med lokal mat og råvarer.
- Utvidelse av seterdriften og kombinere med flere tilbud rundt Trillemarka.
- Jakt og fiskeopplevelser.
- Øke parkerings mulighetene.
- Sammenheng mellom Grøset,Rollag og Numedal.
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IDENTITET OG LANDEMERKER
For å få til fellesskap i en region er det viktig med en felles identitet. Et samhold som
gjør det enklere å samarbeide og tenke på felles løsninger angående verdiskapning
og markedsføring av regionen. Et viktig element slik vi ser det i å skape identitet er
landemerker. Landemerker fungerer ofte som symboler for et sted, noe man kan
samles om som definerer stedet. Jesus statuen i Rio de Janeiro er et slikt landemerke som gjør at alle forbinder Rio med statuen. Sigdal har ingen Jesus statue som
ruver over hele kommunen, men de har en madonna statue på fjellet like utenfor
verneområdet. Dette er noe ingen andre kommuner i Norge kan skilte med og som
gjør Sigdal unik. Statuen har også en litt spesiell historie og dette kan brukes som
identitets skapende element og brukes i markedsføring av Sigdal og regionen ellers.
Et annet landemerke i Sigdal er fjellet Andersnatten som er kjent gjennom Kittelsens
maleri og som i tillegg er en kjent klatredestinasjon.

Andersnatten var et yndet motiv for Kittelsen som hadde utsikt til fjellet fra atelieret
sitt. Fjellet troner vakkert over Soneren og blikket blir automatisk dratt mot fjellet
når man kjører langs med Soneren. Andersnatten blir et landemerke fordi folk kjenner det igjen fra Kittelsens malereier, men også fordi det har en såpass markant form
og sterk visuell kontakt med Soneren. Ser man nøye etter på formen av fjellet aner
man kanskje til og med konturen av et troll (wikipedia.no).
Anne Margrethe Bugge var grunneier av flere skogsområder på totalt 11.000 mål i
Trillemarka som hun testamenterte bort til Sigdal kommune som en gave med kun
en forutsetning om at det skulle settes opp en madonnastatue inne i Trillemarka.
Anne Margrethe skulle selv fremskaﬀe statuen, men døde før hun fikk gjort dette.
Sigdal kommune søkte om å sette opp madonnastatuen ved Leinåsen hvor Anne
Margrethe hadde et ønske om at den skulle stå, men fikk avslag fra fylkesmannen.
Først i 2008 nesten 20 år etter at Sigdal kommune fikk skogen som gave ble madonnastatuen reist ved Bjønnskortenatten rett ved vernegrensen til Trillemarka.
(dt.no)
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REGIONAL PLANSTRATEGI
I de regionale planstrategiene vil vi se på landskapet som en ressurs. Altså hvordan
bruke landskapet til noe som kan være med å skape ny næring og verdiskaping. Vi
har sett mange potensialer til ressursskaping i våre delområder, men for å konkretisere dette og se det i en større sammenheng har vi kommet frem til noen strategier
for regionen. De fleste av våre delområder er knyttet opp mot Trillemarka- Rollagsfjell og vi har sett på muligheter for å til bruk i verneområdet som ikke går på
bekostning av verneforskriftene. Dette ser vi også på i en regional sammenheng der
hele Buskerud fylke inkludert. Etter en slik verneprosess må man omfokusere sitt syn
på verdier og tenke nytt. Ressursene ligger ikke lengre i å hugge skogen, men heller
i å ha aktiviteter i den. Da blir kvalitetene på skogen som ”urørt” skog det viktigste
, pluss at skogen er unik i Norge som det største vernede skogsområdet vi har. Det
å bevege seg i en skog som føles uberørt og vite at her befinner seg mange sjeldne
arter må bli sett på som en verdi og man må finne nye muligheter for å utnytte dette
til ny verdiskaping. Gjennom verneprosessen har området fått en del omtale i media
og dette har ført til at folk nå har hørt om Trillemarka. Dette kan brukes til å profilere
regionen og få folk oppmerksom på kvalitetene som finnes her.
De regionale planstrategiene er oppdelte i fire hovedstrategier som siden konkretiseres med noen eksempel på tiltak. Strategiene kan ses i sammenheng med hele
regionen men eksemplene tar utgangspunkt i Sigdal kommune.
SAMARBEID RUNDT TURISTNÆRINGEN
Turistnæringen har flere verdier som økonomiske, sosiale, økologiske og landskapsmessige verdier. For å styrke turistnæringen i regionen er det viktig at de ulike aktørene innad i kommunene samarbeider seg imellom i tillegg til at de samarbeider
med de ulike kommuneadministrasjonene. På denne måten kan turistnæringen i
de små kommunene tiltrekke seg flere mennesker som ønsker naturopplevelser,
overnatting og lokal mat. Det er vanskelig å stå alene som liten aktør når det gjelder
markedsføring. Hvis man er flere og har en felles markedsføringsstrategi blir det enklere å ha en turistnæring som attåt næring og man slipper å bruke all energi på å
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få frem produktet sitt og kan heller bruke tiden på å utvikle gode produkter. Ett slikt
samarbeid rundt turistnæringen kan også være med å fremme sosial verdiskaping og
et positivt engasjement lokalt sett. Det kan bli enklere å knytte kontakter på tvers av
kommunegrenser og man kan få råd og ideer fra folk som har prøvd seg på lignende
før. Det kan også fremme innbyggertallet i kommunen hvis man ser at folk greier å
sysselsette seg selv som selvstendige næringsdrivende på mindre steder. Folk som
har flyttet ut av bygda kan få lyst til å vende tilbake når de ser at det er mulig å drive
gründervirksomhet i hjemkommunen. Målet er også å fremme en bærekraftig utvikling av turismen som kan komme fremtidige generasjoner til nytte.
Tilltak:
- Et samarbeid mellom Sigdal, Norefjell, Rollag, Eggedal, Numedal og Hardangervidda
hvor de kan bidra med forskjellige kjente turistmål, naturopplevelser, lokal mat og
overnatting.
- Knytte de lokale aktørene sammen for å få felles pakkeløsning med eks: guidede
turer med overnatting og lokal mat.
- Sette opp bussturer fra de større turistområdene, som for eksempel Norefjell, til andre sammarbeids aktører hvor man kan tilby opplevelser, lokalhistorie og muligheter
for setervandring med overnatting.
- Bedre informasjonen om de ulike mulighetene som finnes i områdene rundt.
- Merke stier som går fra et sted i Trillemarka-Rollagsfjell og over til nærliggende
steder som har et annet tilbud.
- Videreutvikle konseptet “Næring i gamle bygg” og om mulig knytte det opp mot
“Verdens minste hotellkjede” i Numedal.
- I Sigdal kan man bruke ”eventyr” som en felles markedsførings strategi der man kan
ha guidede turer i eventyrskogen, både vinters tid og sommers tid, med fortellinger.
Man kan ha eventyrs overnatting og servere eventyrsmaks mat som jo allerede er et
eksisterende produkt i Sigdal.
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TILGJENGELIGHET
Med tilgjengelighet menes både den fysiske tilgjengelighet og den ikke fysiske tilgjengelighet av landskapet. Å tilgjengeliggjøre landskapet kan hjelpe til å få mange
typer av verdiskaping og er viktig for å skape sammenheng i regionen. Når det kommer til fysisk tilgjengelighet er tverrdalene viktige for tilgjengeligheten mellom Sigdal
og Nummedal, men og som inngang til Trillemarka- Rollagsfjell. Andre typer tilgjengelighet kan være å merke opp stier. Ikke fysisk tilgjengelighet kan være guiding og
kunnskap om landskapet som gjør at folk får en relasjon til et sted. Dette kan kalles
stadkjensle og spiller på opplevelser folk har av landskapet gjennom historier, kulturarv, lyder, smaker og minner.
Tilltak:
- Utvikle tverrdalene som kommunikasjonslenker mellom dalførene. Dette kan
fremme muligheter til samarbeid mellom kommunene.
- Guiding, stedsbasert læring, historiefortelling og informasjon som øker den mentale tilgjengeligheten til et område.
- Merke stier for å kunne øke muligheten til at flere mennesker kan gå på tur i for
eksempel Trillemarka- Rollagsfjell.
- Parkeringer i tilknytning til verneområdet og andre naturområder øker muligheten
til å komme seg ut i naturen.
- Kart og infomateriell i tilknytning til natur og landskapsfenomen, men også til hvilke
aktiviteter som finns i området og informasjon om hvilke overnattingsmuligheter
som finnes.
IDENTITET - STYRKE LOKALT FELLESSKAP
En felles identitet er en sterk drivkraft for utviklingen i en region og bidrar til mange
typer av verdiskaping. Hvis man har en sterk identitet er det enklere for folk å ha
stadkjensle til stedet sitt. At det betyr noe spesielt for dem. At det finnes et fellesskap, en felles måte å tenke på området sitt på med felles historier og felles måter å
bruke landskapet på. Det er enklere å skape engasjement i et område hvis det finnes

en felles identitet som knytter folkene som bor der til stedet.Da blir det også enklere
å samarbeide og å se kvalitetene i sitt eget landskap som man kan bruke til ny verdiskaping på bakgrunn av landskapsressursene som finnes i landskapet. Hvis man tenker at området man bor i ikke er spesielt og har kvaliteter så er det et dårlig grunnlag
for å skape verdier.
Theodor Kittelsen og Christian Skredsvig har blitt brukt som ett identitets skapende
element i Sigdal med blant annet navnet “Kunstnerdalen” som anvendes i markedsføringen av Sigdal kommune. Problemet har vært at navnet ikke har vært lokalt
forankret, men har kommet som forslag fra fylkeskommunen. En felles identitet
må komme nedenfra. I Sigdal kan man vurdere å markedsføre seg gjennom eventyr
siden man har hjemmet til Kittelsen her og mye ”eventyrskog” der fantasien kan
fremkalle troll i gamle forkrøplete grantrær når skumringen smyger på, eller skimte
nøkken i et av de mange tjernene når tåka ligger tung.
Tilltak:
- Bruke eventyr og mystikk i markedsføring og produktutvikling.
- Skape identitet gjennom landskapet – medvirkning, ta aktivt del i landskapet.
- Profilere områder – fremme forventninger til landskapet.

NATUR- OG KULTURBASERT VERDISKAPING
En natur og kulturbaserte verdiskaping skal ta utgangspunkt i de natur- og kulturressursene som finnes på stedet med sikte på videre utvikling i et bærekraftig perspektiv. I verneområdet med tilhørende randsoner er det spesielt viktig å fremme en slik
verdiskapning. Disse natur- og kulturressursene må forvaltes og utnyttes slik at verdien øker gjennom bruken. Det er selve opplevelsen og en aktiv deltakelse som skal
skaper verdiene. Dette betyr at desto sterkere man greier å dyrke frem identiteten
og det særegne ved ressursene jo større blir opplevelsen og verdiutbyttet. Dette verdiutbyttet kan både være økonomisk, kulturelt, miljømessig eller sosialt.
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Tiltak:
- Samordne utviklingen av natur- og kulturressursene slik at naturverdiene ikke går
på bekostning av kulturverdiene og motsatt. De er begge en del av det samme landskapet og må oppleves i samspill med hverandre.
- Legge til rette for aktiv skjøtsel og vedlikehold for å ta vare på spesielle natur– og
kulturkvaliteter. Dette kan være støtte til restaurering av slåtteng for å fremme
naturverdier eller istandsetting av stabbur for overnattingsvirksomhet.
- Bruke lokalbefolkningens kunnskap om ressursene for å tydeliggjøre og formidle de.
- Legge opp til naturvennlig tilrettelegging for å gjøre ressursene tilgjengelige.
- Lage ”opplevelsespakker” som inkluderer flere ulike typer opplevelser.
- Tydeliggjøre identiteten/særpreget som ressursene tilfører landskapet og profilere
det på en god måte.
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Formål
Formålet med oppgaven er å kartlegge kvaliteter som kan bidra til en bred verdiskaping i Rollag kommune. Disse danner grunnlaget for mulighetsstudier i en
videre utvikling av kommunen.

Strategiene er utarbeidet i henhold til den nye plan- og bygningslovens § 7-1 om
regional planstrategi: Redegjøring av regionale utviklingstrekk og utfordringer og
vurdering av langsiktige utviklingsmuligheter.

Mål

Som kilder har vi brukt litteratur- og kartstudier. I tillegg har vi vært på en tre
dagers befaring i området, hvor vi ble bedre kjent med regionen, observerte landskapskvalitetene og intervjuet en rekke personer.

Den brede verdiskapingen er basert på et samspill mellom økologiske, kulturelle,
sosiale og økonomiske kvaliteter. Målet er å øke innbyggernes økonomiske livsgrunnlag, basert på lokal kultur og natur. Den økonomiske utviklingen skal styrke
lokal identitet og kultur samtidig som den bevarer landskapets økologiske kvaliteter.

Målgruppe

Målgruppen består av forvaltere og brukere av landskapet. Først og fremst grunneiere, kommuneansatte og utviklere av pionerprosjekter i kommunen. Prosjektet
henvender seg også til kommunens øvrige innbyggere, som ved sin bruk av landskapet er med på å forme det.
Personer tilknyttet potensielle samarbeidsprosjekter er også sentrale. -Personer
i nabokommunene og andre relevante samarbeidspartnere, som UMB, VER- DI,
med fler.

Metode

Vi starter rapporten med å plassere kommunen i en regional sammenheng. Deretter har vi valgt ut tre fokusområder innad i kommunen, Veggli, Rollag-aksen og
Trillemarka , som vi ser nærmere på, samt forbindelsen mellom disse.
Vi presenterer en landskapsressursanalyse av disse for å kartlegge mulighetene
for verdiskaping og stedsutvikling. Landskapsressursanalysen gir oss et bilde av
sentrale utfordringer og muligheter som legges til grunn for de overordnede strategiene vi trekker opp til slutt.
Fig 1. Bred verdiskaping: Innbyggerne bygger sin økonomi på lokal kultur og natur.
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Sentrale begreper
Dynamisk vern

Tidligere har landskapsvern bestått i å separere naturen fra mennesker og vår
bruk. De siste årene har denne form for vern blitt utfordret av en ny tenkning hvor
man i større grad ser mennesker som en del av naturen. Vernetiltaket består i å
finne frem til et dynamisk samspill for å fremme kvalitetene hos både
menneske og natur (Mose I et al. 2007: 10-13).

Landskapskonvensjonen

Den Europeiske landskapskonvensjonen viser til denne nye utviklingen i verneprosessene, hvor synet på landskapet er blitt mer dynamisk. Mennesket er en del
av landskapet og landskapet forandrer seg ettersom vi oppfatter det og velger å
bruke det. «Landskapet» oppstår som et samspill mellom kultur, natur og mennesker (Clemetsen & Knagenhjelm 2009: 9 & 10).

Stadkjensle

I boken ”Landskapsøkonomi” (2010: Haukeland) understrekes betydningen av å
stimulere folk til å ta aktivt del i utformingen av landskapene vi lever i. Som et
verktøy for å nå dette målet er stadkjensle et viktig begrep. En kartlegging av menneskers oppfattelse og forhold til stedet, legger grunnlaget for nye perspektiver i
en landskapsressursanalyse.

VER-DI

I forbindelse med det nye naturreservatet Trillemarka-Rollagsfjell samarbeides
det med verneprosjektet VER-DI, som er et interregionalt program, hvor Norge,
Danmark og Sverige er samarbeidspartnere (URL 9).
VER-DI står for vern og verdiskaping. Prosjektet er EU- finansiert og skal fremheve grenseoverskridende samarbeid. Landskapets natur skal gjennom VER-DI bli
vernet på en måte som stimulerer innbyggerne til å arbeide og leve av sin mark
og dermed skape en levende bygd. Prosjektet vil støtte lokale initiativ for turisme,
lokal produksjon og naturguidning. Kartlegging av områdene, informasjonssentrum, rådgivning og kompetanseutvikling står sentralt (URL 9).
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Ved å kartlegge stadkjenslen prøver man å nærme seg brukernes forhold til sitt
spesifikke landskap. Forhåpentligvis bidrar denne form for undersøkelse også til å
motivere brukerne i planleggingsprosesser (Landskapsøkonomi, 2010:59).
Vi har prøvd å nærme oss stadkjenslen i Rollag ved å intervjue innbyggerne og
kartlegge den samlede romlige forståelsen gruppen fikk da vi besøkte kommunen.

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Verneområdet ble opprettet 5. desember 2008, brer seg utover kommunene Nore
og Uvdal, Sigdal og Rollag og er på hele 148 kvadratkilometer. Formålet er å bevare et stort, sammenhengende skogsområde, med et rikt artsmangfold (URL 9).
.
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Fredrikstad

40 km

Fig. 2. Generell inndeling av landskapstyper. Rollag kommune ligger i skogslandskapet
mellom fjell og hav. Ved kysten ligger de fleste tettstedene mens det det blir mer glissent
jo lenger opp mot fjellet man kommer. Skogen er et lukket landskap, men byr på variasjon
i rom gjennom vassdrag, kulturlandskap, berg i dagen mm. I Trillemarka finns en tilsynelatende urørt skog der man kan føle seg langt borta fra menneskenes verden. Denne er nå
blitt vernet for kommende generasjoner.
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Rollag kommune
Introduksjon

Kombinasjonen av kulturminner i bunn av dalen, omkranset av nasjonalt verneverdig skog, gjør Rollag til et område med en stor landskapsverdi.

Rollag kommune befinner seg i Buskerud fylke og har et innbyggertall på
1400. Kommunen er en del av Numedalen, som strekker seg fra Kongsberg nordvestover til Dagali (fig 3). Midt i dalen renner elven Numedalslågen,
omkranset av gårder og kommunens to tettsteder, Rollag og Veggli.
På østsiden av eleven er det en del synlige kulturminner og på vestsiden finnes
det en del nyere bebyggelse. Her ligger det største tettstedet i bygda. Østsiden
kan virke som en endestasjon for trafikk, mens den andre siden er en gjennomfartsåre, som viser lite til hva Rollag kan by på. Aktivitetene i kommunen er
kontrastfulle, etter hvor du befinner deg i forhold til elven. På daltoppene er det
mye uberørt natur som er som tatt ut av nasjonalromantiske eventyrfortellinger.
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Fig 3. Rollag kommune ligger ca 2 timer med bil fra Oslo. Det er
kortere å reise hit for gratis opplevelser av urørt natur, enn å dra til
Sverige og kjøpe billig kjøtt.
(Avstand og tidsberegninger fra Gule sider.)
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Historien til Rollag er forankret i den visuelle utformingen av landskapet. Rollag
er kjent for er en rekke gårdstun med godt bevarte bygninger fra 1700-1800 tallet
(Tschudi-Madsen,Warmedal. 1991: 138). Videre finnes det en rekke bygninger
fra middelalderen som gjenspeiler Numedalen generelt, ettersom dalen blir kalt
middelalderdalen. I Numedal er det fire stavkirker. Den ene av disse, Rollag kirke,
samt flere middelalder- tømmerbygninger, befinner seg i Rollag.
Normannsslepene fraktet varer over Hardangervidda i århundrer. Det første
skriftet som nevner denne forbindelsen er fra 1226. Her var Rollag bindeleddet i
ferdselen mellom øst- og vestlandet (URL 2). Etter den industrielle revolusjon og
ikke minst da Bergensbanen ble bygget gjennom Hallingdal tidlig på 1900-tallet,
mistet Rollag og Numedalen sin funksjon som et viktig sambandsbånd mellom øst
og vest (Clemetsen & Knagenheim 2009: 7).
Som mange andre rurale kommuner i Norge sliter Rollag med å etablere seg et
lokalt svar til de globale utfordringene og har derfor blitt en utflyttingsbygd. Tradisjonelt har Rollags næringsgrunnlag vært fra primære kilder som tømmerhogst
og ulik type gårdsdrift. De siste årene er begge disse næringene blitt mindre innbringende, med konkurranse fra andre steder. I dag er hovednæringen i offentlig
sektor Kongsberg Automotive og folkehøyskolen.
Ved første øyenkast er Rollags verdigrunnlag tydelig fremtredende innen natur og
kultur. Rollag har blitt en del av Trillemarka- Rollagsfjell naturreservat og mye av
kulturen er av nasjonal verneverdi.
Rollag kommune er den kommunen som arealmessig er blitt mest vernet, av de
fire kommunene involvert i verneprosessen Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
(Fig 6). Det var en stor konflikt mellom brukerinteresser og da spesielt grunneier
nes interesser mot den offentlige forvaltningen. Den nye verneprosessen medfø
rer at tidligere bruk av område, slik som skogsdrift og hyttebygging nå faller bort
(intervju 3, Clemetsen & Knagenheim 2009: 1).
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Romlig opplevelse
Veksling mellom kraftige barskogsmassiver langs fjelltopper og jordbrukslandskap
i dalen med Logen i midten, skaper visuell variasjon og unike opplevelseskvaliteter (fig 4).

Ved at landskapskvalitetene ikke blir synligggjort langs veien vil en forbikjørende ikke kunne oppdage og få glede av dem (fig 5).
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Skyggefull side

lv

ne

ke e
k
i
?
det
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Vegglifjell

Yngre bruksskog

Eldre urørt skog

Fig. 4. I u-dalen finner vi forskjellige sjikt. Nederst i dalen, langs elven er den mest
produktive jorden med jordbruk. Lenger opp finner vi relativt ung og produktiv skog og
øverst er den mest næringsfattige jorden hvor vi finner eldre og mindre tett skog med preg
av urørthet. Den nord-østvendte siden av dalen er mer skyggefull og bakkene her egner
seg mindre til jordbruk.

