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Mål og organisering
Hovedmålsettingen er bevaring og
tilrettelegging av kulturminner
langs vassdraget og å bidra til at
kulturminnene kan utnyttes som
ressurser for utvikling av regionen

Resultatmål for forprosjektet har
vært å fullføre nødvendig registre-
ring av kulturminnene, utrede eier-
forhold/ansvar og legge fram kri-
terier for bevaring med forslag til
prioriterte tiltak, kostnader og fi-
nansiering.

Styringsgruppa har vært støttet av
en referansegruppe og fire arbeids-
grupper som har arbeidet med ulike
problemstillinger og kommet med
råd til styringsgruppa. Prosjektle-
der for forprosjektet har vært hen-
tet fra NVE Region Sør, som har

fungert som sekretariat.

Registrering og
prioritering:
Det er tilsammen registrert 289 ob-
jekt Av disse ble 144 registrert i
1986. Samme metode er brukt i
1996. Dataene kan overføres til
Riksantikvarens landsomfattende
register for kulturminner og Statens
kartverks register over bygninger.

De viktigste elementer og objekt-
typer kan samles under gruppene
fløtningsminner, fiskeinnretninger
og objekter knyttet til energi-
produksjon/energiforsyning.

Prioriteringen er gjort p@ en skala
fra 1 til 4, der 1 er høyeste verdi.
Det er valgt ut 34 objekt med
1.prioritet som befinner seg på 11
lokaliseringer:
Lunde- og Hellenesflåtene,Hedrum.
Sliradammen, Nedre Heia, Andebu
Fosserød teine, Holmsfoss, Kvelde
Svartangdammen, Dalelva, Lardal

Kjærra-området, Lardal
Labro-omrdet, Kongsberg
Lia-hengsle, Kongsberg
Kveman, Lyngdal
Rollagstjønn, Søreåe
Hv&lsloken, Vergja
Nore 1, Rødberg

Det er pekt ut 40 objekt med 2.prio-
ritering fordelt på 14 lokaliteter.
Ved hjelp av dette utvalget på to-
talt 74 objekt dekkes et representa-
tivt utvalg av kulturminnene langs
vassdraget.

Dokumentasjon og
formidling
For å få samlet arkivalia og løsøre
knyttet til de faste kul turminnene
er det viktig å gjennomføre en inn-
samlingsaksjon. Flotningsarkiv
samles i Statsarkivet på Kongsberg,
mens andre arkivalia og løsøre sam-
les i hver kommune iregi av mus€-
ene. Det historiske materiale bor
bl.a. formidles gjennom en faglig
nyskrevet publikasjon og tilrette-
legges med bilder. I tillegg til his-
torisk innhold bør publikasjonen
også vise til elementer som eksis-
terer idag.

Målgruppene for formidlingen er
delt i tre grupper:
1. Base/tema-turister
2. Det regionale marked
3. Gjennomreise/rundreise-turister

Kulturminnene er viktige både for
den lokale/regionale befolkning og
som stoppimpulser for gjennom-
gangstrafikk. De kommuniserer
lokal identitet og aktivitetsmulig-
heter for de som besøker eller feri-
erer i området. I den videre del-
prosjektering er reiselivsorgan vik-
tige medspillere for å fastsette
målgruppenes størrelse for det en-
kelte objekt og behovet for tilrette-

legging. Musene, skolene og rei-
selivet har foreslått formidlings-
tiltak for hele vassdraget og for det
enkelte kulturminnet. Her er det
bl.a. foreslått en publikasjon,
informasjonstavler, skilting og bro-
sjyrer med kart.

Tiltak, kostnader og
finansieringsforslag
Tiltak er delt inn i fire deler; istand-
setting/sikring, formidling, vedlike-
hold og andre oppfølgende tiltak.
Hovedprosjektet bør bestå av del-
prosjekter, der man først starter med
1.prioritetsobjektene for senere å
fortsette med 2.prioritetsobjekt De
ulike tiltaksdeler planlegges og
gjennomføresparallelltog koordi-
nert over fylkesgrensene, men er
ikke avhengig av hverandre.