Fig. 5. Opplevelse langs vegen.
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Arealbruk i Rollag kommune og Trillemarka

Sigdal
Veggeli

byggnad
Bygninger
Veivæg
Jærnvæg
Jernbane
kommungræns
Kommunegrense
Høydekurve
Højdkurva

Tettsted
Samhælle

Rollag

Naturreservat
Naturreservat
jordbruksmark
Landbruk
skog
Skog

Fjellfjæll
0 km

5 km

sjø/vassdrag
Sjø/
vassdrag
myr

Myr
Fig. 6. Arealkartet viser to langsgående daler med skogskledde åser på sidene. I dalene renner to elver som på begge sider har skapt forutsetningene for at jordbruk
skal kunne drives her. Mennesker har drevet gårder, og tettsteder er blitt dannet langs elven. Det er blitt bygd hytter på jordbruksområdene, men mest oppå fjellet
vest for Veggli. I skogsområdene er det mange sjøer og myrer, som gir muligheter for et rikt biologisk liv og varierende romopplevelser.
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Valg av fokusområder
For å spisse vår analyse og landskapsstrategi, har vi funnet det hensiktsmessig å
ikke slavisk følge den politiske kommunegrensen for en dybdeanalyse. Vi
ønsket å ha et overordnet blikk på kommunen for å forstå sammenhengene, for
deretter å gå mer detaljert inn på de tre fokusområdene som vi mener er svært
sentrale og som gjenspeiler forskjellige kvaliteter i kommunen. De tre områdene
vi har jobbet videre med er Veggli, Rollag-aksen og Trillemarka.

Natur

Trillemarka
Veggeli

Veggli

Veggli er et knutepunkt og det største tettstedet i kommunen. Her er det flere servicebedrifter som benyttes både av fastboende og hytteturister. Stedet forbindes
sørøstover mot Rollag og nordover mot Nore- Uvdal, via elven, veier og det nedlagte jernbanesporet. Her er det mest økonomisk aktivitet og flest mennesker året
rundt. Vi viser også Vegglifjell på kartet, selv om vi ikke går nærmere inn på det i
analysen. Området er et stort hyttefelt og viktig med tanke på sesongturisme. Det
er knyttet til Veggli som nærmest tilgjengelig infrastruktur og service- tilbud.

Rollag-aksen

Næring
Fastboende
Hytteturister
Kultur
Rollag

0 km

5 km

Fig. 7. Fokusområdene og deres dominerende landskapskvaliteter: Veggli, -sosialt knutepunkt, Rollag- aksen,- samling av kulturverdier og Trillemarka,- et unikt naturområde.

Rollag er et sted med rik kultur, både i form av fortellinger og bygninger. Det var
i tidligere tider kommunens maktsenter, noe som gjenspeiles i de mange godt
bevarte kulturminnene, deriblant en stavkirke og et bygdetun,- idag museum.
Andre viktige karaktertrekk er de mindre skogsveiene som fører oppover i åssiden
og inn i Trillemarka verneområde. Det finnes også en folkehøyskole på vestsiden
av elven.

Trillemarka

Trillemarka er et tilgjengelig friluftsområde, i nær tilknytning til både Rollag og
Veggli via bilvei og tursti. Trillemarkas naturkvaliteter er dermed nært tilkoblet
bebyggelsen. Trillemarka er et stort område som går inn i Sigdal og Nore- Uvdal
kommune og dermed knytter Rollag til disse kommunene. Det finnes detaljerte
delområde- analyser av Trillemarka, men vi velger å omtale det som et samlet
område i denne oppgaven for å få frem dens helhetlige karakter og bruk.

Veggli

Rollag- aksen

Trillemarka
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Veggli
Landskapsopplevelse. I Veggli har man følelsen av å ha kommet til et knutepunkt.
Det er et sted man oppsøker når man har behov for informasjon, varer eller rett
og slett søker mennesker. Veggli er et naturlig sentrum for Rollag kommune og et
sted man føler seg i kontakt med omverdenen. I forhold til de rurale områdene
ellers i kommunen, opplever vi Veggli som en tettbebyggelse.
Landskapsbeskrivelse. Til tross for at Veggli er trukket litt vekk fra hovedelven
Lågen, er elven i form av et sidevassdrag til Numedalslågen, sentral i tettstedet.
Området domineres av asfalterte veier, omgitt av lav bebyggelse (fig. 9). Mot nord
løfter skogsiden seg bratt og dalen blir smalere igjen, mens den i sør åpner seg
mer mot elvesletten.
Kultur. Tettstedet Veggli har en rekke severdigheter, hvor noe er bygget på kulturhistorien; bl.a. ruinene fra Veggli stavkirke og Numedalsbanen. Før Veggli kirke ble
bygget fantes det en stavkirke der, som lenge hadde vært med på å samle bygda,
helt fra den ble bygget i 1160 (URL 1). Kirken ble revet da dagens kirke ble bygget,
midt på 1900-tallet.

Arealbruk. I Veggli finner vi et større boligområde samt flere servicebedrifter
(fig. 10). I sentrum finner vi en bensinstasjon, en ICA butikk, et bakeri og et
vertshus, turistinformasjon, med mer. Disse brukes flittig av hyttebefolkningen på
Vegglifjell. Både vertshus, bakeri og bensinstasjonen fungerer som møteplasser
(fig. 8).
Veggli vertshus driver med forskjellige utleiemuligheter og en av dem er utleie av
dresin på Numedalsbanen, anlagt i 1927 (URL 5). Her kan man følge Numedalsbanen fra Veggli til Rødberg (URL 6).
Det er også en barneskole i Veggli. I tillegg til kirken i sentrum er det en fjellkirke i
Vegglifjell.
RV40 går gjennom Veggli sentrum og krysser Lågen like ved.
Bensinstasjonen,
med flagget til
topps.

I dag finnes bare kirkegården igjen fra stavkirken på den opprinnelige beliggenheten, mens noen av restene etter bygget bevares i Rollag og noe har havnet på
museum.

Fig.9. Veggli fremstår som et vanlig
norsk tettsted. Arealerne domineres av
asfalt og lav bebyggelse, og bensinstasjonen er sentralt plassert.
Fig. 8. Bensinstasjonen fungerer som en
lokal møteplass.

Fig. 10. Servicenæring
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Rollag-aksen
Landskapsopplevelse. De synlige kulturminnene i landskapet, konsentrert rundt
Lågen, gjør Rollag-aksen til et egenartet sted og viktig for stedsidentiteten til befolkningen. Rollags gamle sentrum oppleves som en rolige, småskala landsidyll og
den norske bygdekulturen er synlig i landskapet.
Vi føler oss dratt fremover i landskapet, langs dalen i elvens og togskinnenes retning. Til tross for at elven er skjult de fleste steder, kan vi ense dens nærvær.
Landskapsbeskrivelse. Dyrket mark finner vi i bredt omfang langs aksen, på de
slake bakkene ned mot elven. Åkrene veksler med områder med kratt og ungskog.
Elven ved Rollag- aksen er meandrerende og forholdsvis bred. Skogkledde åssider
løfter seg på begge sider av elven, slakere i vest mot Trillemarka enn i øst (Haldorsen et al: 1997).
Arealbruk. I Rollag-aksen er jordbruk det som disponerer mest areal. Videre i
arealbruk finner vi bedrifter som Kongsberg Automotive og som er en del av en
større internasjonal bedrift. Virksomheten i Rollag eksporterer bildeler globalt.
Bedriften er i Rollag den andre største sysselsetteren (intervju 2, URL 4).

Det tredje største næringsgrunnlaget er folkehøgskolen som også befinner seg
langs Rollag-aksen. Folkehøyskolen er en idrettsfolkehøyskole og arealbruken går
derfor til anlegg som idrettsbaner, svømmehall og golfbane (intervju 2). I Rollag
sentrum ligger det en Jokerbutikk, Rollag kommunehus, NAV, samt et mindre
boligfelt. Det verdifulle kulturminnet Rollag stavkirke, brukes både til turisme og
til lokale gudstjenester. Det er også et tilhørende bedehus og en prestegård. Det
går vei på begge sider av Lågen langs aksen. Gårder ligger spredt i beltet mellom
dalbunn og -sider (fig 16).
Kultur. Rollag hører som nevnt til Numedalen, også kalt middelalderdalen. Den
ene av dales stavkirkener, Rollag kirke fra 1150, finner vi i Rollag-aksen (fig 15).
Stavkirken har en stor betydning for stedsidentiteten ut fra intervjuene vi tok.
Ved stavkirken ligger også den historiske prestegården og et tradisjonelt bygdetun som nå er museum. Mye av historien er konsentrert rundt Lågen i dalbunnen.
Elven har vært en hovedfartsåre, og bosetningen har sentrert seg rundt den i
århundrer.

Eksempler på arealbruk i Rollag-aksen:

Fig 12. Jordbruk

Fig. 11.
Kontrast mellom autentisk kulturlandskap fra middelalderen og moderne samfunn.

Fig. 13. Industri

Fig 14. Idrett

Fig 15. Offentlig virksomhet
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Mange av kulturminnene har nasjonal verdi fordi de er så sjeldne. Blant annet er
Tråen-skatten, en av de største sølvskatter som er blitt funnet fra vikingtiden, fra
dette området i Rollag. Et annet viktig kulturminne er steinkorset som befinner
seg utenfor Rollag stavkirke og som er over 1000 år gammelt. Slike gamle steinkors finnes bare i Rollag og på Vestlandet, på det europeiske fastlandet (URL 8).
Andre kulturverdier vises ikke så tydelig i landskapet, men kan oppfattes i de
forskjellige historiene omkring Rollag. Historiene inneholder alt fra en drage nær
Vrågavarden, til en trollbåret stein (Ormesteinen). Dette er historie som har blitt
fortalt i flere generasjoner og som gir enkelte steder spesiell betydning (intevju 1).

Rollag

2,5 km

0 km

Fig.18. Inntrykk fra kulturlandskapet.
Stavkirke

Stavkirke

Setervoller

Setervoller
Fredad bygninger
byggnad
Fredete
arkeologiskt kulturminne
Arkeologiske
kulturminner

Fig. 17. Kartet viser fredete kulturminner
rundt Rollag- aksen og hvor det fortsatt
finnes setervoller i utmarken. Det er
mange gamle bygninger som vitnar om
svunne tider, kanskje stavkirken er det
som utmerker seg mest. (RiksantikvarienNGU?)

byggnad
Bygninger

Vei
Fig. 15. Stavkirken.
Fig. 16. Kulturlandskap med dyrket
mark.

væg

Jærnvæg
Jernbane
kommungræns
Samhælle
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Trillemarka
Landskapsopplevelse. Dette store, sammenhengende området med unike naturkvaliteter har en verneverdig karakter. Trillemarka gir oss en opplevelse av å være
i kulissene til kjente folkeeventyr. Den gamle skogen og de moseklede steinene
gjør Trillemarka til en uberørt perle. Naturreservatet er et nordisk svar på en
frodig skog.
Arealbruk. Trillemarka er et stort friområde som brukes til turgåing, jakt og fiske
(fig 23- 25). Det finnes noen få gamle seterhus, hvorav noen er omgjort til hyttebruk for grunneierne (Clemetsen & Knagenheim 2009: 7).
Kultur. Historisk har Rollagssiden av Trillemarka hatt århundrer med hogst og
seterdrift. Mesteparten av Trillemarka har vært utsatt for tømmerhogst siden
14-1500-tallet, derimot er noen av områdene aldri blitt utsatt for skoghogst og
disse er i dag skjeldne bevarte områder av urskog (URL 7).
Seterdriften i Trillemarka var en viktig frem til 1900-tallet. Mye av seterstølingene
er nå igjengrodd, men seterhusene er tydelige i landskapet den dag i dag.
En annen viktig kulturhistorisk karakter er de kjente kunstnere Skredsvig og Kittelsen fra nabobygda som hentet inspirasjon til sine malerier i Trillemarka. Bildekunsten fra Skredsvig og Kittelsen er innenfor det nasjonalromantiske og mange av
bildene representerer norske folkehistorier. Enda i dag er Trillemarka inspirasjon
for lokale kunstnere (URL 7).

Fig. 19-22. Bilder fra Trillemarka.

Eksempler på aktiviteter
i Trillemarka:

Landskapsbeskrivelse. Trillemarka har et kupert terreng som befinner seg både i
lavland og i fjellområder. Disse overgangssonene mellom høydedrag og områdets
store, sammenhengende skogsarealer skaper en variasjon av klimatiske, næringsmessige og topografiske forskjeller. Alle disse faktorene bidrar til et rikt artsmangfold i Trillemarka.

Fig. 24. Turer

Det fins flere myr- og vann. Flora og fauna består for en stor del av barskogsplanter, sopp, lav og moser. I tillegg til flere sjeldne rødliste arter, befinner blant annet
Norges eldste gran seg i nærheten av minneskleiva ( intevju 1, URL 3: 18 & 19).
Fig. 23. Fiske

Fig. 25 . Jakt
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Våre
landskapsopplevelser
i Trillemarka:

Fig. 26-27. Følelsen av det store, mektige, uendelige og ville står i kontrast
til småskalalandskapet nede i dalen.

Fig. 28. Gamle setervoller er historiske spor som bidrar til å
skape variasjon i landskapet.
Fig. 29. Toppen av lykke! En uberørt verden for våre føtter.

Fig. 30. Gamle, vridde trestammer med hengende lav. En ekte
eventyrskog.
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Muligheter
Her ser vi både på de landskapsmessige, økonomiske og sosiokulturelle forutsetningene, som danner basis til bred verdiskaping og gir utviklingsmuligheter
i kommunen. De felles forutsetningene til Rollag kommune er:
- Unike landskapskvaliteter, Norges største sammenhengende skogsområde med
mange rødlistearter.
- Viktig kulturhistorisk ferdselsåre med mange spor av kulturhistorien i landskapet
og i form av muntlige og skriftlige kilder. Stabbur, gårdstun, kirke, setre med mer
er i god stand. Folk har aktivt forhold til kulturhistorien gjennom aktiviteter, som
blant annet Middelalderuken.
- Sosiale entreprenører (Stabbursnatt, Stasjonsfruene/Folkehøgskolen) i kommunen og i nabokommunene.
- Potensiale for økonomisk grunnlag i form av verneområde/reservat, kulturhistorie og lokale tradisjoner som merkevare.

Veggli
Veggli er et viktig knutepunkt i kommunen, med mye gjennomfart (hytteturistene utgjør her en vesentlig del). Her er turistinformasjonen og stedet er sentralt
under Middelalderuka. Tettstedets servicebedrifter (butikker, kafeer, Vertshus,
bensinstasjon) er aktivt brukt av både lokalbefolkningen og turister.
Gjennom sentrum går jernbanesporet som allerede brukes til turisme ved utleie
av dresiner og forskjellige aktiviteter langs togskinnene. Barneskolen i Veggli er en
viktig lokal møteplass.
Rollag-aksen
Rollag har et verdifullt kulturlandskap med bygninger fra forskjellige historiske
perioder. Her foregår flere viktige aktiviteter under Middelalderuka (i denne sammenhengen kan vi betrakte kulturlandskapet som en slags scene, med skogkledde
åser av Rollagfjellet som kulisser). Jernbanesporet følger også Rollag- aksen.
I området er det flere lokale initiativ, som Stabbursnatt og Stasjonsfruene. Folkehøgskolen med friluftslinje har interesser i reservatet og i samarbeidet med
lokalbefolkningen.

Fig. 31-32. Rollag kommune har en unik kombinasjon av gamle kulturminner og store,
uberørte skogsområder.

Trillemarka
Området Trillemarka-Rollagsfjell er økologisk interessant, med en stor alders- og
arts- sammensetning og mange rødeliste arter. De store skogsområdene og flere
vann, byr på jakt- og fiskemuligheter. Gamle seterbygninger og seterstier sammen
med historier rund plassene i reservatet utgjør en kulturarv og skaper eventyrstemning. Rollagsfjell går inn i Sigdal hvor Theodor Kittelsen fikk inspirasjon til
sine malerier. Stedets landskapskarakter kan i dag gjenkjennes i Kittelsens malerier.
Vernet av Trillemarka- Rollagsfjell har forandret statusen til området. Dette byr på
flere muligheter:
- Stedet blir mer kjent; et godt potensial for regional og internasjonal turisme.
- Potensial for samarbeid mellom lokale aktører og nabokommunene i utvikling av
merkevarer.
- Potensial som forskningsområde med referanseverdier av lokal/regional/nasjonal/internasjonal betydning.
- Sikring av arealer fra inngrep i fremtida gjør det attraktivt for rekreasjon og friluftsliv; dette øker også verdien på hyttetomter i randsonen.
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Utfordringer
Vi skal først se på utfordringene for hvert enkelt område og etterpå tar vi de
generelle trekkene som er knyttet til utfordringer og mulige løsninger (se tabell).
Veggli
Mangel på sosialt nettverk, lite nye impulser.
Næringer er sesongbaserte.
Mest vekst av hytter, ikke innbyggere, utflytting, mangel på tilknytning til egen
kultur.
Rollag-aksen
I Rollag er skolen nylig blitt nedlagt. Tettstedet mistet en viktig møteplass, lokale
arbeidsplasser og kompetansen tilknyttet skolen er flyttet derfra og til Veggli.
Eneste gjenværende sosiale møteplasser er kommunehuset og Jokerbutikken.
Flere bygninger og gårder er ute av drift. Bygningene forfaller og landskapet gror
igjen.
Trillemarka
Trillemarkas mange gamle setervoller gror igjen.
Den vanskelige verneprosessen har for flere av innbyggerne påvirket forholdet
til Trillemarka i negativ retning. Vernet gjør det umulig å bruke området som en
direkte økonomisk ressurs i form av tømmerhugging, som det var lange tradisjoner for.

Fig. 33. Grafen viser et synkende innbyggertall fra 1995- 2010
og en prognose frem til 2030 som viser fortsatt nedgang (URL 11).

Fig. 34. Bildene er tatt i nærheten
av Rollag kirke i 1992 og 2004
og illustrer et gjennomgående
utviklingstrekk ved landskapet.
Gårder legges ned, dyrene
forsvinner fra beitet og
landskapet gror igjen.
Dette til tross for at akkurat dette
området i 1994 ble gradert som
et nasjonalt verdifullt landskap
(URL 10).
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Tabell. Utfordringer i Rollag kommune, plassert i økologisk, kulturell, sosial og økonomisk sammenheng, med mulige løsninger.

Økologiske

Kulturelle

Sosiale

Økonomiske

Utfordringer

Mulige løsninger

Tap av kulturlandskapet, som beite/slåtteng,
gjengroing av arealene.

Vedlikehold av kulturlandskapet.

Forstyrrelser knyttet til ferdsel/bruk.

Planlegging og regulering av ferdsel og aktiviteter
innenfor reservatet og i randsoner.

Eventuel forsuring av vassdrag i reservatet.

Kalking av vann.

Manglende kunnskap om landskapets verdier kan
få betydning for innbyggernes tilknytting til sin egen
kultur og i verste fall føre til manglende verdsetting
og ivaretakelse.

Kunnskapsformidling blant innbyggere. Overføring
av kunnskap til nykommende generasjon. Styrke
identitet og tilhørighet til sine områder.

Bygninger forfaller og sporene etter menneskets
historie i landskapet forsvinner.

Vedlikehold av gamle bygninger.

Fraflyttingen fra kommunen og lavere innbyggertall
gir mindre befolkningsvariasjon og et dårligere
kompetansegrunnlag.

Skape nye arbeidsplasser (attraktive for tilflytting).
Øke en del ev den kulturelle og vitenskapelige
kompetansen via stedsbasert læring.

Det blir færre sosiale møteplasser, sosiale mønstre
kan stagnere.

Nye møteplasser, oppgradering av gamle
møteplasser.

Endring i rammebetingelser for jordbruk gjør at
gårder nedlegges.

Gå over til nye inntektskilder.
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Strategier
Vårt ønske om å knytte kvalitetene i de tre områdene Veggli, Rollag- aksen og
Trillemarka sammen i en felles verdiskaping, må ta utgangspunkt i et folkelig
initiativ og settes i riktig sosiokulturell kontekst. I den strategiske utviklingen for
Rollag kommune skal vi binde sammen de sosiale, kulturelle, økonomiske og
økologiske komponentene for å lage et nettverk som bidrar til bred verdiskaping.
Vi kom frem til tre hovedstrategier:

Trillemarka

- Natur og opplevelser, med utgangspunkt i Stabbursnatt- konseptet.
- Kultur og underholdning, med utgangspunkt i Stasjonsfruenes kafé.
- Kunnskap og formidling, med base i den nedlagte skolen i Rollag,
som omgjøres til kompetansesenter.
Nettverket dannes rundt to hovedakser (fig. 35). Den ene aksen, natur og
opplevelses- aksen, skal ligge på tvers av Numedalen, gjennom Trillemarka –
Rollagsfjell naturreservat, og binde Rollag sammen med Sigdal. Den andre, Kultur
og underholdnings- aksen, skal gå på langs av dalen gjennom Rollag sentrum og
Veggli. Nordover kan denne strekkes mot Nore og Uvdal kommune og Hardangervidda og sørover mot Flesberg kommune og Kongsberg. På de to aksene ligger
det en rekke elementer som er viktige knutepunkter i vår strategiske utviklingsmodell. Disse bindes sammen av det tredje konseptet: «Kunnskap og formidling», med hovedbase i Rollag kompetansesenter, som binder lokale møteplasser
sammen med lokal kultur og natur via stedsbasert læring, for lokalbefolkning og
tilreisende.

Veggli

Rollag

Kombinasjonen av kvaliteter i de tre områdene,- kulturlandskap og ’’ville’’
skogsområder med varierende typer av landskapsformer gir et bredt spekter
av utviklingsmuligheter.
Hovedtema for strategiene kan inndeles i:
- Næring, hovedsakelig knyttet til turisme, med tilbehør.
- Kunnskap, knyttet til stedsbasert læring .

Fig. 35.
Konseptene samles om to akseretninger og forenes gjennom stedsbasert læring.
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Natur og opplevelser
Denne strategien tar utgangspunkt i

Stabbursnatt«verdens minste hotellkjede»,

et nystartet prosjekt av lokale, sosiale entreprenører.

konseptetet, gir rom for flere aktører. Dette kan dreie seg om lokalt produsert
mat eller guiding, og relevant informasjonsformidling av lokale personer med
kjennskap til området og dets historikk. Konseptet kan utvides til nabokommuner
og koble sammen områder i større målestokk.
Fig. 36. Gårder langs dalen bindes
sammen ved felles overnattingskonsept.

Stabbursnatt binder flere gamle gårdsbygninger (stabbur) sammen langs dalen,
gjennom et felles konsept: Overnattingstilbud med tilknyttede aktiviteter.

Trillemarka

Det spesielle ved at stabburene er flere hundre år gamle gir mulighet til unike
opplevelser knyttet til å «gå tilbake i tid» og kjenne stemningen fra middelalderen. Tilbudet dekker foreløpig bare sommerperioder, men kan strekkes ut over
hele året ved involvering av andre typer gårdsbygninger.

Veggli

Ved en fantasifull kombinasjon av bygningene og det kulturelle grunnlaget kan
flere aktiviteter knyttes til ’’Stabbur’’-konseptet. f.eks. besøke en gammel smie,
melke kuer, osv (fig. 36).
«Eventyret fortsetter i Trillemarka.»
Kanskje vet ikke alle at rett ved siden av stabburene ligger ’’Norges største eventyrskog’’... Full av troll og historier. Kittelsen så det. Det at skogen er vernet, kan
skape en stemning av at ingen får forstyrre trollene eller andre av skogens
beboere (f.eks. rødlisteartene), ellers blir det straff... ved halshugging.
Verneforskriften tillater de fleste typer av turgåing (i grupper under 40 personer).
Man kan velge «verdens korteste skogtur» eller legge ut på «verdens lengste
setervandring». Eller man kan sitte i solveggen på stabburet og nyte opplevelsen
av fred og ro.
Planlegging av turruter gjennom reservatet kan bli et bindeledd mellom Numedal
og Sigdal (fig. 37). Setrene brukes til opphold, aktiviteter eller overnatting underveis. Setervandring «fra seter til seter», skiløypeturer eller turer med hest.
Behov for løsninger knyttet til markedsføring og en videre utviding av

Rollag

Trillemarka

Veggli

Rollag

Fig. 37. En natur/ opplevelsesakse
på tvers av Numedalen. Sauene
representerer setere.
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Kultur og underholdning
Denne strategien tar utgangspunkt i

Stasjonsfruene,

et prosjekt i startfasen, av lokale, sosiale
entreprenører.

Trillemarka

Stasjonsfruene bygger om den gamle stasjonsbygningen i Rollag sentrum til kafé,
med flere funksjoner. Prosjektet har potensiale til å fylle flere viktige funksjoner
i bygda.
Først og fremst kan stasjonen bli en viktig lokal møteplass. Dette er svært aktuelt
for nærområdet etter at barneskolen i Rollag sentrum ble nedlagt og de dermed
mistet et sentralt møtested og sosialt senter.

Veggli

Matservering, med fokus på lokale matprodukter, er attraktivt både for lokalbefolkningen og for turister. Her er det muligheter for reklame og formidling av
lokal matkultur og det kan føre til involvering av lokale matprodusenter både
innefor og utenfra kommunen.
Stasjonen kan bli et viktig underholdningssenter og benyttes til forskjellige
arrangementer, for eksempel tilknyttet middelalderuken, og aktiviteter som
konserter, utstillinger og annet.
Om sykkelvei anlegges i jernbanesporet vil strekningen langs Numedalsbanen
kunne bli en attraktiv turvei. Flere nedlagte stasjonsbygninger langs sporet kan
bygges om til møteplasser med matservering, underholdning eller andre former
for opphold langs dalen. Hvor vil Stasjonsherrene slå seg ned? Her er det også aktuelt å samarbeide med Veggli Vertshus om koordinering av matservering, utleie
av dresiner og underholdning langs jernbanesporet.

Rollag

Stasjonsfruene

Fig. 38. En kultur/ opplevelsesakse
langs jernbanespor og elv,
på langs av Numedalen.
Stjernerne representerer potentielle
stoppesteder langs aksen.

Kundene ankommer Stasjonsfruene enten med bil eller på sporet med dresiner,
eller sykler om sommeren, eller på ski om vinteren. «Fra stasjon til stasjon
i Numedalen» eller «verdens lengste sykkeltur», fra Kongsberg til Rødberg.
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Kunnskap og formidling
Det utarbeides og vedlikeholdes innfallsporter til Trillemarka, med parkering.
Den siste strategien består i å formidle
verdier knyttet til lokal kultur og natur,
gjennom satsing på stedsbasert læring,
informasjon og markedsføring, og drives
av kommunen.

Internett- ressursen om Trillemarka-Rollagsfjell- reservatet, suppleres med
informasjon om turruter, aktuelle servisetilbud osv. Her kan man som en
forberedelse foreta digitale vandringer.

1. Kompetansesenter

Den nedlagte skolen i Rollag omgjøres til et regionalt kompetansesenter.
Kompetansesenteret skal være et senter for kunnskapsformidling av lokal natur
og kultur. Det vil være sentralt i kommunens steds-og identitetsutvikling og i
VER-DI- samarbeidet.

Trillemarka

På stedet samles kompetanse knyttet til kommunens friluftsliv og det representerer
en port til Trillemarka naturreservat.
Lokalene kan benyttes som utgangspunkt for stedsbasert læring og leies ut som
leirskole, til folkehøyskoler eller andre utdanningsinstitusjoner (som UMB).
Senteret samarbeider med skolen i Veggli og med Numedal videregående skole i
Nore og Uvdal kommune.
Guider tilknyttet senteret leder turer, eller kan gi skyss opp til marka. Guidene
sørger for at ferdselen kanaliseres slik at sårbare områder unngår slitasje og
forstyrrelser.
Det utarbeides opplegg for gruppeturisme, familier og tematurer. Den stedsbaserte
læringen knyttes til aktiviteter som sanking av bær og sopp (i henholdt til verneforskriften), arbeide med å sette i stand gamle seterbygninger, slå seterenger eller
vedlikeholde utstyr. Fantasien er igjen et redskap for å lage alle mulige slags turer.
- Tematurer om kunst, kultur, historie eller vitenskapelige elementer.

Barneskole

Veggli
Folkehøgskole

Rollag

Kompetansesenter

Fig. 39. Gjennom stedsbasert kunnskapskap og
formidling, med base i Rollag Kompetansesenter,
settes natur, opplevelser, kultur og underholdning i
sammenheng.

Oppdrag til de mest tålmodige: Man kartlegger de mest spennende utsiktspunkter/
kulturelle steder i reservatet og samler på en kjede av Trillemarka-perler. Dette kan
foregå som et posteringsprinsipp eller lignende.
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2. Turistinformasjon

Senteret samarbeider med turistinformasjonen i
Veggli om å formidle informasjon om turer i Trillemarka.
Turistinformasjonen formidler informasjon om tilbud og aktiviteter tilknyttet
Stabbursnatt, Stasjonsfruene og kompetansesenteret til turistene. Her får man
også kjøpt kart, fiskekort, jaktkort eller leie turutstyr. Jakt- og fiske-boder kan leies
ut sammen med jakt- og fiskeretten.

Sammenhenger
Vi ser det som et viktig element i utviklingsstrategien å koble sammen de ulike
aktørene og temaene for å få en helhetlig og mer bærekraftig utvikling. Det er
både fysiske og praktiske koblinger, både innenfor dalen og utad. Dette ser vi blir
gjort på denne måten:
Fysisk kobling mellom tyngdepunktene i dalen blir gjennom sykkelsti eller dresin
langs togskinnene, gårdsopplevelser og stabbur langs dalen og guidede turer opp
i Trillemarka, samt den allerede eksisterende veien som viser informasjon om
steder.
Koblinger utad vil bli gjennom Trillemarka til Sigdal ved turer via setrene, og kobling nedover og oppover dalen ved hjelp av forlengede sykkel/dresin ruter.

3. Stedsbasert markedsføring
Det arbeides med å formidle stedets kvaliteter til
forbireisende,- i farta.

Det gjøres ved skriftlig informasjon i form av skilting, men «skiltingen» kan også
foretas med mer visuelle virkemidler.
Det kan opparbeides innbydende stoppesteder langs veien med hint om hva
som vil åpenbare seg om man tar av fra veien, eller budskapet presenteres som
visuelle «smakebiter» langs veibanen,- et glimt av elven, et karakteristisk tre, et
stabbur, et gammelt jernbanespor eller lignende.
En stor andel av gjennomfarten foregår på tider av døgnet og året hvor det er
mørkt. Utvalgte «smakebiter» har da en ideell mulighet til å fremheves ved
bevisst og diskre belysningen av av det man ønsker å presentere ved kommunen.

Tyngdepunktene Folkehøgskolen, barneskolen og kunnskapssenteret kobles
sammen ved utveksling av kunnskap innad i kommunen.
Kunnskap tilføres utenfra til kommunen, via kompetansesenteret (UMB, forskning).
Leirskolen gir barna som kommer utenfra kunnskap å ta med hjem.
I tillegg er det flere interne koblinger mellom de forskjellige initiativene som blir
avhengige av hverandre. For eksempel:
- Stabbursnatt bruker mat fra stasjonsfruene som er produsert hos lokale bønder.
- Guidene fra kompetansesenteret eller folkehøgskolen guider turister fra stabbursnatt eller hytteturister fra Veggli.
Etter hvert som konseptene utvikler seg kan flere aktører kobles inn og på lang
sikt bidra til et tettere samarbeid i bygden og i regionen.
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Trillemarka

Veggli

Rollag

Fig 40. Konseptene griper inn i hverandre,
strekker seg over mot nabokommunene og
samler aktiviteter innad i kommunen.
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”Fra stasjon til stasjon
i Numedalen.”

”Eventyret fortsetter
i Trillemarka.”

VER-DI
Folkehøyskolen

Stasjonsherrene venter
lenger oppe i
dalen.

Veggli
barneskole

UMB
Stedsbasert læring

Nore- og Uvdal
ungdomskole

Kunnskap & formidling

Stadkjensle
Kultur & underholdning
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Sykkelvei,
dresiner eller
skispor i det
nedlagte jernbanesporet.
Fig. 41. Strategiene danner utgangspunkt for et økonomisk grunnlag som kobler kommunens innbyggerne sammen gjennom bruken av stedets økologiske og kulturelle kvaliteter.

23

Konklusjon
Vi har i denne oppgaven kartlagt Rollag kommunes landskapskarakter, i et
økologisk, sosialt, kulturelt og økonomisk perspektiv. Som sagt i begynnelsen av
oppgaven var målet vårt å øke innbyggernes økonomiske livsgrunnlag, basert på
lokal kultur og natur. Vi har fokusert på tre delområder; Veggli, Rollag-aksen og
Trillemarka på grunn av deres ulike kvaliteter. Både utfordringer og muligheter
er blitt utforsket på disse områdene. Med dette som grunnlag utarbeidet vi en
tredelt strategi for utvikling.
De to første, Natur og opplevelse og Kultur og underholdning, binder delområdene sammen langs to akser, samtidig som de involverer flere aktører i kommunen
i et økonomisk samarbeide og store deler av kommunen i sosiale aktiviteter

og møteplasser. Den tredje strategien, med temaet Kunnskap og formidling,
skaper et viktig rammeverk om opplevelsene. Her kobles eldre generasjoners
erfaring og kunnskap sammen med de unges lærelyst. Dette er også det viktigste
bindeleddet for å knytte kompetanse utenfra til kommunen.
Vi satte vi oss også som mål at den økonomiske utviklingen skulle styrke lokal
identitet og kultur samtidig som den bevarerte landskapets økologiske kvaliteter.
For å få til dette mener vi at tiltakene under strategien Kunnskap og formidling,
hvor barn og unge blir integrert og får ta del i stedsbasert læring, er spesielt
viktige. Det er de unge som en dag skal overta bygda og sørge for at eventyret
fortsetter.

Eventyret fortsetter!
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Metode
Prosjektet i LAA 360 er et mulighetsstudie hvor hensikten er å se på
verdiskapingspotensialet i Nore, i en større regional sammenheng.
Metoden som er benyttet er inspirert av Metode for landskapsressursanalyse som er en todelt analyse som utfyller ordinær lanskapsanalyse
med stadkjensle, viser til definisjon i kapittelet om “menneske i landskapet”. Tidlig utviklet fremdriftsplan, befaring, strukturert arbeidsfordeling og godt samarbeid ligger til grunn for gruppas fremgangsmåte.

Gruppa har hatt et godt samarbeid og alle gruppemedlemmene har vært
ivrige deltakere gjennom hele prosjektfasen. Fremdriftsplanen har blitt
fulgt så godt det har latt seg gjøre og gruppa har fått kontinuerlige og
gode veiledninger underveis. Dette har ført til et jevnt arbeid gjennom
hele prosjektperioden.
Vi har også vært opptatt av andre temaer med relevans for kommunen og
innbyggerne, men som vi har valgt bort underveis for å sette mer fokus på
selve Trillemarkområdet og bondens nye rolle etter vernet. Andre temaer,
som vi så som utfordringer og også lagde mulighetsstudier for, var blant
annet bolyst, samarbeid, Numedalen og Sigdal sett i forhold til
omgivelsene rundt og hyttenes betydning i lokalsamfunnet. Det var
temaer som kom fram som satsningsområder i kommuneplanen, gjennom intervjuer og egne observasjoner. (Hele analysen fremkommer som
vedlegg)

Før befaring kunne gruppa fremlegge en mengde kartgrunnlag, mulige
strategier, overordnet trafikkanalyse, overordnet stedsanalyse, kartlegging
av kulturminner og kommuneplandokumenter. Demografi, geologi,
historiske transportårer, reiseliv, næringsliv og foreningsliv var herunder
godt kartlagt. Spørreundersøkelse i ble utført i Drammensområdet for å
belyse utenforståenes oppfatning av området. Den omfattende informasjon var nødvendig for å kunne sette seg inn i, og strukturere, områdets
egenskaper. På den måten var gruppa godt forberedt til befaring.

Mye inspirasjon og fakta er dermed hentet fra fagets forelesninger, intervjuer, Aurland naturverkstad og andre tilgjengelige og relevante dokumenter på nettet, jf. kilder.

Gruppas første ”møte” med Trillemarka understreket viktigheten av
befaring ved realisering av prosjekter. Topografien og geografien i området
var av en annen karakter enn de inntrykkene som gruppa hadde
opparbeidet seg på forhånd. Dette, sammen med det totale inntrykket
etter flere gjennomførte intervjuer, førte til strategiendringer både i forhold
til oppgavens rammer og mål. På bakgrunn av befaring og intervjuer tok
prosjektet form og gruppa kunne legge frem et resultat som bygger på en
omfattende analyse av både landskap og stadskjensle.
Mulighetstudiene som senere ble utført bygger på landskapsressursanalyse, og teorigrunnlaget fra utgivelsen “Landskapsøkonomi”. Temaene
valgt i mulighetsstudiet er en viderføring av erfaringer og inntrykk fra
befaringer og registreringer. Mulighetsstudiene legger på denne måten det
teoretiske grunnlaget for videre strategier.
Strategiene som foreligger i prosjektet er i utgangspunktet stedfestet i
Nore, men er samtidig strategier som skal kunne benyttes i en regional
sammenheng.

Bildet viser gruppa på befaring.
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Strategier

Områdebeskrivelse
Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal i Buskerud fylke.
Kommunen grenser i nord til Hol, Ål og Nes, i øst til Flå og Sigdal, i sør
til Rollag, Tinn og Vinje, og i vest til Eidfjord. Kommunen har et variert
landskap med Hardangervidda i den nordvestlige delen av kommunen, og
Trillemarka med store skogområder i den østlige delen av kommunen.

Nore og Uvdal, kommunen i korte trekk:
•
•
•
•
•
•
•

Studieområdet tar for seg regionen omkring Trillemarka, med fokus på den
delen av Nore og Uvdal som ligger opp mot verneområdet.

2500 innbyggere
Betydelig befolkningsnedgang de senere år
Kommunesammenslåing av Nore og Uvdal i 1963
Kraftverk gir god økonomi
Dalen med flest middelalderhus i Norge
Rødberg er kommunens administrative senter
Folkehelse, bolyst, næringsutvikling og flere arbeidsplasser er
satsningsområder i kommuneplanen. Samarbeid ses her på som en
viktig faktor for å oppnå nevnte målsettinger.

Verneområdets grense
Prosjekts fokusområde
Fjell

Bildet viser Nore stavkirke 1900 - 1920.
Dette er en av mange middelalderbygninger
i området, og er et symbol på stedets rike
kulturhistorie.

skog

Nore og Uvdal

Vann
Nore
Sigdal
Rollag

58 km

N

Bildet viser Rødberg med kraftstasjon.

Figuren illustrerer oppgavens fokusområde med topografi, kommunegrenser
og stedsnavn.
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Nore - historisk bakgrunn
For å kunne forstå nåtiden er det viktig å ha kunnskap og forståelse for
det historiske aspektet ved området. Det er derfor ønskelig å gjøre rede
for viktige trekk i Nores historie. På den måten belyses sammenhenger
mellom Nores rike kulturhistorie og slik Nore fremstår i dag. Den historiske
forankringen er godt synlig i landskapet og hos folket som bor der, dette
blir nærmere belyst i neste kapittel “landskapsressurssanalyse”.

revolusjon i Kristiania svekket byene langs Lågen. Normannslepenes
betydning bortfalt da Bergensbanen åpnet 1907, og Numedalsbanen ble
stengt i 1988. Numedalen og Nore var avskåret fra verdifulle
forbindelseslinjer. Strukturelle endringer har svekket landbruket i området,
og seterlandskapet gror igjen.
I dag er kommunens rikdom er i stor grad tuftet på kraftutbygging og
hytteturisme. Kulturminnene representerer stedets identitet. Gjenværende
transportåre gjennom kommunen er RV40.

Landskapet i Nore er formet av omfattende menneskelig aktivitet over
lengre tid. Fordi Nore var en viktig handelsåre hadde en sentral posisjon i
tidligere tiders handelsnettverk,fordi mellom Vest og Østlandet, med
forgreininger ned i Nore og Numedalen. Dette var avgjørende for
tettstedets fremvekst og rike kulturhistorie.
Landskapet representerer både naturverdier og kulturhistorie. Mennesker
tar landskap i bruk og gror inn i det. Forsvinner menneskene gror
landskapet igjen. Kjennskap til menneskelig påvirkning er derfor viktig for
å forstå, forvalte og formidle landskap.

Bildet viser Norefjorden sett fra Øktedalen år 1900.

Normannslepene over Hardangervidda var en viktig handelsåre i tidligere
tider. Numedalslågen var inntektsbringende gjennom flere århundrer med
fløtingsaktivitet. Senere fulgte omfattende kraftutbygginger, og
Numedalsbanen til ytterligere vekst. Landbruket, med omfattende
seteraktivitet var også en betydelig inntektskilde.
Numedalen mistet gradvis sin sentrale posisjon. Den industrielle

Bildet viser fløtevirksomhet i Nore.
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Landskapsressursanalyse
Trillemarka - Rollagsfjell: Fjell- og åslandskapet mellom Numedal og
Sigdal fremstår som et bølgende platå med nakne og skogkledde
åskammer og koller, vann, myrer og dype bekkedaler. Området strekker
seg fra et åpent viddelandskap i nord til et tettere skoglandskap i sør. De
store sammenhengende naturskogsområderne, har innslag av svært
gammel skog og over 129 registrerte rødlistearter. Noen av disse lever i
landskap sterkt påvirket av beiting, rydding av skog og uttak av
tømmer. Andre igjen, lever i urskogen. Stedets rike bruks- og
kulturhistorie kan derfor for mange være en kontrast til vernevedtaket av
den nærmest upåvirkede urskogsaktige barskogen. Trillemarka oppleves
først og fremst som et innlevelseslandskap som vokser frem og viser sine
hemmeligheter ved bruk og tilstedeværelse.

Som den historiske bakgrunnen viser er landskapet sterkt knyttet til
menneskers bruk og endringer i den. Kunnskap om forholdet mellom
menneske og natur kan derfor være et viktig element for å forstå et sted.
På bakgrunn av dette er analysen derfor delt i to; en landskapsdel og en
del basert på dialog med innbyggerne i kommunen, herunder kalt
“mennesket i landskapet”. Summen av de to analysene vil oppsummeres
avslutningsvis i dette kapittelet.

Landskapsanalyse
Topografiske og visuelle analyser, ble sammen med landskapskriterier,
brukt til først å definere dalførene rundt Trillemarka, og deretter til å
definere tre ulike delområder som jobbes videre med i prosjektet.
Kategoriene for landskapskriteriene var: landformer, naturlig
vegetasjonsdekke, arealbruk, kulturhistorien i landskapet og annen kultur.
I tillegg til å vise delområdenes ulike landskapskarakterer, gjenspeiler
områdene som helhet landskapets variasjon fra fjord til seterlandskap.

Verneområdets grense
Analysens avgrensning

Analyse av dalfører
Eg

Numedal: En relativt trang u-dal med svingete partier og innenlandsfjorder. Elva er sentral i landskapet, men periodevis lite synlig grunnet
gjengroing. Vannet binder landskapet sammen og har gitt grunnlag for
en rik kulturhistorie med tømmerfløting, småbruk, jernbane, kulturlandskap og middelalderbygg. Historisk har dalens rolle som transportåre gitt
ulike kulturelle impulser og i dag er riksvei 40 den viktigste transportåren.
Numedal framtrer som en litt forsiktig og lavmælt dal, med mindre aktivitet og et autentisk preg, hvor innsikt og innlevelse trengs for å kunne ta
inn landskapet.

da

ge
l

Nore

len

eda

Num

Rollag

Eggedal - Sigdal: Dalføret går parallelt med Numedal og preges av
eventyrskogskog og natter. Mot nord er dalen trang og har høy aktivitet
med hogstfelt, hyttefelt og relatert næringsvirksomhet. Sørover utvider
dalen seg og en slak landskapsform gir rom for et rikt jordbrukslandskap
med framtredende storgårder og innsjøer. Rommet deles igjen i mindre
elementer av randvegetasjon ved bekker, elver og vann.

Sigdal

29 km

Figuren illustrerer oppgavens avgrensing med topografi
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Analyse av delområder
Delområde 1: Fjordlandskapet - Nore
Delområdet dekker dalrommet rundt Kravikfjorden,
Frygnefjorden og Norefjorden og er klart avgrenset av
åskammer og fjellsider. Fjordpartiet utgjør et rett parti av
dalen med et mer åpent preg enn Numedals svingete
partier. De nærmest elveaktige fjordene skilles av trangere
sund hvor bosetting er mulig og vannet og sundene blir
naturlige midtpunkt i landskapet. Mellom fjorden og
åskammene ligger kulturlandskapet med velskjøtte, nærmest autentiske
gårdstun. Høyere opp er dalsiden skogkledd, og de høyeste toppene stikker
over tregrensen. Nedre dalbunn bærer preg av en rik kulturhistorie, med
middelalderbygg og Nore stavkirke, i klar kontrast til moderne kraftlinjer og
annen infrastruktur. Riksvei 40 passerer gjennom hele delområdet.