Styringsgruppa har foreslått et ut-
gangspunkt på kostnadssiden på 4, 1
es'11 €' · ·  ] ·la. og en 1nans1ermngs.gsnmng
gjennom et spleiselag i form av et
"fond." Fondet innebærer at offent-
lige midler settes til side og at alle
parter sier seg interessert i å bidra,
men at selve tildelingen foretas
etter vanlige prosedyrer med søk-
nader fra det enkelte prosjekt til ak-
tuelle bidragsytere og koordinert av
fylkeskommunene. Fylkeskommu-
nene bør avgjøre hvordan denne ko-
ordineringen skal skje.

Det er satt opp forslag til forde-
lingsnokkel mellom bidragsyterne
fordelt over 5 2r.Rapporten inne-
holder til slutt en beskrivelse av
hovedprosjektet med m&l/del-
malsettinger, organisering, pro-
sjektoppgaver og tidsplan.
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Forord

Denne rapporten gir en samlet framstilling av resultater fra forprosjektet "Kulturminner langs
Numedalsvassdraget som opprinnelig ble født med navnet "Prosjekt Flotningsminner. Navnet
er endret underveis for bedre å kommunisere prosjektmål og innhold.

Rapporten skal gi et svar på de arbeidsmål som ble satt i mandatet - en forprosjektbeskrivelse
utarbeidet av Prosjekt Numedalsutvikling. Prosjektet har vært styrt av en bredt sammensatt
styringsgruppe og finansiert gjennom et spleiselag bestående av fylkeskommuner, kommuner,
BU-fond og NVE. Vår oppgave har vert a stake ut kurs for selve hovedprosjektet og gi et godt
utgangspunkt for tiltak.

Vi håper at denne rapporten kan gi et slikt utgangspunkt, sammen med det materiale som er
samlet inn gjennom registrering og samarbeid fra Uvdal til Larvik. For alle deltakere har det vært
viktig å få dette arbeidet startet opp. Ved å se Numedalslågens næringshistorie i sammenheng,
kan vi velge ut, ta vare på og utvikle de elementene som kan utgjøre ressurser i framtida, mens
de fremdeles finnes. Kulturminnene er en viktig del av den grønne infrastrukturen som vi har lett
for å ta for gitt, og som utgjør omgivelser, aktiviteter og muligheter for både fastboende og
besøkende.

Rapportutkast har vært gjennom flere høringsrunder over de siste månedene og vi mener at
innholdet derfor er godt forankret i regionen. Denne kontakten og samarbeidet som har foregått
underveis har selvfølgelig løftet håpet hos mange i Numedal og Lågendalen om at det skal skje
noe med kulturminnene og det er derfor viktig at forprosjektet blir raskt fulgt opp.

Vi vil takke alle som har bidratt så langt, og samtidig anmode om at gode krefter står sammen
i Kulturminnearet 1997 og sørger for at de nødvendige tiltak vi er blitt enige om, blir gjennomført
de nærmeste åra.

Nore/Oslo, 22. juli 1997

Torkel Wetterhus
leder styringsgruppa

Toril Almenningen
prosjektleder
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Sammendrag
Rapporten gir en samlet framstilling av resultater fra forprosjektet "Kulturminner langs
N urnedal svas sd raget."

Organisering

Prosjektet ble igangsatt etter lokalt initiativ i Lågendalen og Numedal og har foregått på tvers av
fylkesgrensene. En styringsgruppe ble etablert etter at en forprosjektbeskrivelse utarbeidet av
Prosjekt Numedalsutvikling hadde vært behandlet av aktuelle samarbeidsparter. Den reviderte
forprosjektbeskrivelsen har fungert som mandat for styringsgruppa.

Styringsgruppa har fått verdifull hjelp fra en referansegruppe og fire arbeidsgrupper som har
arbeidet med ulike problemstillinger og kommet med råd til styringsgruppa. Prosjektleder har
vært hentet fra NVE Region Sør, som har fungert som sekretariat for forprosjektet.

Forprosjektet er finansiert av fylkeskommunene Vestfold og Buskerud, BU-fondet i Vestfold og
Buskerud, kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik og Norges
vassdrags- og energiverk.

Resultatmål

Styringsgruppa har arbeidet ut fra følgende hovedmål:

Hovedmalsettingen for prosjektet er bevaring og tilrettelegging av flomingsminner og andre
kulturminer ived vassdraget og abidra til at disse kulturminnene kan utyttes som
ressurser for utvikling av regionen ved presentasjon og dokumentasjon av
vassdragsinnretningenes betyding for et bredere publikum.

2.

Ut fra delmål har forprosjektet konsentrert seg om følgende resultatmål:
1. Fullføre nødvendig registrering av kulturminner i og langs Numedalslågen og i utvalgte

tilstøtende tverrelver samt kort presentasjon i plan.
Legge fram kriterier for bevaring/restaurering kvalitetssikret av referansegruppe, forslag
til prioriterte tiltak, utredning av eierforhold og konsekvenser for prioriterte tiltak, samt
tidsplan, kostnader, finansiering av prioriterte tiltak
Legge fram formidlingsforslag for hele vassdraget, det enkelte prioriterte kulturminne,
samt kostnader og finansiering
Plan bør ikke være i konflikt med reiselivsmålsettinger4.

Metode

I samråd med kommunene ble 14 tverrelver valgt ut for registrering tillegg til selve
hovedstrengen der det eksistererte en tidligere registrering.

Det er tilsammen registrert 289 objekt i Lågen og de utvalgte tverrelvene. Av disse ble 144
registrert i 1986. Samme metode er brukt i 1996 med bruk av Riksantikvarens skjema for faste
kulturminner. Bearbeidingen er imidlertid mer omfattende denne gangen.



Dataene kan overføres til Riksantikvarens landsomfattende register for kulturminner og Statens
kartverks register over bygninger. Det er også tatt ca. 400 sort/hvitt foto og 600 farvedias av
kulturminnene under forprosjektarbeidet.

Kriterier for utvelging og prioritering av kulturminnene er:
1. Hvilke elementer bør vernes ut fra vassdragets historie?
2. Hvilke prioriteringer er foretatt av kommunene?
3. Hvilke objekt viser historisk utvikling og arbeidsprosesser?
4. Hvilken tilgjengelighet har objektene for ulike målgrupper?
5. Hvilken ekthet har objektene?
6. Hvilke eierforhold og sikkerhetsmessig risiko er knyttet til objektene?
7. Hvilken miljøverdi, sjeldenhet, mangfold, bruksverdi, symbolverdi og tilstand er knyttet

til dem?
8. Hva kan vises i den tilstand det er i og hvilke objekter må man gjøre noe med?

Resultater av registrering og prioritering

De viktigste elementer og objekttyper kan samles under gruppene flotningsminner,
fiskeinnretninger og objekter knyttet til energiproduksjon/energiforsyning. Dessuten er det
registrert noen kommunikasjonsinnretninger som brygger og brukar, plasser for vasking og
bading, flommerker og industrivirksomhet. Det er behov for videre dokumentasjon av
kommunikasjonsinnretningene i samarbeid med Statens Vegvesen, og en videre dokumentasjon
av kvinner/barns bruk av vassdraget, i tillegg til eldre/nyere industrivirksomhet. Disse tema var
det ikke mulig f bearbeidet innenfor rammen av forprosjektet og det er derfor lagt opp til at
dette blir tema i hovedprosjektet.

Prioriteringen er gjort på en skala fra 1 til 4, der 1 er høyeste verdi. Verdiene er definert som
følger:

I: Objektet er unikt, har potensial bruks- og symbolverdi og kan bli en spydspiss i
formidling av vassdragsbruk i regionen. Objektet har høy score på flere av
vernekriteriene som er satt opp for prosjektet.

2: Objektet har høy verdi på en eller flere kriterier og bør tas vare på. Både
objekter med prioritering I og 2 er aktuelle for vern i plansammenheng. F.eks. etter
PBL § 25. 6 Spesialområde med formål bevaring.

3: Objektet blir ikke prioritert, men det er ingen viktige sikkerhetsmessige eller
landskapsmessige grunner til fjerne objektet.

4: Objektet må vedlikeholdes eller fjernes i tilstrekkelig grad pga. sikkerhetsrisiko.