Delområde 1 - Nore

3

2

Delområde 2 - Øktedalen
Delområde 3 - Nattin

Nattin

1

Nore

13 km

N

Figuren illustrerer tre delområder i prosjektet

Bilde fra Nore
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Delområde 2: Dal-landskapet - Øktedalen

Delområde 3: Fjell-landskapet - Nattinseter

Øktedalen er en høyereliggende sidedal til Numedal som
strekker seg mot nordøst og binder fjordlandskapet sammen
med fjellet. Dalen framtrer som en u-dal med v-preg, der
elven Økta har skåret seg ned i landsakpet og deler dalen.
Dalen har bratte skråninger på vestsiden og en slakere
østside noe preget av hogstfelt. God visuell kontakt mot
Numedalsføret og fjellene i vest gir sammen med dalens
beliggenhet, en følelse av rom. Dette skaper en luftig ramme rundt det sammenhengende kulturlandskapet med flotte gårdsbygg. Det at veien kom til
Øktedalen først i 1950, kan ha bidratt til dalens autentiske karakter og preg av ro.

Nattinseter ligger i et svakt bølgende og åpent landskap. Det er svært god visuell kontakt mot viddene
i vest og horisonten er bred og mangesjiktet, noe som
gir en stor romfølelse. Delområdet strekker seg fra
skog og myr i vest til topper i øst på over tusen meter. Myrer, skog og mange vann preger de sentrale delene av området og utgjør et vannskille som drenerer til
både Numedal og Eggedal. Nattinseter har et restaurert kulturlandskap.
Landskapet rundt de historiske byggene på setra er sterkt påvirket av
seterdrift og står i kontrast til skogen rundt, der det også finnes plantet
skog. Nattinseters karakter gir et inntrykk av tilbaketrukket storslåtthet.

Bildet viser kulturlandskapet i nedre del av Øktedalen.

Bildet viser utsikt mot vest fra Nattinseter.
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Mennesket i landskapet
”Mennesket i landskapet” er ment som et uttrykk for stedets stadkjensle.
Stadkjensle er et eget verktøy som er utviklet for å utfylle ordinære landskapsanalyser. Undersøkelsen fanger opp kunnskap om folks reaksjoner,
identitet, opplevelse, ideer og ønsker for fremtiden. Dette gjøres gjennom
intervjuer, spørreundersøkelser ol.

innen folkemusikk og –dans. En innbygger beskrev landskapet og
menneskene på Nore slik: ”Alt her er ikke åpenbart med en gang, det
vokser til etter hvert som man er her”.
Unge som ønsker å bosette seg i Nore og Uvdal etterlyser arbeidsplasser
utover primærnæringene. Landbruket er sårbart fordi brukene er små og
kostnadskrevende. For å få økonomien til å strekke til ser bøndene seg
derfor nødt til å ha flere jobber ved siden av gårdsdrifta. Flere uttrykker en
drøm om å kunne leve av gårdsdriften, med landbruket som fundament.
Jordbruket, kulturen rundt jordbruket og kulturlandskapet er svært viktig
for dalen. Dette kommer spesielt til uttrykk gjennom følgende uttalelse fra
en innbygger: ”Rakner gårdsbruka, rakner dalen”.

Ved å forstå stedet gjennom folk, søker analysen en dypere forståelse av
naturen, mennesket og forholdet dem i mellom. Analysen i denne
oppgaven baseres på seks planlagte intervjuer, samt 8-10 tilfeldige
personer på gata i Rødberg, om deres forhold til Trillemarka.
Særegenhetene ved Trillemarka oppfattes som: natur, stillhet, utsikt,
mange bra fiskevann, kulturhistorie, mangfold av dyr, fugler og fine
setre. Trillemarka er trolsk, mystisk med tette skoger, mange plasser
oppleves som veldig urørte. Området er relativt lite brukt til turformål, lite
tilgjengelig og lite kjent. Trillemarka skiller seg ut på grunn av de mange
rødlisteartene, har Norges eldste granskog og lite beplantet skog.

Oppsummering av landskapsressursanalysen
•

Fra gammelt av ble Trillemarka hovedsakelig brukt til tømmerhogst og
seterdrift. Aktiv bruk av området, herunder også seterstiene, førte til at
folk ble kjent over kommunegrensene. I dag brukes Trillemarka stort sett
av grunneiere som har et bestemt formål i området, dette er gjerne
arbeid, høsting, fiske eller jakt. Intervjuene gav et generelt inntrykk av at
besøkende ofte savnet god skilting fra hovedvei, innfallsporter til marka og
merkede turstier. Det ble også ytret ønske om 1-2 timers turer i området,
dette for å dekke behovene til brukergrupper med ulike behov.

•
•
•
•

Nore og Uvdal framtrer som en tildels delt kommune, noe som blant annet
kommer til uttrykk gjennom slagordet: ”Uvdal – tettere på naturen”. Nore
og Uvdal kan sies å ha forskjellige satsingsområder innad i kommunen.
Uvdal fokuserer på hytteturisme, aktiviteter med fart og har generelt
mange aktive initiativtagere som påskynder utvikling. Nore har færre folk,
de oppleves landskapsnære, forsiktige og lavmælte med fokus på sine
nære omgivelser. De har sterke håndverkstradisjoner og et rikt kulturliv
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Delområdene viser tre ulike landskapskvaliteter som gir en spennende kontrast. Dette skaper forbindelse fra Nore, med bosetting
og stor folkegjennomstrømning, til Nattinseter, som innfallsport til
Trillemarka, seterlandskapet og ressursene i utmarken.
Seterdriften har vært grunnlaget for kontakten mellom men-		
neskene i de tre kommunene Trillemarka grenser til.
Nore-områdets rike natur og kultur er ikke alltid åpenbar, men må
oppleves eller introduseres.
I forhold til bosetting er det viktig med arbeidsplasser, også utover
primærnæringen.
Skal gårdsbruka og dalens karakteristiske kulturlandskap bestå, er
det nødvendig at bonden få bedre rammevilkår.
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Mulighetsstudier
For å finne strategier som egner seg, og er realiserbare, er det nødvendig
å se nærmere på mulighetene for nyskaping og positive ringvirkninger i
området.

lokale ønsker vil verneområdet bli forvaltet av kommunene, og
Direktoratet for naturforvaltning vil være klageinstans.
Verneforskriftene for Trillemarka legger også til rette for bruk av området
og kan sees på som muligheter for nyskaping i verneområdet. Eksempler
på slike forskrifter er:

I denne delen av oppgaven er det derfor foretatt ulike mulighetsstudier,
som bygger på litteratur(landskapsøkonomi), og tidligere utført
landskapsressursanalyse.

Forskrift om verneplan for skog. Fredning av Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud

I mulighetsstudiene omtales sentrale elementer i en bærekraftig lokal og
regional utvikling. Mulighetsstudiene er fordelt i følgende rekkefølge:
• Bruk og vern - forskriftenes muligheter
• Bred verdiskapning
• Regionalpark som samarbeidsform
• Landskapsentrepenøren som ressursperson
• Regionalparksenter
• Seterrute
• Identitet og tilhørlighet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr.
63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23.
Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 10 mars 2009 nr. 644
§ 4. Generelle unntak
3. Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående kjøretøy som ikke setter var
ige spor i terrenget, og bil/traktor på eksisterende veier definert i forvaltningsplan.
5. Nødvendig motorferdsel ved stikking og oppkjøring av skiløyper som er kartfestet i
forvaltningsplanen.

Mulighetsstudiene danner grunnlaget for strategiene som fremkommer
senere i oppgaven.

13. Gjennomføring av følgende tiltak, i samsvar med forvaltningsplan:
Rydding og stell av eksisterende setervoller som er listet opp og avgrenset på kart
i forvaltningsplan, og rydding og stell av inntil 3 dekar av hyttetomter.

Bruk og vern - forskriftenes muligheter

20. Gjenoppføring av bygninger som omfattes av § 4 pkt. 10 og som er blitt ødelagt
ved brann eller naturskade. Gjenoppføring skal skje innenfor opprinnelig størrelse.

Forholdet mellom bruk og vern har endret seg over tid. Tidligere var
vernevedtak synonymt med beskjeden bruk og utvikling. Dagens
forvaltningsprosesser legger i større grad opp til en dynamisk områdeforvaltning med mennesker som en naturlig del av landskapsbildet.
Trillemarka prosessen kan sees på som to ulike prosesser. Før vernet ble
kommunene utsatt for statlig overstyring, og følte at de ble lite hørt. Etter
vernevedtaket fikk kommunene belønning for samhandling og utarbeidelse
av egen verneplan, ved at foreskriftene også tar hensyn til ønsket om bruk
av området. Her ligger en viktig jobb med samarbeid mellom kommunene
til grunn. Sammen med miljøverndepartementet fikk kommunene stor
innflytelse under utarbeiding av forskrifter og forvaltning av området. Etter

Verneforskriftene legger opp til en bærekraftig bruk av Trillemarka.
Muligheten for restaurering av setervoller og gjenopptakelse av
historiske vandringsruter vil være et godt fundament for vekst i verneområdet. Tidligere var stedet i stor grad brukt av grunneiere, utviklingen
etter vernet kan derimot føre til at stedet innbyr til større grad av allmenn
ferdsel. For å verne om stedets kvaliteter vil det være viktig å styre ferdsel i området, samt regulere utbygging i randsonen. Grunneierne har god
kjennskap til verneområdet og dermed gode forutsetninger til å formidle
verneområdets ressurser, blant annet gjennom naturguiding.
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Bred verdiskapning
I boken Landskapsøkonomi (2010) defineres bred verdiskapning slik:
Den brede verdiskapingen danner et nyansert bilde av begrepet
verdiskaping, og viser ringvirkningene av bærekraftig utvikling. De ulike
formene for verdiskaping deles vanligvis inn i følgende kategorier:

• Økonomisk verdiskaping: Når en råvare videreforedles skapes
merverdi og den får høyere økonomisk verdi. Økonomisk verdiskaping
vil kunne gi bonden bedre vilkår og bidra til nye arbeidsplasser, også
utover primærnæringen.

• Miljømessig verdiskaping. Eksempler på miljømessige verdier er 		
helhet og sammenheng, ren jord, luft og vann, biologisk mangfold, 		
kulturmiljø, energi- og klimavennlighet.
• Kulturell verdiskaping. Eksempler på kulturelle verdier er identitet, 		
symbolverdier, kulturhistoriske verdier, lokal kunnskap og tradis-		
joner, omdømme, stolthet, merkevarer.
• Sosial verdiskaping. Eksempler på sosiale verdier er engasjement, 		
nettverk, lokal bevissthet, dugnadsånd, tilhørlighet, læringsmiljø og 		
samhold/samhandling, konflikthåndtering.
• Økonomisk verdiskaping. Eksempler her knytter seg til økonomiske 		
verdier som lønnsomhet, sysselsetting, innovasjon og nyetablering.

Ved å bruke lokale tradisjoner til å videreforedle lokale ressurser, kan det
skapes verdier på flere nivå i merverditrappen, viser til figuren. Bruk av
lokal kunnskap og lokale ressurser kan gi muligheter for bred
verdiskapning i form av:
• Miljømessig verdiskaping: Sauer på beite bidrar til å opprettholde
kulturlandskapet. Varer produsert av lokale råvarer, som kortreist mat,
forurenser lite.
• Kulturell verdiskaping: Videreføring av tradisjoner knyttet til sauehold,
utnytting av ull og håndarbeid opprettholder kultur og skaper identitet.
• Sosial verdiskaping: Gjennom læring skapes samhold, tilhørighet og
bevissthet rundt verdien av egen kultur.

Figuren illustrerer hvordan lokale ressurser kan benyttes for å skape verdier på
flere nivåer.
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Regionalpark som samarbeidsform

Landskapsentrepenøren som ressursperson

Utfordringer de tre involverte kommunene står ovenfor etter vernevedtaket krever omfattende regionalt samarbeid. Med bakgrunn i
europeiske og norske erfaringer, anses regionalpark som en egnet
samarbeidsform.

Landskapsentreprenøren er et begrep som brukes om en person som ser
landskapets ressurser med nye øyne, og kan bidra til ny og bred
verdiskapning.

I Europa har en rekke regioner dannet regionalparker. Felles for regionparkene er at strukturelle endringer har ført til at det tradisjonelle landbruket ikke er økonomisk bærekraftig. I Norge har enkelte regionalparker
blitt etablert, blant disse er Nerøyfjorden Verdsarvpark og Valdres Natur
og Kulturpark, og flere regionalparker er planlagt.
Regionalparken blir et viktig knutepunkt mellom myndigheter, næringsliv
og lokalbefolkningen. Samarbeidsplattformen kan bidra til å koordinere
innsats og bruk av ulike virkemidler for utvikling av landskapets ressurser
på en bærekraftig måte. En regionalpark modell kan bidra med sterke fagmiljøer, støtteapparat ved etablering, oppfølging og utvikling. Tjenester og
produkter fra regionen vil også få en felles markedsføringskanal, ved bruk
av internettsider og logoer som tydeliggjør stedets identitet og forenkler
forbrukerens valg.
Dannelse av regionalpark krever langsiktige, forpliktende og målrettede
strategier. Regionalparkens organisasjonsform vil i stor grad avgjøre om
den lykkes. Det er viktig at iniativet kommer fra lokale krefter. Statlig og
fylkeskommunal overstyring kan svekke regionparkens rolle. TrillemarkaRollagsfjell sin forvaltningsmodell med kommunal styring og et statlig
utnevnt styre kan være en styringsform.
Trillemarka er et kjent begrep uten hittil klart innhold. Kommunene Nore
og Uvdal, Sigdal og Rollag har sammen mulighet til å bygge opp en felles
profilering rundt naturreservatet og bruke det som symbol for samarbeid.
Dette kan sikre at man får løftet blikket og ser hva man har av ressurser
sammen som kan gjøre hele området mer attraktivt og synlig, både for
innbyggere og besøkende.

Den alminnelige gårdbrukers arbeid har resultert i ringvirkninger som
ivaretakelse av kulturlandskap, restaurering av bygningsmasse og
opprettholdelse av kulturarv. Få bønder i dag lever av landbruk, men
opprettholder gårdsdrift og skogbruk i tillegg til annen fulltidsstilling.
Landskapsentreprenørens kan derfor brukes som en betegnelse på den
moderne gårdbruker. Det er de endrede rammebetingelser i bondens
hverdag som fremtvinger landskapsenterepenøren som en ny
ressursperson i samfunnet.
Videreforedling av utmarkressurser, overnattingsmuligheter og naturguiding kan være arbeidsområder en landskapsenterepenør kan gripe fatt
i. For å benytte seg av landskapsentreprenørens fulle potensial kreves en
overbygging og et støtteapparat som bistår landskapsenterepenøren og
gjør hans prosjekter realiserbare.Dersom landskapsentreprenørens arbeid
også kan få samfunnsmessige og økologiske ringvirkninger, er han å anse
som en ressursperson for bred verdiskaping.
I Nore kan seterlandskapet være landskapsentreprenørens arena.
Ved at regionalsenteret bistår med veiledning, mottak, foredling og
distribusjon av bondens råvarer vil det sikre bonden bedre rammevilkår.
På denne måten kan bonden drive virksomheten sin med landbruket som
fundament.

Illustrajonen viser endringen av gårdbrukerens rolle. Den tradisjonelle bonden levde av
skogbruk og landbruk, kombinert med flersysleri. Den moderne bonden er vagere definert.
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Innledning og bakgrunn
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Mulighetsstudier

Prosjektområde Nore - Trillemarka
Prosjektoppgave 1
Avslutning

Strategier

Regionalparksenter
Et regionalparksenter er i denne sammenhengen et senter som ivaretar
flere funksjoner tilknyttet til verneområdet. Hensikten med et slikt senter
er å sikre et fundament for bred verdiskaping.

•

Regionalparksenteret bør plasseres sentralt i Nore, nær RV 40. Lokaliteten
er et naturlig knutepunkt også for veiforbindelse til Eggedal og til Nattinseter som igjen er innfallsport til Trillemarka.
Funksjoner i Regionparksenteret:
Informasjon vil være en naturlig del av regionalparksenteret, og kan
som en selvstendig aktør formidle informasjon om alle aktiviteter og tilbud
i området. Som for eksempel:
•
Informasjon om verneplan, foreskrifter og forvaltningsplan
•
Informasjon om området
•
Formidling av overnattingsmuligheter som Stabbursnatt, Seternatt
og Eventyrnatt, hytter og annen overnatting
•
Formidling av aktivitetstilbud som gårds-, seterturisme og natur		
guiding
•
Kurs og læring
•
Fotoutstilling fra området
•
Formidling av transport, jakt og fiske
Administrasjon av regionalparken samles under ett tak, dette gir et
bredt fagmiljø. På denne måten kan det være en ressurs i bred
verdiskapning og sikre en dynamisk utvikling av området.

Foredling av ressurser med høy kvalitet, som kan selges under 		
egen merkevare
•
Distribuering av varer lokalt, regionalt og nasjonalt.
•
Kjøkken for kokkekurs, matutvikling, og sertifisering av produkter
•
Arrangement av selskaper, salg av produkter til forbipasserende,
hytteturister og lokalbefolkning
•
Festivaler med presentasjon av produkter
•
Konkurranser som gir økt bruk av lokale råvarer
•
Samarbeid med andre, godt etablerte merkevarer og dagligvar-		
ekjeder
Sammen vil disse tiltakene kreve bred kompetanse og dermed rette seg
mot flere faggrupper, og gi mange interessante arbeidsplasser. I forhold til
stedsbasert læring kan regionalparksenteret brukes til å formidle elevenes
kunnskap, produkter og tjenester.
Regionalparkenes kjennetegn
FORMIDLING OG FORSKNING

Stedsbasert læring. Naturveiledning og interpretasjon.
Natur- og kultur-formidling. Skoler. Forskning.

FOREDLING

Bærekraftig næringsutvikling. Lokale produkter og
tjenester. Merkevare-bygging. Regionprofilering.

FORVALTNING

Møtelokale:Senteret bør innholde møtelokaler. Disse lokalene kan brukes
i ulike sammenhenger, både administrativt, og av folk flest til
undervisning, kurs og konferanse.
Mottakssentral for råvarer fra regionen. Dette vil skape nye
arbeidsplasser og sikre at bøndene får levert råvarene sine. Hensikten
med mottakssentralen vil være:
•
Å tilby et sikkert leveringssted
•
Slakteri for behandling av regionale råvarer

FORANKRING

Bevare, forvalte og videreutvikle verdier. Forpliktende
langsiktig part-nerskap. Integrert tilnærming. Følge opp
nasjonale satsinger. Plankoordinering. Lokalt, regionalt,
nasjonalt. Charter.
Lokal deltakelse og partnerskap. Styrke identitet,
stolthet og stedstil-knytning. Forankring lokalt, regionalt, nasjonalt.

llustrasjonen gjør rede for regionalparkens kjennetegn.(ref landskapsøkonomi s182)
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Prosjektområde Nore - Trillemarka
Prosjektoppgave 1
Avslutning

Strategier

Bruk av Trillemarka og randsonen
Når navnet Trillemarka benyttes her, inkluderer det også randsonen.
Utførte landskapsressursanalyser viser at utmarken kan representere
gårdbrukerens fremtidige inntektskilde. Her vil mulighetene belyses.

-

Innfallsporten Nattinseter: En teknisk bra og naturskjønn
veiforbindelse fra Nore gjør Nattinseter til en naturlig innfallsport til
Trillemarka. Landskapskontrasten fra fjorden til fjellet gir en unik naturopplevelse. Seteren kan fungere som overnattingssted og har muligheter
for å tilby varierte turer, fiske, naturopplevelser og andre aktiviteter. Den
flotte setervollen, bygningene og det åpne landskapet rundt, skaper en
flott arena for arrangement og sosialt fellesskap. Her kan folkedans og
-musikk formidles i autentiske omgivelser.
Fra Nattinseter merkes tursti inn i Trillemarka, som fører helt fram til setra
Minneskleiv i Rollag og Grøsetsetra i Sigdal.

Seternatt; overnatting på gamle setre
Deltakelse i seterdrift for familier og andre

S bærekraftig perspektiv er det vesentlig
“Ny puls i gamle seterhus”:I et
at eldre bygningsmasse restaureres og brukes. Restaurering av
bygningsmasse vil også bidra til å ivareta håndverkstradisjoner, styrke
stedets identitet og særpreg. Slik vil setervollene kunne få nytt liv
gjennom aktiv bruk. Denne bruken er bærekraftig for området, det gir
S S
brukerne en verdifull opplevelse og innsikt i områdets kvaliteter, samtidig
som man forholder seg til verneforskriftene.
innfartsårer

S

Kartlagte setre

S

S

Seterrute i Trillemarka:“Nye steg på slitne veier”
Trillemarka var tidligere et område med rikt seterliv, og gav muligheter for
samhandling over kommunegrensene. Det er mulig å gjenoppta
tradisjonelle ferdselsårer, som inngår i et eget turveinett. En tydelig
innfallsport, som Nattinseter, med informasjon og tydelig skilting, vil være
vesentlig. Birgit Friis’ diplomoppgave “Seterreisa” er inspirasjonen til dette
mulighetsstudiet. Nøye utvalgte ferdselsårer bør fremme fremkommelighet
i Trillemarkas komplekse topografi, og ikke forstyrre økologisk sårbare
områder. En DNT-hytte sentralt i Trillemarka vil fungere som et mål for
turgåere og gjøre området kjent for allmenheten. Hytten vil også kunne
reklamere for andre tilbud langs seterruta og kan med tiden kobles til det
regionale DNT-nettverket.
Noen mulige opplevelser i Trillemarka:
Ski- og gåtur
Jakt og fiske
Guidene turer (fiske, jakt, geologi, botanikk, kulturhistorie)
Inspirerende landskap for fotografering, tegning og maling
Kulturløyper med gode informative skilt og kart
Organiserte turer med lokalkjent kulturguide

Verneområde

S

Turløyper

S

S

S
S

S

S
S

S
S

S
S

S

S

S

S

S

S

SS
S
S

S
S

SS
S

SS
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S
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Figuren illustrerer seterruta.
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Prosjektområde Nore - Trillemarka
Prosjektoppgave 1
Avslutning

Identitet og tilhørlighet
Det å høre til et sted og å betrakte et sted som sitt eget gir trygghet og
kan bli et viktig fundament i dagens fragmenterte samfunn. Gjennom
kunnskap om stedets historie og ressurser, kjennskap til naturen, kulturen
og menneskene som bor der skapes identitet. Graden av tilhørighet
utvikles i forhold til hvor mye man kjenner til og hvor mye man bruker
stedet. Hvis man i tillegg bevisstgjøres om hva som er særegent og bra
ved stedet, vil stoltheten uttrykkes og man blir gode ambassadører der
man ferdes. Det bidrar også til å videreføre stedets tradisjoner til nye
generasjoner og motiverer til å ta vare på stedets særegenheter som igjen
danner grunnlaget for næring og arbeidsplasser.
Stedsbasert læring er en metode for å fremme betydningen av å bruke
lokalsamfunnet og landskapet som læringsarena gjennom hele
oppveksten, og skape et godt grunnlag for tilhørighet og identitet.
Gjennom stedsbasert læring ønsker man å gi barn og unge kunnskap,
ferdigheter og kjennskap til sitt eget lokalområde. På denne måten
stimuleres barn og unge til selv å bli ressurspersoner som etter hvert kan
bidra til utvikling av regionen.