Styringsgruppa har bygd på tidligere prioriteringer foretatt lokalt i kommunene og som har
utgangspunkt i så vel planer for kulturminnevern som areal- og reiselivsutvikling.

Nore og Uvdal prioriterer Nore- og Kravikfjorden, og tverrelvene Smådøla, kta. Vergja, og
Uvdalsåi. Rollag prioriterer tverrelvene Nordeåe og Søreåe som passerer Bygdetunet på hver
side. Flesberg prioriterer Lyngdalselva der de allerede er igang med å ta vare på fløtningsminner.
Kongsberg prioriterer Jondalselv og Kobberbergselva, samt Reinemo- og Liahengslet og Labro
tømmerrenne i Lågen. Lardal prioriterer Herlandselva, Dalelva og de kulturhistoriske
fiskeinnretningene og metodene i Lågen. Kjærra-området er et naturlig samlingspunkt. Larvik
prioriterer tverrelvene Svartaa. Haugselva og Farmenelv/Damvann og flatafiske.
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Andebu har kommet inn i prosjektet da deler av Svartåa ligger i Andebu kommune og er viktig
fløtningselv og del av Hagnesvassdraget. Andebu har allerede foretatt en registrering i elva og
det har vært arrangert fløtningsturer.

Prioriterte lokaliteter

Det er valgt ut 34 objekt med prioritet 1 som befinner seg på I I ""lokaliseringer." Disse I I
objektmiljøene representerer bade flotningsminner, fiskeinnretninger og energi/energiforsyning
og har i tillegg kvaliteter i forhold til friluftsliv og/eller rekreasjon. De 11 lokalitetene er:

Lunde og Hellenes flåtene i Hedrum (dekkerøstre/vestre bredd)
Sliradammen, Heia/Kodal, Andebu
Fosserd teine, Holmsfoss, Kvelde
Svartangdammen, Dalelva, Lardal
Kjærra-området, Lardal
Labro-omradet, Kongsberg
Lia-hengsle, Kongsberg
Kvernan, Lyngdal inkl. Teksle-sag ved Haugesjø
Rollagstjonn, Soree
Hvålsløken, Vergja
Nore I, Rødberg

Videre er det 40 objekt med 2.prioritering fordelt på 14 lokaliteter.
Noen av 2. prioritetsobjektene er lokalisert ved de 11 1. prioritetslokaliseringer og vil inngå i tiltak
her. Ved hjelp av dette utvalget på totalt 74 objekt mener vi aha dekket et representativt utvalg
av dammer/flotningsminner, fiskeinnretninger og innretninger for energiproduksjon og
energiforsyning.

Dokumentasjon og formidling

For å få samlet arkivalia og løsøre knyttet til de faste kulturminnene er det viktig å gjennomføre
en innsamlingsaksjon. Fløtningsarkiv bør samles i Statsarkivet, mens andre arkivalia og løsøre
bor samles i hver kommune i regi av mus€ene.

Det historiske materiale bør bl.a. formidles gjennom en faglig nyskrevet publikasjon og
tilrettelegges med bilder. I tillegg til historisk innhold bør publikasjonen også vise til elementer
som eksisterer idag.

Målgruppene for formidlingen er delt i tre grupper:
I. Base/tema-turister
2. Det regionale marked
3. Gjennomreise/rundreise-turister

Reiselivsrepresentantene i referansegruppa har uttalt seg om kulturminnenes betydning for disse
målgruppene. De peker på at kulturminnene er viktige både for den lokale/regionale befolkning
og som stoppimpulser for gjennomgangstrafikk. De kommuniserer lokal identitet og
aktivitetsmuligheter for de som av ulike årsaker besøker eller ferierer i området.

l1l



I den videre delprosjektering vil reiselivsorgan være viktige medspillere, bl.a. ved å fastsette
målgruppenes størrelse for det enkelte objekt og behovet for tilrettelegging.

Representanter for museenes formidling, skolene og reiselivet har foreslått samletiltak for hele
vassdraget og for det enkelte kulturminner. Her er det foreslått en publikasjon,
informasjonstavler, skilting, brosjyrer med kart m.m.

Totalt er foreslatte tiltak derfor delt inn i fire deler; istandsetting/sikring, formidling, vedlikehold
og andre oppfølgende tiltak. Hovedprosjektet bør bestå av delprosjekter, der man først starter
med 1. prioritetsobjektene for senere å fortsette med 2.prioritetsobjekt.
De ulike tiltaksdeler planlegges og gjennomføres parallellt og koordinert over fylkesgrensene,
men er ikke avhengig av hverandre.

Styringsgruppa har foreslått et utgangspunkt på kostnadssiden og en finansieringsløsning
gjennom et stort spleiselag i form av et "fond." Fondet innebærer at offentlige midler settes til
side og at alle parter sier seg interessert i å bidra, men at selve tildelingen foretas etter vanlige
prosedyrer med søknader fra det enkelte prosjekt til aktuelle bidragsytere og koordinert av
fylkeskommunene. Fylkeskommunene bor selv avgjore hvordan denne koordineringen skal skje;
evt. gjennom en styringsgruppe/prosjektleder eller lagt til eksisterende
utvalg/stillinger/institusjoner.

Tiltak og kostnader

Koordinering/ årsrapporter
l. prioritering - istandsetting/sikring og formidling- 11 delprosjekter
2. prioritering - istandsetting/sikring og formidling- 14 delprosjekter
Samletiltak formidling
Diverse
I alt

215
1.175

510

1.800
4O00
4.100

Finansiering

Inntekter ved salg av publikasjon
Fylkeskommunene
Kommunene
Sentrale/lokale BU-midler
NVE
Numedalslågens F ellestløtningsforening
Andre
I alt

700
1200
550

700
400
150
400

4.100

Det er satt opp forslag til fordelingsnøkkel mellom fylkeskommuner/kommuner.
Til slutt inneholder rapporten en hovedprosjektbeskrivelse med mål/delmålsettinger,
organisering, prosjektoppgaver og framdriftsplan over 5 år.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn og målsettinger

Bakgrunn
I 1994 tok ordfører i Lardal, Dagfinn Gjerden, initiativ til et møte om flotningsminner,
fløtningsmuseum og kulturminner i Numedalsvassdraget. Møtet ble avholdt i januar-95 i Lardal
og ble fulgt opp av Prosjekt Numedalsutvikling med et seminar i juni-95 på Norsk
Bergverksmuseum, Kongsberg. Her var deltakere fra hele "lagenvassdragsregionen' samlet for
å få kunnskap om fløtningstradisjonen og kulturminnene knytta til dette- og for å drøfte mulige
strategier for arbeidet med registrering- sikring og bruk av fløtningsminnene.

Det ble uttrykt sterkt ønske om at fløtningsminnearbeidet skulle foregå på tvers av
fylkesgrensene, og Numedalsutvikling ble bedt om å utarbeide en forprosjektbeskrivelse som
grunnlag for det videre arbeid. Prosjekt Numedalsutvikling ble avsluttet i 1995 og hadde ikke
mulighet til å føre dette arbeidet videre. Det ble derfor anbefalt etablering av et eget forprosjekt.
Forprosjektbeskrivelse ble sendt på høring til fylkeskommuner, kommuner m.fl.
Behandlingsformen varierte politisk eller administrativt, men alle parter var positive. På
bakgrunn av dette ble den foreslåtte organisering realisert og styringsgruppa ble etablert i februar
1996. NVE ble i dette møtet anmodet om a vere basisorganisasjon for prosjektet. Gruppa ble
konstituert 14. 03. 96 med Torkel W etterhus, Numedalslågens Fellesfløtningsforening, som leder.
Toril Almenningen, NVE, ble engasjert som prosjektleder, og startet opp arbeidet i juni-96.

Styringsgruppa har arbeidet ut fra følgende hovedmålsetting og delmålsettinger som ble fastsatt
i førnevnte mandat/forprosjektbeskrivelse.

Hovedmlsetting:
Hovedmålsettingen for prosjektet er bevaring og tilrettelegging av fløtningsminner og andre
kulturminner i/ved vassdraget og å bidra til at disse kulturminnene kan utnyttes som ressurser for
utvikling av regionen ved presentasjon og dokumentasjon av vassdragsinnretningenes betydning
for et bredere publikum.