Trinn 3: I 5.-7.klasse får elevene delta i arbeid med ulik videreforedle av
råstoffene og gjennom det også bli kjent med distribusjonskanaler for
varene, både lokalt og regionalt.
Trinn 4: I ungdomsskolen utfordres elevene til innovasjon, å produsere
attraktive varer og delta på messer og andre salgsarenaer.
Trinn 5: Nore videregående skole ses på som svære sentral for å holde på
unge i Nore og Uvdal. Skolen kan få en sterkere posisjon ved å åpne linje
for naturbasert reiseliv, som vil utdanner naturguider. Naturguidene
utdannes til å ha god kompetanse om lokalsamfunns kultur- og
naturgrunnlag, kunne drive omvisning, arrangere tematurer og
opplevelsespakker for turister og besøkende. Faget vil ta utgangspunkt i
lokalsamfunnet, men i hovedsak rette tilbudene ut mot potensielle
besøkende fra inn- og utland. Samspill mellom skole, næring og
innbyggere vil kunne legge godt grunnlag for videre utvikling og framtid
for de unge. Med stor lokalkompetanse vil disse unge også bli gode
ambassadører når de ferdes utenfor kommunen!

Figuren illustrerer hvordan lokale ressurser kan benyttes som stedsbasert
læring for å skape identitet og tilhørlighet til lokalområdet, allerede fra
barnehagealder. I figuren er sau brukt som utgangspunkt, men det kan
like gjerne være andre lokalressurser som benyttes.
Konkret kan stedsbasert læring fungere slik:
Trinn 1: I barnehagen kan ungene bli kjent med sau som dyrehold og
delta i stell sammen med bonden.
Trinn 2: I 1.-4.klasse lar man elevene bli kjent med råstoffer fra sauen
gjennom å klippe, karde og spinne og lage og spise ulike matretter av lam
og sau. De to første trinnene i figuren foregår lokalt.
Figuren viser hvordan stedsbasert læring kan fungere.
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Prosjektområde Nore - Trillemarka
Prosjektoppgave 1
Avslutning

Strategier

Strategier
På bakgrunn av mulighetsstudiene presenteres her en visuell modell som
illustrerer strategier for hvordan de ulike forslagene kan bidra til å
realisere målet om nyskaping med positive ringvirkninger. På neste side
fremlegges et forslag til en regional internettside. Denne siden fordrer til
regionalt samarbeid, og er et eksempel på hvordan de tre involverte
kommunene kan realisere dette.

Nattinseter
(innfallsport)

Strategiene er:
t
Se
ta

ru

er

• Trillemarka Regionalpark - innbefatter Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal
med hovedfokus mot Trillemarka. Denne strategien vil fungere som 		
overbygging som ivaretar de andre strategiene.
• Trillemarka Regionalparksenter – et i hver kommune som er lett 		
tilgjengelige for innbyggere og besøkende.
• Forbindelse fra Regionalparksentrene til innfallsportene i Trillemaka 		
gjennom god skilting.
• Innfallsport til Trillemarka gjennom en seter i hver kommune.
• Seterrute som forbinder de tre kommunene med DNT-hytte som 		
trekkplaster.

Trillemarka regionalparksenter
Nore og Uvdal

DNT hytte

Grøsetsetra
(innfallsport)

En viktig aktør for å realisere strategiene vil være landskapsentreprenøren
og en viktig metode vil være stedsbasert læring.
Trillemarka regionalparksenter
Sigdal
Minneskleivsetra
(innfallsport)

Trillemarka regionalpark med de
tre kommunene Sigdal, Rollag
og Nore og Uvdal som omkranser verneområdet.

15

Trillemarka regionalparksenter
Rollag

Kontakt oss

Kalender

Siste nytt

Søk

Grøsetsetra
Sigdal

Minneskleivsetra
Rollag

Nattinseter
Nore og Uvdal

Nore

Om Trillemarka

Smaken av Trillemarka

Aktiviteter

Overnatting

Hvordan komme hit?
Trillemarka regionalpark
Kultur og historie
Verneplan og forskrifter

Produkter
Råvarer
Lokale produsenter
Catering
Matkurs
Matfestivalen

Turnett
Jakt og fiske
Seter og gårdsbesøk
Natur -og kulurguiding
Kurs og læring

Stabbursnatt
Seternatt
Andre overnattings
muligheter

Regionalparksenteret Samarbeidspartnere Stedsbasert læring

Trillemarka Regionalpark avdeling Nore

Samarbeidspartnere
http://www.turistforeningen.no/
http://www.visitnorway.com/
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Prosjektområde Nore - Trillemarka
Prosjektoppgave 1
Avslutning

Avslutning
Konklusjon

Kildehenvisning

Gjennom valgte strategier vil bonden få bedre vilkår ved at rollen hans
endres til landskapsentreprenør og han avlastes ved at regionalsenteret
overtar råvarene, formidler, videreforedler og distribuerer dem. Dette gir
en merverdi av ressursene som også skaper flere og attraktive
arbeidsplasser i kommunen, utover primærnæringen.
Regionalparksenter med informasjon og seterruta med opparbeidede
stisystemer, merking/skilting og overnattingsmuligheter åpner området for
bruk. Samtidig vil valg av trasè og hovedlokalisering av aktiviteter rundt
Nattinseter, i randsonen til Trillemarka, verne de mest sårbare områdene.
Aktiv seterdrift vil også sikre kulturlandskapet, kulturtradisjonen og de
enkelte rødlistearters habitater.
Regionalpark som strategi vil kunne sikre et overordnet samarbeid om, og
tilrettelegging av, Trillemarka mellom kommunene Nore og Uvdal, Sigdal
og Rollag.
Stedsbasert læring med utgangspunkt i Trillemarka og utmarksressursene
ivaretar kulturarv og styrker stedets identitet.
Slik vil utfordringene vernet av Trillemarka har skapt, gi grunnlag for
nyskaping med positive ringvirkninger – som sterkere tilhørighet og flere
arbeidsplasser i kommunen.

• Internett:
http://www.nore-og-uvdal.kommune.no/
http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-012.html (planstrategier)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20081205-1302.html(verneforskrift)
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/

• Landskapsøkonomi:

http://www.tmforsk.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1782&merket=5

• Landskapsanalyse Trillemarka:

http://www.vri-buskerud.no/images/stories/landskapsressursanalyse.pdf

• Metode for landskapsanalyse

http://www.naturverkstad.no/2010/03/10/framgangsmate-landskapsanalyse/

• Lovforskrifter
http://www.lovdata.no/ltavd2/filer/lf-20081205-1302.html

• Kartgrunnlag
http://www.dirnat.no/kart/
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
http://kartiskolen.no/
http://www.ngu.no/kart/arealis/

Takk til alle som tok godt imot oss på vår
befaring, og takk til alle informanter.

• Kulturminner
http://www.visitmiddelalderdalen.no/
http://www.nore-og-uvdal.kommune.no/upload/nore%20og%20uvdal/dokumentarkiv/planer/kulturminneplan%20-%20kap%204.0-1-%2023.06.2010.pdf
Illustrasjon av gårdbrukeren
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=d373010bbc1416d13b2078a8f49cc8d
7&ct=mdrm&prevstart=0
Mrk. 3D modellen er endret i Adobe Photoshop
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• Bilder
www.ntsg.no/
www.greteroede.no/cgi-bin/view.cgi?id=357060&print=1
http://farmor.abcblogg.no/1224241126_svartdal_igjen.html
http://theessenceofthegoodlife.blogspot.com/2010/02/hand-garments-with-several-hundredyear.html
www.regjeringen.no/en/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/lmd/veiledninger-og-brosjyrer/2005/
matstreif-2005-i-oslo---oversikt-fylkess.html?id=88196
www.aktivioslo.no/partnere/movollen-seterleir/index.php

Strategier

Vedlegg
1: Spørreundersøkelse
2: Analysemateriale
3: Landskapsanalyse, feltskjema
4: Kartgrunnlag

http://trillemarka.no/bilder/art49.htm
http://asp.bibliotekservice.no/nuf/noreoguvdalbibliotek/index.htm

Egne bilder

• “Seterreisa”- registreringer av setre i området trillemarka/rollagsfjell borgemarka. Diplom AHO : Birgit Kollandsrud Friis, høsten 2008.
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Prosjektområde Nore - Trillemarka
Prosjektoppgave 1
Avslutning

Vedlegg 1
SPØRRESKJEMA FOR PERSONER I OSLO-/DRAMMENSREGIONEN
Bokommune: _____________________________________
Kvinne:
Mann:

20-30 år

30-40 år

40-50 år

50-60 år

over 60 år

20-30 år

30-40 år

40-50 år

50-60 år

over 60 år

Hva assosierer du eventuelt med:
Kongsberg
Langedrag
Sigdal
Hardangervidda
Geilo
Uvdal
Norefjell
Rødberg
Trillemarka
Nore
Middelalderdalen
Numedal
Den Grønne Dalen
Veggli
Rollag
Numedalsbanen
Verdens minste
hotellkjede
Kongsbergregionen
VER-DI
Dagali

Oppsummering fra spørreundersøkelsen

Hva er ditt forhold til:

Gruppas første reaksjon på å skulle jobbe med Nore og Uvdal var at vi
ikke kjente til området. Vi kjente til Kongsberg, Hardangervidda, Geilo og
Norefjell, og hadde hørt om eller kjente noen som har hytte på Veggli, i
Uvdal, på Dagali og i Eggedal.
Vi hadde også hørt om Numedalen og Trillemarka, uten å forbinde noe
særlig med det, forbandt bare Numedalen med lågen og tog.
Vi spurte oss om dette bare gjaldt oss og foretok derfor en spørreundersøkelse blant 21 tilfeldige personer mellom 20 og 70 år i Drammensområdet, som i stor grad kunne bekrefte at vi var flere om denne oppfattelsen.
Alle hadde et forhold til Kongsberg, Hardangervidda, Geilo, Langedrag og
Norefjell, enten vært der eller kjørt forbi.
Flere assosiererte Veggli, Dagali og til dels Uvdal med hytter, noen har
vært der, men de fleste kjente noen som har hytte der. Veggli forbindes
dessuten til stedet man handler på vei til hyttetur.
Trillemarka hadde de fleste hørt om, og forbandt den i hovedsak med
bråk/vernekrangel og overkjøring av lokalbefolkningen. To informanter
kunne veldig godt tenke seg å besøke Trillemarka (de er begge opptatt av
urørt natur)
Kongsbergregionen ble av noen forbundet rent geografisk med Kongsberg
og omegn.
Få hadde noe forhold til Rødberg, Nore, Sigdal og Rollag. Numedal ble forbundet med gjennomfart, mange hadde kjørt gjennom den. Sigdal ble av
tre forbundet med Sigdal-kjøkken.
Ingen hadde noen formening om begrepene Middelalderdalen, Den Grønne
Dalen, Verdens minste hotellkjede eller VER-DI. En mener det står et skilt
langs veien om Middelalderdalen i Numedalen.
Numedalsbanen ble av flere forbundet med tog, et par også turisme, entusiaster og dressiner.
En informant knyttet kulturminner til området – stavkirken i Uvdal (informanten er oppvokst i Modum)

Vedlegg 2

Analyse
Analysen er basert på:
• Informasjon fra internett
• Spørreundersøkelse med 21 personer (20-70 år, tilfeldige fra Drammensområdet)
• Ekskursjon til Nore og Uvdal:
o 6 planlagte intervjuer (kommune, grunneiere, skole, forvaltningen av
Trillemarka, en som har kartlagt setrene i Trillemarka)
o Samtale med 4 tilfeldige personer (som hadde mye interessant informasjon)
o Korte spørsmål til 8-10 tilfeldige personer på gata i Rødberg om deres forhold
til Trillemarka
• Befaringer i randsonen til Trillemarka (Verjedalen og Nattinseter)
• Egne subjektive refleksjoner
Det er valgt ut analysetemaer vi anser at har relevans til oppgaven. Tekst i kursiv først i
avsnitt forklarer hva som ligger til grunn for valget av det enkelte temaet.
Fakta om kommunen
2500 byggere, stor befolkningsnedgang (særlig 18-28 år)
Kultur for å ha mange jern i ilden, særlig for bønder.
God økonomi på grunn av kraftverk. 6 millioner settes av til utviklingsprosjekter pr år,
derav 2 mill. til Uvdal næringsselskap.
Har både sommer og vintersesong.
Kommunehuset er lokalisert i Rødberg.
Særtrekk: Dalen med flest middelalderhus i Norge, folkemusikk og folkedans, stor
kompetanse på gammel byggeskikk.
Kommunen består av fire tettsteder; Nore, Rødberg, Tunhovd og Uvdal. De oppleves å
fungere som egne lokalsamfunn, med egne skoler, forretninger, foreninger/lag.
Nore og Uvdal ble sammenslått til en kommune i 1963, men fortsatt kan det se ut til at
de fungerer som ganske individuelle enheter. Det ble understreket at ”Noringer er ikke
Uvdølinger”, og kommunen markedsføres under slagordet: ”Uvdal - tettere på naturen”.
I tillegg prioriteres Uvdal i stor grad (hytter og turisme). Vi opplever dette som en noe
delt kommune, dette vakte nysgjerrighet for hva som gjør dette og hva som er
forskjellen.
Nore
Rolig
•
Indre/usynlig/innadrettet kvalitet
•
Skog/landbruk
•
Profileres lite
•
Færre folk, mindre innflytelse
•
Jordnært, nøkternt folkeferd
•
Ikke bevisst egen styrke (vansker med
å skryte)
• Videregående skole og Folkehøyskole
• Mange kulturminner og
folketradisjoner
• Sentralt område i eldre tider,
ferdelsåre vest-øst
Kontrastene mellom Nore og Uvdal kan kanskje
•
•
•
•
•
•
•

Uvdal (med Rødberg)
Aktiviteter med mer fart
Ytre/synlig/utadrettet kvalitet
Hytter, vidde, turisme
Profileres sterkt
Mange folk, mye initiativ = utvikling
Kommunesentrum

bli deres styrke.

Området i fht regionen
Gruppas første reaksjon på å skulle jobbe med
Nore og Uvdal var at vi ikke kjente til området.
Vi kjente til Kongsberg, Hardangervidda, Geilo
og Norefjell, og hadde hørt om eller kjente
noen som har hytte på Veggli, i Uvdal, på
Dagali og i Eggedal. Vi hadde også hørt om
Numedalen og Trillemarka, uten å forbinde noe
særlig med det, forbandt bare Numedalen med
lågen og tog. Vi spurte oss om dette bare
gjaldt oss og foretok derfor en
spørreundersøkelse blant 21 personer mellom
20 og 70 år i Drammensområdet som i stor
grad kunne bekrefte at vi var flere om denne
oppfattelsen. At kronprinsen valgte å bygge
hytte i Uvdal har tydeligvis ikke satt like klare
spor utenfor regionen som vi oppfattet at
innbyggerne trodde. De klarer ikke synliggjøre
seg utad.
Infrastruktur
Gjennom intervju ble vi oppmerksomme infrastruktur som en vesentlig utfordring for
kommunen.
Det går buss til Rødberg 3 ganger om dagen.
Korteste vei fra Larvik til Vestlandet er over Rv40.
Rv 40 hadde en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2248 biler og 213 lastebiler i 2009.
Samarbeid
Kommuneplanen anser samarbeid som en viktig arbeidsmetode. Dette sammen med et
utall prosjekter, produkter, produsenter og tilbud som markedsføres på Internett gjorde
at vi ønsket å finne ut mer.

Det igangsettes mange prosjekter med til dels samme mål, uten at innbyggerne opplever
å se resultat. Det hevdes at fokus på prosjektet og ikke resultatet, hemmer handling. Når
prosjekter igangsettes skapes det forventninger, når disse gang på gang ikke innfris gjør
det noe med engasjementet og troen på endring, i følge innbyggerne. Vanskelig å enes
om felles mål.
Vi oppfatter det som om man vil selge, men ikke bli store (for å beholde friheten). De
ønsker salg/aktivitet, men ikke for mye, for eksempel ikke ”turboturisme” som i Geilo.
Mange ikke ser nytten av samarbeid fordi man har det godt nok. Det kan innebære at
ved å fokusere på egne ønsker/behov faller det langsiktige perspektivet bort som man er

avhengig av for å skape en framtid for de unge og opprettholde et bærekraftig
innbyggertall.
Mange selger produktene sine både lokalt og gjennom regionale distribusjonskanaler,
men de henvender seg spredt. Flere hevder at det er en stor utfordring å trekke i samme
retning.
Kommunen har felles lønn og økonomisjef med Numedalskommunene, samarbeider med
Sigdal om bl.a. utvikling. Noen ønsker og andre ønsker ikke kommunesammenslåing,
selv om mange ser det som uunngåelig. Det sies at man gjerne lage mål sammen, men
ønsker å utvikle strategier og tiltak alene fordi kommunene er så ulike. ”Det er lite kultur
for samarbeid” uttrykkes fra innbyggere
Lokalmat
Fant flere lokalmatprodusenter på internett, dette vakte interesse (se figur over)
Lite tilgjengelig lokalprodusert mat i vanlige matforretninger, relativt mye tilgjengelig
lokalmat hos Kirkebygda Produkter som var litt vanskelig å finne.
Lokalmaten selges i hovedsak til hytteturistene. Lite tilgjengelig for innbyggerne ble
begrunnet med pris (ganske dyre produkter), distribusjon (finnes i hovedsak i
spesialforretning og ikke der daglig handel foregår) og produksjonskapasitet. Samtidig
hører vi om gunneiere som ikke får solgt elgkjøttet sitt.
Produsenter er opptatt av at lokalmat skal være lokal, for eksempel var det lite interesse
for vårt forslag om å selge Uvdalsleiven hos Eventyrsmak i Sigdal, for de hadde sin egen
leiv… Det var liten fokus på hvem målgruppa var og hva de legger vekt på, eller løse
utfordringen ved å spesifisere på produktet hvor det enkelte kom fra. Problemene eller
utfordringene var man bevisst, men man var ikke i like stor grad løsningsorientert.
Hytter
3700 hytter og 2500 innbyggere stilte raskt spørsmålet om bærekraft?
De fleste, største og nyeste hytteområdene er lokalisert i Uvdal. De har ressurssterke
eiere, flest fra området omkring Oslofjorden (ca. 2 timers avstand). Hyttene oppgis å ha
175 persondøgn/år. Det er lite utleie. Uvdal og Rødberg mener de lever av hytteturismen
og hytteeierne ses på som en ressurs som må tas godt vare på. Faktorer som kan bidra
til at hytteeierne legger igjen enda mer økonomi i kommunen er økt bruk av hyttene,
forretningers beliggenhet, vareutvalg, parkeringsmuligheter og åpningstider.
Trender viser at flere ønsker å tilbringe mer tid på hytta. Når antall innbyggere i
arbeidsfør alder reduseres, samtidig med at hyttebruken øker kan det by på store
utfordringer den dagen hytteeierne får behov for pleie og omsorgstjenester, som de har
krav på.
Bolyst
Kommuneplanen fokuserer på bolyst som et av sine viktigste satsningsområder fra mot
2021.
Innbyggere (også tilflyttere) mener de viktigste momentene for å flytte til/bo i
kommunen er:
Arbeid for to: at det finnes arbeid for begge i et parforhold og at det satses på annet enn
bare primærnæringer.
Bosted: det er nok hus/tomter (noen tomter selges til 1 kr), men beliggenheten er ikke
attraktiv. Lite muligheter for å leie boliger. Det er over 170 ledige bruk i kommunen, men
interessenter ønsker dem som feriested. Det er boplikt i Nore og Uvdal, men ikke 0konsesjon.
Skole: Nore videregående skole er veldig viktig for bosetting av unge. Skolen har en god
bredde av tilbud.
Tiltak: Har i samarbeid med Kongsberg Automative rekruttert flere nederlendere til
kommunen, arrangerer juletreff med info og siste nytt for ungdom som er hjemme på
juleferie, prosjektet ”Lys i alle glas” og har fibernett i hele dalen.
Av grunner til at man bør flytte til Nore og Uvdal oppgis: jakt, fiske, god plass, frihet,
kommunen gir gode betingelser for de som ønsker å flytte næringer dit, grundere kan få
til mye fordi man har innflytelse og påvirkningsmuligheter.