Delmdlsettinger:
I) Registrering av fløtningsminner og andre vassdragsrelaterte kulturminner og historie langs
Numedalslågen og i utvalgte tilstøtende sidevassdrag.

2) Kulturminnevern gjennom bevaring, restaurering og tilrettelegging av utvalgte
minner. Kulturminnene må synliggjøres og tilgjengeliggjøres.

3) Dokumentasjon og presentasjon/formidling av kunnskap om fløtningshistorien.

4) Samordning og vurdering av innspill fra reiselivet i regionen.

Ettersom dette er delmål som gjelder for både forprosjekt og hovedprosjekt fant styrings-
gruppa det ønskelig å definere klart hva som var resultatmål for forprosjektperioden på I år.
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Resultatmål forprosjekt  (aug. 96 - juli 97)

1.Fullfore nodvendig registrering av kulturminner i og langs Numedalslågen og i
utvalgte tilstøtende tverrelver samt kort presentasjon i plan.

- samle og sammenholde eksisterende registreringer i hovedstrengen
- samle evt foreta nye registreringer i utvalgte tverrelver
- planlegge og utføre registreringer i henhold til kvalitetssikret metode
- bearbeide data digitalt
- presentere data i formålstjenlige former

2. Styringsgruppa legger fram;
- Kriterier for bevaring/restaurering kvalitetssikret av referansegruppe.
- Forslag til prioriterte tiltak
- Utredning av eierforhold og konsekvenser for prioriterte tiltak
- Tidsplan, kostnader, finansiering av prioriterte tiltak

3. Styringsgruppa legger fram formidlingsforslag for;
- Hele vassdraget
- Det enkelte prioriterte kulturminne
- Ulike virkemidler, kostnader og finansiering

4.  Plan bør ikke være i konflikt med reiselivsmålsettinger

1.2 Avgrensning/definisjoner/vegvalg

Navneendring
I utarbeidelsen av forprosjektmandat ble begrepet Prosjekt Fløtningsminner brukt fordi
tløtningsminnene stod sentralt blant initiativtakerne. Etterhvert som nye deltakere kom med ble
andre kulturminner langs vassdraget interessant, ikke minst fiskeinnretningene i Lågendalen som
har fått en stadig større interesse. I møte nr.3/oktober 1996 ble prosjektnavnet derfor endret til
K 1 rminn r i N m 1 v r . For å få fram at det dreier seg om kulturminner i/ved
vannstrengen og ikke i hele nedbørfeltet, har vi valgt tittelen Kulturminner langs Numedals-
vassdraget for forprosjektrapporten og hovedprosjektet.

Omfang av registrering
Styringsgruppa drøftet omfang av registreringen i sitt første møte i mars 1996 og det var enighet
om at man ønsket åta utgangspunkt i tidligere registrering i Lågen (hovedstrengen) og begrense
nye registreringer til et utvalg av tverrelver. Det ble ikke fastsatt noe tall eller utstrekning på
tverrelvene, men styringsgruppa så for seg ca. 10- 20 tverrelver.

Viktige grunner for dette var at styringsgruppa mente hovedmålsettingen fokuserer bevaring og
bruk inkl. kulturminnenes betydning som ressurser for regionen. Det kan lett brukes 1 år på å
planlegge og gjennomføre en registrering, og vi ville ikke kommet noe videre med hensyn til
bevaring og bruk. Dernest ønsket styringsgruppa at kommunene pekte på tverrelver som hadde
en interessant historie og med bevarte synlige innretninger. Til slutt var en viktig grunn at
kulturminnene er i forfall og det er viktig å komme i gang med istandsetting/vedlikehold,
innsamling av arkivalia. intervju etc. for asikre kulturhistorien før for mye går tapt.
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Denne fokuseringen på bevaring og bruk ble vektlagt også i valg av metode og i gjennomføringen
av registreringen (se kap. 2).