Næringsliv
Reiseliv/service: Satsning på reiseliv som vesentlig næring. Gir stor overrisling
(overnatting, mer hyttebruk, matsalg og dermed flere arbeidsplasser)
Landbruk: Kyr (melk) som basis i landbruket står i fare fordi små bruk er
kostnadskrevende. Spesielt bøndene har flere jobber samtidig, flere drømmer om å
kunne leve av gårdsdriften med landbruket som fundament, ikke turisme som
hovednæringsvei. Behov for gode distribusjonskanaler og langsiktig tenking i fht
landbrukspolitikken i kommunen. Kulturlandskapet som særpreger kommunen skapes av
landbruket. En innbygger uttaler: ”Rakner gårdsbruka, rakner dalen”
Håndverk: Mye god kompetanse på lafting og gammel byggeskikk, i tillegg til at
håndarbeidstradisjoner holdes i hevd (bunad)
Kultur og fritidstilbud
Internett viste at det er mange kulturminner og et enormt rikt kultur og fritidstilbud i
kommunen.
Kulturminner: Spesielt mange kulturminner, dalen med flest middelalderhus i Norge.
Spørreundersøkelsen vi gjennomførte kan gi indikasjoner på at kulturminnene i seg selv
ikke er attraktive nok for å sette kommunen/dalen på kartet, men at de trolig kan gi
opplevelser et løft, som ved å arrangere konsert i stavkirken.
• Ulike typer fritidsrettede aktiviteter kan se ut til å rette seg mot ulike målgrupper:
Foreninger og lag - mot innbyggerne. Vi har registrert 72 foreninger og lag! Helselag,
ungdomslag, korps, bygdekvinnelag, søndagsskole, 4H, pensjonistforeninger og
idrettslag finnes i flere av tettstedene.
• Private aktører - i hovedsak regionalt/nasjonalt
• Middelalderdalen og Langedrag - mot turister/nasjonalt
Bygdetunet samarbeider både med lokale og regionale aktører og retter arrangementer
både mot innbyggerne, hytteeierne/turister og ellers mot regionen.
Stor fokus og satsning på anlegg for alpint og langrenn for hytteiere i Uvdal.
At kommunen har Hardangervidda med DNT-hytter, alpinsenter og stort anlegg for
motorsport gjør at den er i en særstilling i fht en del andre kommuner.
Sterk tradisjon i fht håndverk og byggeskikk, knyttet til middelalderbygninger
Trillemarka
Særegenhetene ved Trillemarka oppfattes som: natur, stillhet, utsikt, mange bra
fiskevann, kulturhistorie, mangfold av dyr og fugler, fine setre. Det framstår som et. Llite
plantet skog, og relativt lite brukt. Lite tilgjengelig, lite kjent. Skiller seg ut pga de
mange rødlisteartene. Norges eldste gran. Folk på gata fortalte at de har hørt det er fint,
men ingen hadde vært der.
Fra gammelt av ble Trillemarka brukt til tømmerhogst, seterdrift og folk gikk fra seter til
seter på besøk, slik ble man kjent med innbyggere fra andre kommuner.
Nå er man hovedsakelig i Trillemarka fordi man har noe å gjøre der (arbeid, bær, fiske,
jakt), ikke som fritidssyssel mot et mål. Brukt av grunneierene innenfor sin eiendom.
Man drar ikke til Trillemarka for å se, men mer trolsk, mystikk, tette skoger, mange
plasser oppleves veldig urørte. Område som må sanses, nyte det uberørte (som er
skogen) Mange setre, men nesten ikke i bruk. En viss skjødsel er nødvendig for å
opprettholde rødlisteartene. Seterdrift krever også ved og har behov for å kunne kjøre
inn (jf forvaltningsplanen). Vanskelig å sende turister dit fordi de mangler mål å gå til og
trygghetsfølelse i fht merking.
Utlendinger/besøkende ønsker bare en smakebit, 1-2 timers turer. Rundturer. Trenger
base for å komme inn i marka og skilting fra hovedvei og gjennom marka.
Oppsummering
Utfordringer:
Mangel på mål og retning.
Trenger ikke nye ideer, men klare å realisere dem, gjennom samarbeid.

Befolkningsnedgang, særlig unge.
Klare å trekke lasset sammen
Definere hva man ønsker med landbruket.
Skal gårdsbruka og dalens karakteristiske kulturlandskap bestå, er det nødvendig at
bonden få bedre rammevilkår.
Hovedfokus på innbyggerne som hovedmålgruppe og bolyst.
Ressurser:
God økonomi
Ivaretatt gamle bygninger og kulturtradisjoner
Kontrastene mellom tettstedene
Nore videregående skole
Rv 40 og hytteturisme i nord trekker mange folk gjennom bygda
Utrolig gjestfrihet
Mangfold av aktiviteter og tilbud
Kreativitet blant innbyggerne
Seterdrift grunnlag for kontakten mellom menneskene i de tre kommunene
Nore-områdets rike natur og kultur er ikke alltid åpenbar, men må oppleves eller
introduseres.
I forhold til bosetting er det viktig med arbeidsplasser, også utover primærnæringen.

Kilde:
http://www.vegvesen.no/_attachment/62351/binary/315339 (ÅDT)

Vedlegg 3
LAA 360 Registreringsskjema til landskapsressursanalyse
Kommune:........................

Tema 4. Kulturhistorien i landskapet
Karakteristiske historiske utviklingstrekk

Delområde:....................................

Tema 1. Landformer/ geologi/ Struktur
Småkupert
Storkupert
Dalutforming
Skålformet
Repeterende
Vekslende med svake
avgrensninger

Tidsdybde:......................................................................................................................
Historisk kontuinitet:........................................................................................................
Kulturhistorisk påvirkning(styving av trær osv)....................................................................
Spesielle kulturmiljø med vekt på regional/ lokal byggeskikk..................................................

Annet:

Kirker, gravhauger osv.
Annet
Historiske veganlegg
Spesielle gårdsanlegg
Knutepunkt for ferdsel
Spesielle bygninger, broer osv.

Tema 2. Vegetasjonsdekke
Tett
Glissen
Flekkvis

Tema 5. Kulturelle referanser

Annet

Steder, tro og tradisjoner...............................................................................................
Steder, historiske hendelser............................................................................................
Møteplasser..................................................................................................................

Skogtype
Barskog
Løvskog
Blandingsskog
Edelløvskog
FjellBjørk

Annet:

Kulturpåvirket

Tema 6. Romlig- estetiske forhold/ skala

Åker
Eng
Beitemark
Frukt
Utmark
Plantefelt
Hogstflater
Tynning
Gjengroing/ forfall

Stor
Mellom
Småskala
Visuell avgrensning
Åpen
Lukket
Romdannelser
Konveks
Konkav
Tydelig
Svak
Markert
Tydelig
Kanter

Tema 3. Arealbruk. Bebygd areal
Bebygd areal
Nærings- og serviceareal
Fritidsbebyggelse/ hytter
Tettsted
By
Steinbrudd
Masseuttak
Energiproduksjonsanlegg
Turismeanlegg

Kommentarer:

1

Horisont
Sammenhengende
Oppbrutt
Avgrensning av delområde
Diffus
Markert
Sammensatt
Landemerker...........................................................................
Annet(lyd, lukter, blomstring osv.)

2

Vedlegg 4

uvdal på sporet av ver-di

Uvdal - på sporet av Ver-Di
Susanne I. Bremdal • Anette Iversen • Silje M. Lien • Åsmund Stendahl • Ane J. Tangvik
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VER-DI prosjektet er basert på et felles
behov for verdiskapning i og rundt
verneområder. Med både Hardangervidda
nasjonalpark og Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat er Nore og Uvdal med i
prosjektet.

Regional tilnærming
Hardangervidda nasjonalpark

5

Trillemarka- Rollagsfjell naturreservat

6

Uvdal som forbindelsesledd

6

Regionalplan for Hardangervidda

7

Villrein på Hardangervidda

9

Utmarksnæringer

10

Gamle ferdselsveier

11

Jordbruks- og seterlandskapet

11

Landskap og ressurser for utredningsområde
Uvdal- dalføre med fast bosetting

12

Jønndalen / Tøddøldalen- gjengrodd seterdal

13

Dagalitangen- Snaufjell

14

Smådøldalen- ubebodd seterdal

14

Eksempelområder
Solheimstulen

15

Hytte- og alpinområde

16

DNT- utfordringer

17

Regionale strategier

18

Kilder
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Landskapet inneholder
mange ulike verdier, som
gammel bygningsmasse
som sier noe om den
historiske tidsdybden.

Hvordan kan Uvdal bidra til denne utviklingen og hvilke
ressurser kan stedet bygge denne utviklingen på? Vi har
i dette arbeidet fokusert på hvilket potensial som ligger
i landskapet og hvilke muligheter dette kan gi regionen
som helhet.
Økt sentralisering av landbruket og synkende befolkningstall skaper utfordringer for bygder i Norge. Samtidig
har Norge tilbakelagt en epoke med stort fokus på vern
av arealer. I dag er 15 % av fastlandet vernet. Nå skal
disse områdene forvaltes. Samtidig har Stortinget gjennom «Fjellteksten» (St.prp.nr.65 2002-2003) ønsket en utvikling der verneområder i økende grad tilrettelegges for
kvalitetsturisme, et reiseliv som ikke går på bekostning av
verneformålet. Denne utviklingen utfordrer landsbygda til
å tenke nytt rundt bruk av sine arealer. Områder må rendyrke sin identitet og tradisjonelle næringsveier må endre
innhold.
Med dette som bakteppe ønsker vi å se på utviklingen
av verneområdene Hardangervidda nasjonalpark og Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, og deres innflytelse på
de vestlige deler av Nore og Uvdal kommune. Målsetningen er å synliggjøre og skape en bevissthet rundt landskapets ressurspotensial, og hvordan landskapskvalitetene
kan bidra til en bred verdiskapning. Fokuset rettes mot de
kvaliteter som er særegne for regionen, og som kan ha en
nøkkelrolle i en ønsket områdeutvikling. Formålet med
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dette arbeidet er å sikre denne utviklingen i videre regional
og kommunal planlegging, gjennom et sett med strategier
som vil være et bidrag til regional planstrategi etter planog bygningslovens § 7.1.
«Den brede verdiskapningen» må sees i et bærekraftig
utviklingsperspektiv (Haukeland & Brandtzæg 2009),
som innebærer at dagens utnyttelse av ressursene ikke
skal skje på bekostning av framtidige generasjoners behov. Dette gjelder både den sosiale/kulturelle, den økonomiske, og økologiske dimensjonen av begrepet. Øker man
bevisstheten om verdiene som ligger i landskapet, øker
man også muligheten for at disse verdiene blir ivaretatt
gjennom utviklingen.

uvdal på sporet av ver-di

Regional tilnærming

Utredningsområde

Metode

En landskapsanalyse er vårt verktøy for å finne og systematisere nøkkelkvalitetene i landskapet. Men hva innebærer egentlig begrepet landskap? «Den europeiske landskapskonvensjonen» (2000) definerer landskap som: «...et
område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat
av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer». Dette omfatter landskapets fysiske side, omgivelsene, og landskapets ikke-fysiske side,
oppfattelsen eller forestillingen. Haukeland og Brandtzæg
(2010) kaller denne tosidigheten for det ytre og det indre
landskapet. Det ytre landskapet svarer til våre fysiske omgivelser som landformer, arealdekke og bebyggelse, mens
det indre landskapet svarer til vårt inntrykk og opplevelse
av disse komponentene. En tilreisende vil se på et gjengrodd seterlandskap med helt andre øyne enn budeia som
opplevde livet på setra. Landskapsbegrepet gir dermed
plass for kulturhistorie, myter, sagn og fortellinger om
historiske hendelser, og må medregnes når man søker etter landskapets ressurspotensial.
Både landskaps- og bærekraftbegrepet er vide begreper,
og uttrykket bred verdiskapning er sektorovergripende
og berører mange aktører. I tillegg vil det være viktig å
betrakte landskapet fra overordnet nivå og helt ned på detaljnivå, for å dekke hele landskapets utviklingspotensial.
Dette krever en systematisk tilnærming.
Utgangspunktet for metoden er hentet fra veilederen
«Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og
landskapsverdi (2010).»

Eksempelområde

hvordan dalførene forholder seg til de omkringliggende
områder. For å se det store bildet må man heve seg over
livet på bakken. En tematisk inndeling var utgangspunktet
for vår tilnærming på dette nivået. Temaene sier noe om
historisk bruk, naturgrunnlaget og fysiske forutsetninger i
landskapet. Her er det flere temaer som kan ha betydning,
men vi har valgt ut det vi synes er det viktigste.

liteter innen vårt fokusområde. Her blir livet på bakken
og menneskene som lever i landskapet synlig. Vi delte fokusområdet inn i delområder etter landskapskarakter for å
kunne ha en systematisk tilnærming til mulighetsstudiene
og forslag til tiltak.

Eksempelområder. Her beveger vi oss helt ned på det
enkelte sted og studerer menneskene som lever der og deRegional tilnærming. Dette er nivået der man ser etter
de store sammenhengene og landskapets hovedstrukturer. Lokal tilnærming. På dette nivået går vi nærmere inn res forhold til landskapet. Det er på dette nivået det gir
Her ser vi på Numedals og Uvdals plass i regionen og på detaljene og ser på forbindelser og eksisterende kva- mening å benytte begrepet «stadkjensle». Fokus for våre

Metodisk tilnærming
til prosjektet. (t.v.).
Omfattende stinett
strekker seg over hele
Hardangervidda og
skaper forbindelser ned
bygdene (t.h.).
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undersøkelser har vært menneskets forhold til stedet,
hvordan mennesket bruker landskapet, og hvordan bruken
har utviklet seg. Her er det også muligheter for å teste ut
hvilke utslag strategiene vil gi på det enkelte sted.
En samlet vurdering av resultatene fra de ulike under
søkelsene har dannet utgangspunktet for bidraget til
regional planstrategi etter plan- og bygningslovens § 7.1.
I tillegg til kartstudier og litteratursøk, har intervjuer og
samtaler med brukerne av landskapet vært sentralt i vårt
arbeid. Vi har gjordt oss kjent i området gjennom et felt
studie fra 21. - 24. september 2010.

Landskapskonvensjonens betydning
for metodisk tilnærming

Den europeiske landskapskonvensjonens grunntanke om
at landskapet blir til i møtet mellom mennesket og omgivelsene, har skapt utfordringer for planleggere og alle
berørte innen utvikling av landskap. Hvordan skal det enkelte menneskets opplevelse av landskap få betydning for
planprosesser og hvordan skal denne kunnskapen gjøres
tilgjengelig? I veilederen «Framgangsmåte for vurdering
av landskapskarakter og landskapsverdi (2010)» er ett av
utredningstemaene «Kulturelle referanser». Denne kategorien setter ingen fysiske spor i landskapet, men følger
de menneskene som lever der, historiene som fortelles om
stedet, og stedets kultur. Denne tilnærmingen er et resultat
av fornyet innsikt og økt fokus på den kulturelle dimensjonens betydning for utvikling av landskap.
Samtidig har konvensjonen en målsetning om medvirkning i planleggingen, og ønsker at befolkningen skal aktivt ta del i planleggingen av sine omgivelser. Dette brukerfokuset har gitt landskapsanalysen et nytt ben å stå på,
et ben som er forankret i folks «stadkjensle».
Vi har nærmet oss dette gjennom samtaler med personer
som har en nøkkelrolle i tilknytning til verdiskapningen i
regionen. Samtalene har gitt oss innsikt i hvordan stedet
brukes av fastboende og tilreisende, forvaltningsutfordringer tilknyttet verneområdene, utfordringer knyttet til
oppstart og drift av nye virksomheter, og i de strukturelle
endringers betydning for landbruket.
Uvdal stavkirke. Begrepet «stadkjensle» er summen
av opplevelser somformer forholdet vårt til et sted.
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Regional tilnærming

Dette nivået krever en grovmasket tilnærming. Vi hever oss over livet på bakken og vi ser etter landskapets overordnete fysiske strukturer.
Vi undersøker også de prosessene som har skapt landskapet slik vi kjenner det i dag, og hvordan kulturhistorien har bidratt inn i dette.
Hardangervidda nasjonalpark er Fastland-Norges
største verneområde med 3422 km2, og ble opprettet i 1981.
Verneområdet brer seg utover fylkene Hordaland, Buskerud
og Telemark, og ligger i 7 kommuner. Hensikten med det
store verneområdet er å sikre et representativt utsnitt av
norsk fjellnatur. Hardangervidda er et viktig leveområde
for ulike arter, spesielt for villreinen. Samtidig er vidda et
av de mest brukte fjellområder i Norge, tiltross for vernet.
Med sin sentrale beliggenhet er Vidda et svært tilgjengelig
og populært friluftsområde. Her finnes et vidt spekter av naturopplevelser, kulturminner, utallige historier og verdifull
kunnskap om tradisjonell bruk (Grønvold et.al. 1992).
En viktig årsak til vernet var at vassdragene i Veigdalen
og Dagali sto i fare for å bli utbygget på 1970-tallet. Samtidig var det stor uenighet og heftig debatt angående de store
områdene av privat eiendom på vidda. Hele 52% av arealet
på vidda er privat eid, og for første gang skulle man klare å
inkludere dette inn i en verneplan. Lokalbefolkningen fryktet
tap av råderett, og at nasjonalparken ville vanskeliggjøre den
næringsmessige bruken av vidda. Det ble derfor opprettet
vilkår som skulle ta hensyn til den tradisjonelle utnyttelsen
av vidda.
Forvaltningsansvaret er delt mellom fylkesvise tilsynsutvalg, de tre fylkesmennene og Direktoratet for Naturforvaltning. Et høyt prioritert mål er å holde omfanget av motorisert
ferdsel på et lavest mulig nivå i forhold til det som er nødvendig. Landbruket skal kunne utnytte vidda som et ekstensivt høstingsområde av fornybare ressurser. Friluftslivet og
drift av turisthyttene skal ta hensyn til miljø og artsmangfold
(Lauritzen og Solem 2007).
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble opprettet i
2008. Dette er Norges største sammenhengende skogsverneområde og et av de største naturreservatene i landet med
148km2. Skogreservatet er av gammel, sammenhengende
naturskog og har et rikelig biologisk mangfold. Minst 129
arter på den rødelisten lever her i forholdsvis store antall
(trillemarka.no 2010). I tråd med lokale ønsker skulle verneområdet forvaltes av de tilknyttede kommunene, Rollag,
Nore og Uvdal og Sigdal (Miljødepartementet. 2008).

Jordbruk
Skog

Verneområde i Buskerud

Fjellområder

Verneområde utenfor Buskerud

Myr

Utredningsområde

Vann

Kommunegrenser i Buskerud

Veg
Bygninger
Eksempelområder

Geilo
Eidfjord

Utredningsområde
Uvdal
Hardangervidda
nasjonalpark
Trillemarka- Rollagsfjell
naturreservat

Oslo

Drammen
Kongsberg

5

01 innledning

02 regional tilnærming

03 lokal tilnærming

Uvdal som forbindelsesledd

04 eksempelområder

05 regionale strategier

er avgrenset mot Rødberg, og berører ikke naturreservatet
i Trillemarka- Rollagsfjell. Hvis man skal jobbe mot en
Hvis man forutsetter at vernestatus er en merkevare som
tydeligere sammenheng mellom verneområdene, vil dette
tiltrekker seg turister, har Nore og Uvdal en unik posisjon
være et resultat av bevisst jobbing mot dette målet.
mellom Norges største nasjonalpark og landets største
En økt sammenheng kan tydeliggjøres gjennom mange
barskogreservat. Dersom potensialet i disse områdene utvi- tiltak. På Hardangervidda er det et godt utviklet stisystem,
kles mot et naturbasert reiseliv som synliggjør, og ivaretar og mange overnattingsmuligheter i DNT-hytter. Dette
de kvaliteter som ligger i områdene, vil Uvdal utgjøre et
finnes ikke i samme grad i Trillemarka- Rollagsfjell.
sentrum for denne virksomheten. I dag er Uvdals fokus ret- Forbindelsen kan tydeliggjøres ved å koble stisystemet i
tet mot Hardangervidda. Trillemarka-Rollagsfjell fikk mye Trillemarka- Rollagsfjell opp mot det som allerede eksitemedieomtale i vernesaken, og vernestatusen har gjort folk
rer på Hardangevidda.
oppmerksomme på området. Dette kan gi nye muligheter
I tillegg bør det stimuleres til et økt tilbud langs hele
for de tilgrensende kommunene. Vårt utredningsområde
forbindelsen. Hvis aktiviteter og annen virksomhet er

Bevisstgjøring.
Uvdal spiller en strategisk
rolle for å binde sammen
verneområdene.
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spredt langs hele forbindelseslinjen vil sammenhengen
tre tydeligere fram. I dag er tettheten av tilbud som retter
seg mot turister størst i Uvdal og Hardangervidda. Sammenhengen styrkes også ved å ha et felles knutepunkt
der informasjon om områdenes kvaliteter og muligheter
for varierte opplevelser er godt tilgjengelige. Dette stedet
må også kunne tilby overnatting og være et utgangspunkt
for dagsturer eller kortere turer inn i begge verneområdene. Rødberg har i dag turistkontor, ved siden av at
kommunehuset og mange sentrale forvaltningsorganer er
samlet her. Ved å utvide disse tilbudene kan Rødberg som
sentrum ha en viktig rolle for å synliggjøre forbindelsen
mellom områdene.
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Regional plan for
Hardangervidda

«Regional plan for Hardangervidda» (2010) har som målsetning å komme fram til en helhetlig og langsiktig strategi
for bruk av arealer som er viktige leveområder for villrein.
De overordnete målene er å sikre villreinens leveområder,
sikre lokalsamfunnene rundt vidda gode muligheter for
nærings- og bygdeutvikling, og legge til rette for friluftsliv
og naturbasert reiseliv. Planen er dermed ikke en ren verneplan, men har blitt kalt «mulighetenes plan».
Planen er sendt ut på høring, og er derfor ikke endelig
vedtatt når dette arbeidet ble utført. Planen, slik den foreligger nå, setter sterke føringer for videre utvikling i regionen, og vi har derfor valgt å se hvilke konsekvenser dette
får for vårt arbeid.
Planforslaget i Uvdal. Vi har sett på muligheter for
en sterkere kobling mellom Hardangervidda og området
Trillemarka-Rollagsfjell. Ser man på den overordnede
strukturen i landskapet, kan denne sammenhengen tydeliggjøres langs tre ulike landskapsdrag: Uvdal, Lufsjåtangen
eller Dagalitangen. De to tangene forlenger høyfjellsplatået vestover og omkranser Uvdal. Det er derfor viktig
å se hvilke valg «Regional plan for Hardangervidda» har
gjort for disse områdene, slik at våre strategier kan bygge
opp under den retningen planen gir.
Dagalitangen er sonet som fjell og annen utmark.
Viktigheten av Dagalitangen som villreinområde er omstridt, men planen vurderer Dagalitangen som praktisk
talt utilgjengelig for villreinen på grunn av riksvei 40, og
mye hytter ved tangehalsen. Sonen fjell og utmark ønskes
i planen å opprettholdes relativt uberørt av hensyn til landskap, dyreliv, andre naturkvaliteter og/eller friluftsliv.
Lufsjåtangen er sonet som et nasjonalt villreinområde.
Denne er mindre belastet ved tangehalsen, og viktigheten
av å bevare denne har blitt sett på som særlig stor siden
Dagalitangen utgikk som nasjonalt villreinområde.
Området fra Uvdal alpinsenter til Vasstulan er sonet reiselivssone. I forbindelse med reiselivssonen som kategori
i planen, har det blitt utført undersøkelser som har konkludert med at det er ferdselen ut fra disse intensivt brukte
sonene som forstyrrer villreinen, ikke områdene i seg selv.
Planen forutsetter kanalisering av ferdsel utenfor viktige
villreinområder, noe som også skal ta hensyn i villreinens
varierende bruk gjennom sesongen.

Konsekvenser for forbindelsen
Siden Dagalitangen er regnet som et mindre viktig villreinområde enn Lufsjåtangen, vil det være et fornuftig tiltak
å kanalisere ferdselen ut fra hytte- og alpinområdet mot
Dagalitangen fremfor Lufsjåtangen. Naturbasert reiseliv,
og tilrettelegging for friluftsliv bør rettes mot østsiden
av dalen. Tilrettelegging på Lufsjåtangen må rettes mot
svært forsiktig bruk, og mot deler av året der villreinen

Bruk av vern.
Regionalplanen sees på
som mulighetens plan i
forhold til å sikre vern av
villrein og samtidig bruk
av vidda.

ikke bruker området. Framtidige metoder for varsling når
villrein bruker området vil også kunne få konsekvenser for
bruk av Lufsjåtangen.
Regional plan for Hardangervidda gir dermed en god
indikasjon på at utvikling av friluftsliv og naturbasert reiseliv i området Uvdal, Dagalitangen og Smådøldalen også
er god forvaltning av villreinressurser. Dette gir unike muligheter til å se på tilbudet i disse områdene i sammenheng.
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eksotisk.
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Villrein på Hardangervidda

Norge har som eneste land i Europa bestander av opprinnelig fjellrein. Vi har dermed et internasjonalt ansvar for
å bevare arten. Hardangervidda er Nord-Europas største
høyfjellsslette. Selve villreinområdet er 8000 km2, omtrent dobbelt så stort som de vernede områdene. Hardangervidda er ett av svært få gjenværende villreinområder
som har bevart de opprinnelige økologiske kvalitetene
arten krever. Vidda er såpass stor at villreinen gjennomfører reelle årstidstrekk mellom bruksområder. Vinterbeitene ligger på østvidda, mens villreinen trekker mot vest
på våren. Nettopp derfor spiller østvidda en vesentlig rolle
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for forvaltningen av villreinen (Lauritzen og Solem 2007).
Stikkordet og nøkkelen til villreinens overlevelse i norske
fjell er areal. Villreinen er svært sky ovenfor menneskelig
bruk og aktivitet. Det være seg bebyggelse, turistanlegg,
vassdragregulering og samferdsel. Også folk til fots eller
ski blir sett på som forstyrrelser for villreinen. .
Rapporten fra Østlandsforskning (Bråtå et.al. 2010) ser
på hvordan villreinen og villreinfjellet er en kilde til verdi
og samfunnsutvikling. Utafra deres undersøkelser er det i
dag ingen reell forskjell i samfunnsutvikling i kommuner
med eller uten villrein. Hovedsakelig er verdiskapningen
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i dag knyttet til høstingen via jakt og salg av jaktkort. Jaktpakker, hvor kjøper blir tilbudt flere jaktkort samtidig,
overnatting, servering av mat m.m., er foreløpig lite omfattende, men har et utviklingspotensial. Opplevelser basert
på villrein er lite utviklet. Bruk av kulturminner og historier om villreinen, og en grad av opplevelse av villreinen
«live» og via nye medier er alle verdifulle muligheter. Det
er imidlertid klart at villrein aldri kan bli et grunnlag for
turisme med betydelig volum.
Eksistensen av villrein har en vesentlig verdi i seg
selv ved at den gjør fjellområder med tilliggende bygder
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mer interessante og er verdifulle både kulturelt og miljø
messig. Villrein kan utvikles sterkere som en merkevare.
Regioner med villrein må snu tankegangen, fra å se på
dette dyret som en bremsekloss for utvikling, til heller å se
villrein som en forsterkning og en indikator på at bygda er
bærekraftig og miljømessig i balanse med naturen.

Utmarksnæringer

Gårdene som grenser mot fjellet har tradisjon for et landsbruk basert på «mangesysleri». Mange små næringer bidrar
til gårdens samlete inntekt. Utmarksnæringer som seterdrift
og beitebruk, foredling av fisk, opplevelsesnæring med
utleie av jakt og fiskerettigheter er en del av gårdenes livs
grunnlag. I rapporten «Utmarksnæringer i Nore og Uvdal og
bruk av LNF-formålet etter plan- og bygningsloven» (2010)
er utmarksnæringenes betydning for gårdbrukere i dag kartlagt gjennom intervjuer med grunneiere. Informantene sier:
«Uvdal har alltid vært avhengig av fjellet», noe som gjenspeiler seg i utmarksnæringens betydning for gårdsdriften.
40% av informantene sier at utmarksnæringer utgjør mer
enn 50% av inntektsgrunnlaget, og mange gir uttrykk for
utmarksnæringenes økte betydning etter strukturendringer
i landbruket. Samtidig har 70 % av informantene tro på at
utmarksnæringene vil utgjøre mer enn 50 % av gårdsinntektene i framtida, og at det er her utviklingspotensialet for
driften ligger.

Ørretfiske ved Geitvatnet. Fiske har vært viktig
til alle tider. Produksjon av rakfisk er en betydningsfull
utmarksnæring for regionen i dag.
(Foto: Nore og Uvdal fotoarkiv).

Utmarksressursene i Uvdal er knyttet til beite, jakt og
fiske. Rakfisken har en sentral posisjon for Uvdal, og 25%
av informantene har dette som en betydelig del av sin inntekt. Næringsfiske av vill innlandsfisk er en kuriositet i
nasjonal sammenheng, og det ligger stort potensial her for
virksomheter som kan knytte seg til turisme og opplevelsesnæring. Jakt har i dag mindre økonomisk betydning,
men her et det et stort potensial som ikke er utnyttet. Men
opplevelsesnæringen er ikke kun rettet mot jakt og fiske.
Landskapet, naturen og kulturhistorien på stedet er i seg
selv egnet for formidling og opplevelse.
Utmarksnæringenes største utfordring er knyttet til
behovet for motorferdsel i verneområdet. En annen utfordring er at utmarksnæringen ikke alltid kan defineres
som landbruk i LNF-kategorien etter plan- og bygningsloven. Dette fører til at flere grunneiere må gjennom
en omfattendereguleringsprosess for å kunne utnytte potensialet i utmarka.
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Gamle ferdselsveier

Før Bergensbanen ble opprettet i 1909 var Hardanger
vidda den viktigste handelsvegen mellom øst- og
vestlandet. Siden østlendingene kalte hardingene for
«nordmenn» har disse ferdselsårene fått navnet «Nord
mannsslepene» (Haakenstad 2010). De større reisefølgene over Hardangervidda kunne bestå av noen
driftekarer og opptil 80 kyr. Dette stilte krav til framkommeligheten. Slepene ble lagt på tørre, høytliggende rygger
i retning øst- vest. Det var også viktig å ikke gå annen
manns innmark for nær. Fedrifterne la derfor veien oppe
på vidda langt fra gård og grend. Enkelte steder kan man
også se at slepene tar lange buer utenom setrene på vidda.
I dag har Uvdal mistet noe av denne ferdselen som knyttet dalføre til resten av regionen, men turismen spiller en
viktig rolle for at folk skal få nye relasjoner til området.
Av hovedferdselsårene var det Store- og Søndre nord
mannsslepa som endte opp i Numedal, og tidligere tiders
ferdsel kan sees igjen i dagens eiendomsstruktur. Når
gårder i Rollag og Veggli har fiskeretter langt inne på sentralvidda har dette sammenheng med handelsmønsteret i
historisk tid (Tråen et. al. 2001).
I dag brukes de gamle ferdselsveiene av fotturister, men
også til motorferdsel i forbindelse med vareforsyninger
til DNT-hytter, eller annen utmarksnæring. Det ligger en
kime til konflikt mellom utøvelsen av tradisjonell næringsvirksomhet med påfølgende behov for motorferdsel, og
verneformålet. Dette er også en aktuell problemstilling for
nye opplevelses- og utmarksnæringer.

Jordbruk - og seterlandskapet

Tidligere var landbrukets rolle å produsere matvarer. I dag
er det økt fokus på landbrukets mangesidige rolle i samfunnsutviklingen, blant annet som produsent av landskap
og levende bygder. Jordbruket fra tidligere tider og fram til
i dag, har formet dagens landskapsbilde.
For fjellnære bygder har jord- og beitebruket vært
preget av en sesongmessig forflytning mellom fjell og dal.
Dyrene ble sendt til fjells om sommeren, slik at det kunne
produseres fôr på innmarka. Dette førte til framveksten av
seterkulturen. Det var vanlig å ha en heimseter nær gården,
og en langseter som oftest lå langt til fjells, og det var som
oftest kvinnene som styrte livet på setra. Siden seterkulturens storhetstid på 1850-tallet, har tallet på setre i drift

Fra dalbunn
til vidde. Jordbruket
følger hele transektet.

stadig gått nedover. I 2008 var det registrert 10 setre i drift
i Nore og Uvdal (skogoglandskap.no 2010).
Resultatet av denne utviklingen viser seg i den stadig
økende gjengroingen av utmarka. Tidligere tiders beite
og behovet for brensel holdt landskapet åpent. Når denne
bruken opphører blir sporene fra seterkulturen i landskapet

mindre tydelige. Seterkulturen har referanser til både nasjonalromantikken og det særnorske, og blir oppfattet som
eksotisk for utenforstående. Setra kan derfor få en renessanse gjennom en utvikling som retter seg mot lærevilligeog opplevelseshungrige turister.
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Landskap og ressurser for utredningsområde

Ønsker man økt verdiskapning knyttet til landskapet er det nødvendig å se på ulike temaer ut fra stedets
fysiske form, bruk og kulturelle innhold. Dette for å trekke frem nettopp de elementene som danner grunnlag
for ressursene og mulighetene landskapet gir. Utredningsområdet er et nivå i analysen der man kan undersøke livet på bakken sett i lys av de regionale sammenhengene.
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En landskapsressursanalyse vil ved hjelp av en tematisk
gjennomgang synliggjøre disse mulighetene.
Utredningsområdets strategiske plassering midt mellom
verneområdene kan spille en stor rolle i regional sammenheng.
Ved å dele landskapet opp i mindre områder, bidrar dette til
å synliggjøre hvert steds rolle, ut fra ulike kvaliteter. En slik
inndeling vil være basert på visse kriterier og er i denne sammenheng i stor grad et resultat av topograf, vegetasjon og arealforhold, men også funksjoner tilknyttet bolig, infrastruktur
og service. Overordnet består delområdene 1-3 av dalfører,
noe som gjør at man får en retningsstyrt bevegelse mellom
verneområdene. Delområde 4, Dagalitangen har en noe annen funksjon i det den forlenger vidda og trekker den ned mot
Numedal. Avgrensningen mot vest dannes av riksveien som
skjærer på tvers av disse bevegelseslinjene.
Lufsjåtangen utgjør et tilsvarende bevegelsesområde, der vi
finner viktige historiske forbindelseslinjer ned mot Numedal.
Ut fra vår tidsbegrensning har vi ikke rukket å se detaljert på
denne tangen og kan derfor ikke gjøre en nærmere vurdering
av den i denne sammenheng.

1. Uvdal
- dalføre med fast bosetting

Tilgjengelighet. Uvdal er omkranset av snaufjellsområdene
Dagalitangen og Lufsjåtangen. Dalen er i regional målestokk
i en mellomstørrelse, visuelt lukket mot Rødberg. Rødberg
befinner seg i et smalt og bratt område i nordenden av Rødbergdammen som er demmet opp som en følge av vannkraftutbygging. En smal adkomst via riksvei 40 fra Rødberg følger
dalbunnen gjennom Uvdal for så å krysse opp på Dagalitangen
på sin ferd mot Geilo.
Dalsiden opp mot Dagalitangen er forholdsvis bratt, mens
det på den andre siden av dalen er en slakere helning opp mot
Lufsjåtangen. Den noe slakere topografien får deler av dalen til
lettere å flyte sammen med snaufjellet og tregrensen blir et viktig
element for å skille områdene fra hverandre. Vegetasjonen består
av tett blandingsskog av bjørk og gran med enkelte hogstflater.
Iblandet boliger, gårdstun og jordbruksarealer, gir dette et tydelig landbrukspreg til dalen. Selve om store deler av dalbunnen og
enkelte høyerliggende områder holdes åpne, preges også området av noe gjengroing. Disse åpne områdene, samt Fønnebøfjorden lar øyet vandre over en større del av landskapet og skaper
en romslighet. I den øvre delen av dalen bryter alpinbakker og
konsentrert hyttebebyggelse de skogkledde liene.
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2. Jønndalen / Tøddøldalen
- gjengrodd seterdal

Tilgjengelighet. Dalen markerer sin begynnelse i form
av en smal passasje opp fra Uvdal. Omkranset av Hardangervidda på begge sidene ender de til slutt på snaufjellet.
Avgrensningene kan derfor være utydelige, men en tett
ungskog av fjellbjørk har fått etablert seg i store deler av
området som tidligere har vært beitemark. Tregrensa definerer i så måte overgangen idet dalen flates ut mot vidda.
Seterdalene utgjør det siste trappetrinnet opp mot Hardangervidda og er viktig for forbindelsen mellom fjell og
dal.

Historisk kontinuitet. Tidsdybden er stor med en sammenhengende historisk kontinuitet som er synlig i landskapet gjennom elementer som stavkirken fra middelalderen
via gårdsbebyggelse og infrastruktur fra ulike tider, frem
til dagens alpinanlegg. Denne tidsdybden understrekes
også av den historiske bruken av landskapet, der tidligere
tiders gårds og bosetning ligger lengre oppe i lia. Deler
av denne utgjør et viktig nasjonalt kulturlandskapsområde
(arealis.no 2010) og står i kontrast til dagens hovedvei, bebyggelse og jordbruk langs dalbunnen.
Landskapets ressurspotensial. Vannkraftutbyggingen på Rødberg har ført til oppblomstringen av kommunesenteret med flere funksjoner som butikker, service og
boliger. Landskapets trange form, leder reisende gjennom
tettstedet, før Uvdal åpner seg og blir en naturlig gjennomfartsåre. Dalen og tettstedet, med sitt historiske tidsperspektiv og landbruk, byr på muligheter for butikker med
lokalmat, håndverksprodukter og overnatting. Tidsdybden
i landskapet gjør det spesielt aktuelt med formidling av stedets kulturhistorie. Bygdetunet og stavkirken er eksempler
på områder som er aktuelle møteplasser for utveksling av
slik kunnskap. I tillegg til tradisjonelt landbruk, kan gårdene bidra mot opplevelsesindustrien, ved å åpne tunet for
besøkende.

Gjengroing. Et
resultat av endret bruk
av landskapet. Dette
fører til en vesentlig
forandring av landskapsbildet.

Historisk kontinuitet. I dag er det ingen setre i drift og
deler av dalene er bebygd av hytter. Sporene etter seterlandskapet har gradvis blitt visket ut og er i dag vanskelig å gjenkjenne. Tidligere har dette vært et viktig område
for ferdsel over fjellet fra vestlandet, og deler av de gamle
nordmannsslepene har gått gjennom området. Setrene har
hatt betydning for muligheten til overnatting og SolheimTidligere var Rødberg siste stoppested for Numedals stulen er fremdeles åpen og inngår som en del av Turistbanen, men toglinjen er nå nedlagt og traseen ligger foreningens hyttenettverk.
uforandret. Denne kan spille en rolle for å binde områder
sammen, ved for eksempel utvidelse av dagens dressintil- Landskapets ressurspotensial. Dalen er en viktig
bud, eller tilrettelegge for sykkel.
forbindelse mellom Hardangervidda og Uvdal og fungerer
som en innfallsport til nasjonalparken med muligheter for
Aktuelle tiltak og hensyn
parkering, overnatting og servering. Flere setre i området
• Rødberg som sentrum med sin sentrale plassering
gir mulighet for seterdrift, utleie og turisme knyttet til bruk
midt mellom Hardangervidda og Trillemarkaav nærområdet.
	Rollagsfjell. Informasjon og videre kanalisering av
besøkende.
Aktuelle tiltak og hensyn
• Produkter og historieformidling med opphav i stedets • Setrene bør fylles med nytt innhold. Tiltak bør rettes
kulturtradisjon.
mot bygningene og setervollene rundt dem.
• Aktiviteter knyttet til innmarka, som besøksgård,
• Utvikling av kortere turkonsepter og formidling
deltagelse på dugnad i jordbrukslandskapet.
tilpasset ulike grupper, for eksempel guiding.
Tradisjonell drift av en gård inneholder aktiviteter
• Pedagogisk verdi. Sammenheng mellom landskapets
som kan rette seg mot opplevelsesnæringen, som for
visuelle uttrykk og menneskelig aktivitet eller opphørt
eksempel hesjing av høy.
aktivitet. Stedet kan også brukes for å formidle at
• Nærområde for hytteturister – skape arenaer for møte
landbruket ikke bare er en matprodusent, men også
mellom fastboende og tilreisende.
produserer landskap og levende bygder.
• Tilrettelegge for opphold og rasteplasser langs veien
• Randsone problematikk– bevisst holdning til
av god kvalitet, som kan bidra med informasjon om
kanalisering av turister og bruk av området.
stedets opplevelsesmuligheter.
• Livet på setra: dyr og aktiviteter tilpasset for eksempel
• Festivaler og arrangementer.
barnefamilier, skoleklasser.
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3. Dagalitangen
- snaufjell

Mellom Smådøldalen og Uvdal reiser det seg et fjellplatå.
Dette området er for det meste over skoggrensen og er
småkupert med noen mindre topper. Reinlav danner store
tepper som sammen med et utall små vann og myrer preger
området. Igjen er det vegetasjonen som danner avgrensningen, men mot vest skjærer riksvei 40 over tangen. I
denne delen er det mange hytter og to større turisthytter
som sammen med veien danner et bånd av bebyggelse og
infrastruktur.
Landskapets ressurspotensial. Riksvei 40 danner en
innfallsport til fjellområdet og er et utgangspunkt for jakt,
fiske og friluftsliv. I tilknytning til riksveien finner man alpinbakke, hytter, overnattingsmuligheter og servering. Her
arrangeres det også årlig en Fjellmatfestival. Historiske
slep har gått over tangen mot Rødberg. Det er få oppmerkede stier i området i dag, og det er et potensial for å bedre sammenhengen mellom Smådøldalen og Uvdal over
tangeområdet. I tillegg karakteriseres tangen som mulige
vinterbeitereserver for villrein.
Aktuelle tiltak og hensyn
• Avgjørelse av villreinens fremtidige bruk av
området vil være viktig for å velge rett strategi for
videre utvikling.
• Utvikle området i forhold til kortere turer. For
eksempel et felles fiskekort for området med
informasjon om fiskemuligheter og gode stier.
• Merking, parkering og opparbeidelse av stier som
også kan knyttes til et større regionalt stisystem.
• Plan for videre utbygging og aktiviteter i området.

4. Smådøldalen
- ubebodd seterdal

Delområdet strekker seg fra et småkupert høyfjellsområde
med en utydelig og utflytende avgrensning, for så å fortsette nedover i et gradvis trangere dalføre. Ferden gjennom
dalen preges av et variert romforløp. En liten elv slynger
seg etter hvert gjennom dalbunnen, for så å berike opplevelsen med stadig mer brus ettersom den renner nedover
den brattere delen ned mot Rødberg. Skogen som består av
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fjellbjørk veksler mellom å være glissen og tett, med åpne
voller og myrer.
Historisk kontinuitet. Området har tidligere vært preget av seterdrift med setervoller og beitemark, men er nå i
starten på en gjengroingsfase. Sporene av seteredriften er
tydeligere i Smådøldalen enn i Jønndalen, og gjengroingen
preger ikke landskapet i samme grad. Den spredte hyttebebyggelsen er ikke er spesielt synlig i terrenget. Grusveien
gjennom dalen er en del av nasjonal sykkelrute nr. 5 fra
Larvik til Geilo.
Landskapets ressurspotensial. Den lite trafikkerte
grusveien gjør ferdselen enkel både til fots og på sykkel,
men åpner også for komme seg inn i området med bil. Stedet er også en viktig innfallsport til Dagalitangen. Her er
det muligheter for sanking av bær, fiske og friluftsliv. Det
tradisjonsfulle seterlandskapet har mye å by på i forhold
til fortellinger, kulturminner og den historiske bruken av
landskapet. Dette har et formidlingspotensial i forhold til
opplevelsesturisme. Området bidrar til å knytte sammen
fjellområdene med Rødberg og skaper en viktig forbindelse i forhold til tur og opplevelse. Forsiktig hytteutbygging
som ikke går ut over landskapets karakter.
Aktuelle tiltak og hensyn
• Tilrettelegging i forhold til parkering, skilting,
merking, stier.
• Overnatting på setra og utvikling av mer utradisjonelle
overnattingsalternativer.
• Opplevelser tilknyttet driften og livet på setra.
• Rasteplasser for sykkel og andre på gjennomreise.
• Tilrettelegging for fiske og naturopplevelser for
grupper med ulik funksjonsevne.
• Plan for utbygging av hytter.
• Skjøtselsplan for setervoller og tilrettelagte tiltak.
• Se sykkelruten i sammenheng med de andre tiltakene
og utvikle tilbudet som rettes mot denne gruppen.

De immaterielle sidene ved et landskap er knyttet til
historier og forellinger til stedet. Ved å synliggjøre disse
som møteplasser oppdager man skjulte ressurser.

uvdal på sporet av ver-di
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Solheimstulen

Eksempelområdene ble valgt fordi de synliggjør noe av problematikken og utfordringene vi ser i
kommunen. Områdene har potensial for videre næringsutvikling, noe som kan gi problemer med
landskapsbildet og skape konflikter i forhold til villrein og verneområdene. Det er også knyttet
forskjellige kvaliteter til områdene, noe som gjør at de appellerer tilforskjellige mennesker. For at
strategiene skal få et konkret innhold er det også viktig bevege seg helt ned på bakkenivå.
Smådøldalen

Jordbruk
Skog

Myr
Vann

Torsetlia

Veg
Bygninger
Eksempelområder

Tøddøldalen

Solheimstulen ligger øverst i Jønndalen i Uvdal. Det er en
tursithytte som drives og eies av Tore Videsjorden. Den
ligger fint til som en innfallsport til Hardangervidda og er
en av flere hytter som samarbeider med DNT. Dagens bruk
av området er preget av både norske og utenlandske turister
som benytter seg av de oppmerkede stiene og går kortere og
lengre turer innover fjellet. Noen bruker også Solheimstulen
som base og går korte dagsturer herfra. Det er blitt et mer
populært reisemål etter at nasjonalparken ble opprettet (pers.
med. Videsjorden 2010).
Internasjonale trender. En undersøkelse gjennomført
sommeren 2008 blant danske, tyske og nederlandske turister viser at opplevelse av den norske naturen var et viktig
mål for reisen. I tillegg har tittlene nasjonalpark og landskapsvernområde stor grad av appell for turistene. Altså er
det naturopplevelsene som er viktige. Kun en liten andel vil
ha fysisk krevende aktivitet og andre aktiviteter med risiko.
Kunnskapsformiddling, god tilgjengelighet, sightseeingtilbud, gode overnattingsmuligheter og lokal mat ønskes tilrettelagt i randsoner til nasjonalparker. Inne i selve parkene er
informasjon og tilrettelagte stier ansett som viktige (Haukeland 2010).

Fjellområder

Vasstulan

Utfartssted. Området er et populært utfartssted både vinter
og sommer. Det ligger i naturskjønne områder med grensa til
nasjonalparken en kort tur unna. DNT har opparbeidet et godt
merket løypenett inne i parken og det kjøres opp skiløyper i
området på vinteren. I tillegg finnes det flere historiske severdigheter og lokale bedrifter som driver småskalaproduskjon
nede i dalen. Alt dette gjør at Solheimstulen har et godt utgangspunkt for videre utvikling.

Uvdal skisenter

Solheimstulen

uvdal på sporet av ver-di

Jønndalen
Uvdal alpinsenter

Uvdal

Seterlandskapet. Solheimstulen ligger i et seterlandskap
preget av gjengroing. Gjenoppretting av seterlandskapet
kan skape en større naturopplevelse. Dette kan også ha en
pedagogisk verdi som kan vise hvordan menneskets bruk
påvirker landskapet og at jordbruket ikke bare er en matprodusent, men også en produsent av et levende landskap.
Det kan være en mulighet å sette setrer i stand igjen, ha
dyr på beite og vise hvordan tradisjonell seterdrift forgikk.
I tillegg til å ha en pedagogisk- og landskapsmessig verdi
kan dette gjøre Solheimstulen og området rundt mer ettertraktet.
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Turkonsepter. For gjester på Solheimstulen har opp
holdstiden forandret seg mye med årene. Mens gjestene
før kunne tilbringe hele ferien sin der, er det nå mer vanlig med et opphold på maks 3-4 dager. Noen av gjestene
bruker Solheimstulen som base og går kortere dagsturer
derfra, mens andre bruker det som utgangspunkt eller
endestasjon for turen over vidda (pers. med Videsjorden
2010). En utfordring blir å få besøkende til å oppholde seg
her over lenger tid. For gjester som kun er interessert i å
sette foten innenfor nasjonalparkgrensa kan en utvikling
av kortere turkonsepter være bra. Turister som dette er
gjerne utlendinger (pers. med. Videsjorden 2010). For andre land enn Norge er nasjonalparkturisme svært populært
og nasjonalparkene har større grad av tilrettelegging og
informasjon enn de har her til lands (Rusten og Pedersen
2006). Disse turistene kan også forvente en høyere grad
av tilrettelegging i og rundt nasjonalparken enn det er her.
Med utvikling av guidede turer kan informasjon bli lettere
tilgjengelig og historiene som finnes i landskapet kan komme frem. Utvikling av turkonsepter bør tilrettelegges slik
at de er fleksible og kan varieres etter ønske og etterspørsel. Ved utvikling av forskjellige tur- og opplevelseskonsepter kan man samarbeide med andre lokale aktører som
har kunnskap eller ressurser som trengs. Dette kan for
eksempel være tur med hest, fiske og tilberedning av rakfisk eller utleie av jakt. Ved å tilby mer enn tak over hodet
kan man også forlenge oppholdstiden til gjestene.
Informasjon og god tilgjengelighet er andre faktorer
som er viktig i randsonen til nasjonalparkene. Det er vanskelig å finne god informasjon om området og hva det har
å tilby på et samlet sted. Dette gjør også plassen mindre
tilgjengelig. For å nå det utenlandske markedet er også informasjon på engelsk viktig. Her er det ikke bare snakk
om informasjon om overnattingsstedet, men også om hva
som tilbys, arrangementer som foregår i nærområdet,
hvem vertskapet er, informasjon om verneområdet, både
Hardangervidda og Trillemarka-Rollagsfjell kan være aktuelle og andre aktiviteter som tilbys.

har etter blant annet finanskrisen vært kritisk. Derfor
ble de kjøpt opp av samvirkeforetaket Miljøringen i
2010. Miljøringen har som hovedmål å heve kvaliteten
på Uvdal som reisemål. Dette skal de gjøre gjennom å
forbedre eksisterende og etablere ny reiselivsmessig infrastruktur (Miljøringen 2009). Dersom denne satsningen
blir en suksess vil turismen og hytteutbyggingen øke videre fremover. Dette kan by på stor økonomisk vekst i
bygda, men med økt turisme og bruk av området, vil det
Dette er et område som ligger på tvers av dalførene øverst oppstå nye utfordringer.
i Uvdal. I området ligger tre alpinanlegg og flere hyttefelt som er under stadig utbygging. Alpinanleggene Økt press på området. Med flere hytter og økt turisme
er et trekkplaster for turisme, men situasjonen til disse vil det bli et større trykk på infrastruktur som veier, strøm,

Hytte og alpinområde
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vann og avløp. Alle disse faktorene sammen med hyttene
vil endre på det landskapsbildet som er i dag. Hytteområdet
ligger lett synlig til, en utfordring her blir å legge rammer
slik at utbyggingen ikke ødelegger landskapsbildet. Ved
økt bruk vil presset på villrein også bli større. Villreinen er
meget sky for forstyrrelser og vil holde seg unna dersom
den føler seg utrygg. Dette kan være et problem, men av
områder i nærheten er det kun Lufsjåtangen som blir brukt
som villreinbeite og da på vinteren.

Hyttelandsby.
Hyttefolket i Nore og
Uvdal er ressurssterke
og benytter sin hytter
ofte. Konsentrasjonen
av funksjoner fører til økt
press på landskapet.

Ferdsel. Gjennom forslag til den nye regionalplanen
for Hardangervidda (2010) kommer det frem at 80-90
% av ferdsel skjer i langs merkede stier og oppkjørte
skiløyper. Dette gjør at det er lett å kanalisere ferdselen
gjennom etablering av stinett og skiløyper. Dersom man
kanaliserer turistene vekk fra Lufsjåtangen og heller får
dem til å benytte Dagalitangen, som i forslag til den nye
regionalplanen for Hardangervidda (2010) er fjernet
som villreinområde, vil det gå an å kombinere villrein
og økt ferdsel. Når man legger opp nye løyper er det
viktig å tenke på hva behovet og ønsket bruk er. De som
benytter seg av turtilbudet i dette området er gjerne ute
etter dagsturer og det er derfor viktig å legge til rette for
korte opplevelsesrike turer i varierende vanskelighetsgrad. Turer med guiding er også noe som kan virke forlokkende på enkelte turister. Enten det er turister som
ikke er vant til å gå i fjellheimen, eller om det er turister
som vil bli kjent med området og historien rundt det. Vi
fikk inntrykk av at det tidligere har vært gjennomført
litt guiding med gode resultater (Pers. med. Helgerud
2010). Det er ingen per i dag som driver med dette på
heltid. Det er derfor mye som kan tyde på at dersom det
etableres sertifisering for guider i området kan dette bli
et populært tilbud for de som er interessert i og ønsker å
lære mer om Uvdal.
Trillemarka. Turopplevelsene som ligger oppe i Uvdal
er basert mye på fjell og vidde. Det er lite fokus på det
store skogreservatet Trillemarka, som kan by på helt andre opplevelser. Dagalitangen kommer også inn her som
en flott mulighet til å forbinde Hardangervidda med Trillemarka. Dersom det opplyses mer om denne forbindelsen
vil det kanskje trekke til seg nye målgrupper også. Som
nevnt tidligere er verneområder appellerende som turistmål og det er derfor mulig at det blir økt interesse for Trillemarka fremover. Dette kan øke turistflyten mellom Nore
og Uvdal.

01 innledning

02 regional tilnærming

03 lokal tilnærming

Tilrettelegging. I Uvdal er det i dag en rekke tilbud
for turister både sommer og vinter. Det er lagt til rette
for fine fot-, sykkel- og skiturer, men også andre aktiviteter som for eksempel rafting, ridning, rappelering og
hundekjøring (Nore og Uvdal turistkontor 2010). De sistnevnte er aktiviteter som vitner om mer kommersialisering og mindre tradisjonell bruk av området. Folk som
kommer hit, er gjerne over litt lengre tid og vil ofte oppleve flere ting enn bare å gå tur. Dette er viktig for også
dem som er nede i dalen å utnytte. Med et samarbeid på
tvers av ulike bedrifter vil det være mulig å få turistene til
å se i en større omkrets enn akkurat rundt der de oppholder seg. For å ikke miste det stempelet Uvdal ønsker å ha
om ikke å være et stort masseturistsenter, er det viktig
at de mer kommersielle aktørene samarbeider og anbefaler de mindre og lokale bedriftene. Dersom disse går
sammen og danner en kraftfull enhet gjennom samarbeid

DNT-utfordringer

04 eksempelområder

05 regionale strategier

Den Norske Turistforeningen (DNT) er Norges største friluftsorganisasjon og
ble stiftet i 1868. Den har lange tradisjoner og har gjennom årene bygd opp et
navn som de fleste kjenner igjen. Løypenettet og turisthyttene blitt godt brukt
og områder hvor det er et godt utviklet stinett kan bringe mange turister til
området. Uvdal er en av innfallsportene til Hardangervidda, hvor DNT har et
stort stinett og flere hytter.
Med et etablert merke som DNT ville en tro at områder hvor organisasjonen
er godt etablert vil være en betydelig ressurs for bygdene. For turistene som
benytter seg av tilbudet DNT gir, er det vanlig å gå fra hytte til hytte over vidda
og følge de merkede stiene. De kommer som regel med ferdigpakket sekk og
går over fjellet, uten å legge mye igjen til bygda
DNT jobber mot å styrke næringsutviklingen i bygdene i tilknytning til
friluftsliv og natur, og slagordet er da også «Levende fjell trenger levende
bygder». Et prosjekt som DNT har i samarbeid med Innovasjon Norge og
Landbruks- og matdepartementet er bruk av lokal mat på betjente DNT hytter.
Lokale råvarer, produsenter og mattradisjoner blir brukt. Det har vært god
respons fra gjestene og så mange som 3/4 er positive til prosjektet (Den norske
turistforening 2010).
Inntrykket vårt er at DNT og lokale utmarksnæringer ikke ser på hverandre
som samarbeidspartnere. Et bedre samarbeid mellom DNT og kommune kan
med fordel utvikles da begge har ressurser som den andre kan dra nytte av.
Eksempelvis kan det ligge brosjyrer ute på hyttene om arrangementer og annen
info om hva som skjer ned i bygdene. Dette kan igjen inspirere turistene til å bli
værende lenger på hyttene eller også komme tilbake ved en annen anledning.
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ut til alle hytteeiere og har fått god respons (pers. med.
Helgerud 2010). At hytteeierne viser så stor interesse og
nysgjerrighet på hva som skjer i nærområdet rundt hytta
er en viktig mulighet å ta vare på og utnytte. I tillegg til
dette magasinet kan informasjonstavler på butikk, ved
hyttefeltene og andre plasser hyttefolket, lokale og besøkende ferdes benyttes.

vil det være med å styrke bedriftene i fremtiden. Dette
kan gjøres ved å danne en felles merkevare eller å slå
seg sammen med aktører som allerede eksisterer som for
eksempel Miljøringen. Å kombinere opplevelse, overnatting og lokal mat er en mulighet hvor flere aktører kan
spille sammen.
Dagens hytteeiere. Hytteierne er flinke til å delta på
store arrangementer som skjer i Uvdal, men mindre på de
små. Det kom frem gjennom en hyttebrukerundersøkelse
gjennomført i 2008 av Nore og Uvdal Næringsselskap
(2009), at hytteeierne savnet å få mer informasjon om
aktivitetstilbudet og arrangementprogrammet i dalen.
Dette er noe å ta tak i for å få dem til å bli med på de
mindre arrangementene som skjer på for eksempel bygdetunet. I år har Numedalskommunene gått sammen og
laget et felles sommermagasin. Dette sendes blant annet
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Kontraster.
Utfordringene ligger i å
forene nytt og gammelt, med nye måter å
forvalte landskapet på.
Lokale tiltak i en regional
kontekst.

Videre utvikling. Lokalbefolkningen og mange av de
tilreisende setter stor pris på at området bærer preg av ro
og at det er mulig å gå på fjellet og føle at man er alene
og ikke må gå i kø. Dette må tas hensyn til når man ser
på videre utbygging og satsning. Med økt turisme vil det
også bli økt bruk og du vil møte på flere når du vandrer på
fjellet. Det er derfor viktig å finne en balansegang så det
er mulig for turisme, villrein og lokale å benytte fjellet
uten å være til hinder for hverandre.
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Regionale
strategier
De følgende strategiene er et bidrag til
utviklingen av regional planstrategi etter plan
og bygningslovens § 7.1. Formålet med disse
er å sikre viktige forutsetninger for en bred
verdiskapning inn mot formelle planprosesser.

Landskapelige strategier:
1. Tilrettelegge og aktivt utvikle tiltak som
fremmer og synliggjør sammenhengen mellom
Hardangervidda nasjonalpark og Trillemarka/
Rollagsfjell naturreservat.
Det kan brukes mange virkemidler for å synliggjøre
denne sammenhengen. Den fysiske sammenhengen forbedres med tilrettelegging for ferdsel mellom områdene.
Sammenhengen kan også forbedres ved at det blir et
mer sammenhengende tilbud for turister mellom de to
områdene, noe som innebærer at ikke alle attraksjonene
er samlet på ett sted. En samlet formidling, der områdenes
ulikheter i karakter og tilbud blir behandlet under ett, vil
også ha betydning for koblingen mellom områdene.
Aktuelle tiltak: Sykkelrunde i forbindelse med
nasjonal sykkelrute nr. 5, geocatching, orienteringsposter, overnattingstilbud langs hele
strekningen.

Kontraster. Utfordringene ligger
i å forene nytt og gammelt, med
nye måter å forvalte landskapet på.
Lokale tiltak i en regional kontekst.

2. Utvikle Rødberg som et knutepunkt mellom
vernområdene.
Rødbergs strategiske plassering midt mellom verneområdene gjør dette til et naturlig sentrum for forbindelsen
Hardangervidda- Trillemarka/ Rollagsfjell. Turistinformasjonen i Uvdal ligger her og bør være sentral i formidlingen om områdene. Her ligger også kommunehuset, og
andre viktige forvaltningsinstitusjoner som Øvre Numedal Fjellstyre og Statens Naturoppsyn. Et godt overnattingstilbud i Rødberg vil muliggjøre bruk av stedet som
base for dagsturisme, og stedet vil spille en viktig rolle
for videre kanalisering av kunder og tilreisende.
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Aktuelle tiltak: Godt overnattingstilbud i Rødberg, tydeliggjøre tilbudene på turistkontoret,
alternativ bruk av jernbanen; dressin, sykkelvei.
3. Utvikle de landskapelige, bygningsmessige
og kulturhistoriske kvaliteter som ligger i seterlandskapet.
Seterdriften har skapt det landskapet vi kjenner i dag, men
både bygningene og landskapet er preget av forfall og
gjengroing. For at setrene skal overleve må de fylles med
nytt innhold, samtidig som deres kulturelle og landskapsmessige betydning ivaretas. Strategiene bør differensieres
på bakgrunn av kvalitetene ved den enkelte seter. Noen
bør utvikles, andre kan forfalle og stå som minner om en
annen tid.
Aktuelle tiltak: Seterdugnader med landskapspleie, sette bygningene i stand for overnatting,
setra som møteplass, servering av lokal mat
laget på lokale råvarer.
4. Ta i bruk de menneskelige og landskapelige ressursene i landbruket som grunnlag for
markedsrettet virksomhet, og kunnskapsbasert
formidling.
Landbruket er ikke bare en råvareprodusent, men også
produsent av landskap og levende bygder. Dette er fellesgoder de fleste har et forhold til, noe som gjør gården
til en egnet arena for kunnskapsbasert formidling og
markedsrettet opplevelsesnæring. Ved å få kjennskap til,
og også delta i de prosesser som har formet landskapet,
vil man oppleve landskapet fra innsiden. Landbruket bør
derfor se på sin aktivitet som en ressurs som kan tilrettelegges for opplevelsesnæringen.
Aktuelle tiltak: inn på tunet aktiviteter, besøksgård, rideleir, aktivitetsgård, overnatting i høyet,
stedsbasert læring.

Sosiale - og turistrettede
strategier:

5. Opprette en sertifiseringsordning for guider.
Turister i dag ønsker ikke bare å oppleve storslagen natur,
men vil også lære noe underveis. Mennesker lever mer
organiserte liv enn før, og personlig formidling verdsettes

høyt. I naturområder er guider og gode turledere svaret
på disse behovene, men det finnes i dag ingen kvalitetssikring av guider. En sertifiseringsordning vil være et
kvalitetsstempel og utad gi et reiselivsprodukt som kan
brukes i markedsføringssammenheng.
Aktuelle tiltak: Turistkontoret står for sertifi
seringen, trekke veksler på lokal kunnskap.
6. Øke opplevelsestilbudet i turistdestina
sjonenes nærområder.
Norge er et eksotisk reisemål for mange, og en smake
bit av fjellet kan ofte være vel så vellykket som mer

Eksotiskt.
Hardangervidda er
Nord-Europas største
høyfjellsplatå.

ekstreme turer. Trendanalyser av turisters adferd rundt
verneområder viser at presset øker rundt de største
attraksjonene og at turister i økende grad shopper høydepunktene (Haukeland 2010). Det kan derfor utvikles
turistkonsepter i nærhet til overnattingsstedene for å
imøtekomme denne gruppen. Samarbeid mellom flere
lokale aktører fra ulike bransjer, vil gi et fleksibelt tilbud
i møtet med kundegrupper med ulike behov. Konseptene bør sees i sammenheng med eksisterende tilbud i
lokalsamfunnet.
Aktuelle tiltak: utvikle gode og fleksible pakketilbud.
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7. Synliggjøre betydningen av møteplasser som
en arena for utveksling og formidling av historiene i landskapet.
Opplevelsen av et sted er knyttet til både det ytre og det
indre landskapet. De immaterielle sidene ved et landskap
er knyttet til historier, myter og fortellinger om stedet.
Dette er sider ved landskapsopplevelsen som ofte er utilgjengelige for tilreisende. Turledere og guider kan ha en
rolle i en slik formidling, men det er også ønskelig med
en mer uformell utveksling av erfaringer og historier. Her
blir møtet mellom mennesker sentralt. Ved å tilrettelegge
for inkluderende møteplasser vil man øke tilgjengelig
heten til disse sidene ved landskapsopplevelsen.
Aktuelle tiltak: synliggjøre bygdetunet som
møteplass for hele området, Fentetrøkket:
turløp kun forbeholdt kvinner.

Organisatoriske strategier:
8. Bidra til en oversikt og samordning av virkemidler som retter seg mot en bred verdiskapning.
De relevante virkemidlene for å understøtte en bred verdiskapning er mange, og berører mange ulike sektorer og
aktører. Det er i dag ingen virkemidler som retter seg mot
den brede verdiskapningen som helhet (Brandtzæg 2010).
Verdiskapning basert på landskap, natur og kultur krever
derfor en god oversikt over tilgjengelige virkemidler, og
at disse sees i sammenheng med hverandre.
9. Samordning og samarbeid mellom ulike tiltak.
Uvdal preges allerede av et mangfoldig turisttilbud og

det er viktig at de ulike tiltakene ikke står i et konkurranseforhold til hverandre. Ved et tettere og mer organisert samarbeid vil man kunne rette ulike tiltak mot ulike
markeder, og dermed skape et bredt og variert tilbud.
Opplevelsesnæringen blir bedre hvis flere aktiviteter
inngår som en del av tilbudet. Dette er en stor mulighet til
å trekke veksler på hverandres kunnskap og trekke ulike
aktører inn i de ulike konseptene.
10. Utvikle gode og forutsigbare rammevilkår
for utmarksnæringene.
Hvis utmarksnæringene skal kunne utnytte sitt potensialet, er det viktig rammene rundt etablering av ny næring
er klare og stabile over tid. Forutsigbarhet er viktig for at

Veien videre.
Tiltak må ikke sees på
enkeltvis, men knyttes
sammen i en helhetlig
forståelse og samkjøres.

folk skal tørre å satse på nye konsepter og ny virksomhet.
Det er også avgjørende at vernet, og de krav det stiller til
ny næring, er avklart på forhånd.
11. Profilering og kommunikasjon.
For at mangfoldet av tilbud skal bli synliggjort bør turistrettede tiltak ha en samlet kommunikasjon utad. Uvdal
- tettere på naturen (Nore og Uvdal turistkontor 2010)
er etablert og er en slik overbygning mellom ulike tiltak
i regionen. Dette er et utmerket forum for formidling
av aktiviteter og kvaliteter som regionen har å by på.
Nettstedet bør brukes som utgangspunkt for formidling
av alle nyetablerte virksomheter i området.
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