Kulturminner langs vassdraget
Styringsgruppa drøftet også forståelsen av begrepet kulturminner i/ved vassdraget.
Utgangspunktet var fløtningsminner, men ble raskt utvidet til å gjelde fiskeinnretninger.
Deretter kom ønske om at eldre ferdselsinnretninger (steinbrygger/brukar), kraftstasjoner, møller,
sagbruk, vaske- og badeplasser ble registrert. NVE har i samarbeid med Riksantikvaren tidligere
utarbeidet en kodeliste med beskrivelse av eldre innretninger i vassdrag. Denne dekker dammer
uansett form&l, energi/energiforsyning, tommerfloting, kommunikasjon, fiskeinnretninger,
gruvedrift, mur/forbygning og annet. Vi har brukt denne kodelisten som et utgangspunkt for å
klassifisere innretningene (se vedlegg 4). Rapporten deler kulturminnene inn i hovedgruppene
flotningsminner, fiskeinnretninger og innretninger knyttet til energiproduksjon/energiforsyning
som kvernhus/moller, sagbruk, kraftstasjoner. I tillegg gjengir vi registreringer av bade-
/vaskeplasser og industrivirksomhet. Registrering av gruvedrift er ikke tatt med her. Dette har
en sammenheng med Norsk Bergverksmuseum og deres arbeid i vassdraget som vi anser
fyllestgjørende og godt ivaretatt. Når det gjelder kvinner og barns bruk av vannet er dette ikke
med i kodelisten. Kvinner og barns bruk av Lågen med tverrelver og bekker er i dag lite synlig,
vanskelig tilgjengelig og til dels glemt. Nore og Uvdal kommune har i sin høringsuttalelse pekt
på at det er viktig at slike plasser ikke blir ødelagt, at de blir dokumentert, skiltet og markert på
kulturminnekart. Hedrum Historielag har allerede gjort noe med dette. Sofie Steinsholt har i
Heidarheim 94/95 skrevet om vaskeplassen ved Stubberød i Larvik. Denne historien kan også
formidles ved hjelp av de synlige kulturminnene; flotningsdammer, hengsler, sag/moller osv.
Noen plasser er gjengitt i registreringen, men vi mener en dokumentasjon av denne bruken krever
arbeid som går ut over forprosjektet. Videre dokumentasjon, evt. skilting av vaske- og
badeplasser og markering på kart, er oppgaver som må legges til hovedprosjektet. Vi vil komme
tilbake til dette i forslag til tiltak og plan for hovedprosjektet (kap.8 og 9).

Helleristninger på Hvittingfoss er registrert av Fylkeskonservator og automatisk vernet som
fornminne fra før 153 7. Dette gjelder alle fornminner, og vi har derfor ikke prioritert disse i
denne undersøkelsen.

Statens Vegvesen/Norsk Vegmuseum er iferd med alage en verneplan for hele landet når det
gjelder veger/vegfar, bruer og andre innretninger tilknyttet vegnettet i Norge. Det er viktig at
vei/brusystemet blir sett under ett. Ettersom dette prosjektet dreier seg om vannveien finner vi
det riktig at bruer og brukar ses i sammenheng med landveien og Vegvesenets arbeid. Når det
gjelder fergeplassene har de også sammenheng med gamle ferdselsveier på land og er sånn sett
bare forløper for bruene. Vi finner det derfor mindre aktuelt i denne sammenheng å prioritere
kommunikasjonsinnretningene,  selv om en del av disse også er registrert. Prosjektet har
kontaktet Norsk Vegmuseum/Vegkontorene i Buskerud og Vestfold som er interessert i
samarbeid med kommunene om registrering av veier/bruer. Vi vil derfor komme tilbake til dette
under oppfølgende tiltak, kap. 8 og 9.

Vern/bevaring/restaurering
Både før og under prosjektperioden er begrepene vern, bevaring og restaurering brukt om
hverandre og uten nærmere definisjon. Dette er styringsgruppa bedt om å klarlegge og har derfor
også drøftet vår forståelse av begrepene i møte i styringsgruppa.
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Med  vern  forstår vi ikke at kulturminnene nødvendigvis blir formelt vernet gjennom lovverket,
men at kulturminnet blir fysisk istandsatt i den grad det er ønskelig og vedlikeholdt for ettertid.
Formelt vern gjennom lovverket er ikke alltid garanti for vern, men er vernet fysisk foretatt og
viktige parter har forpliktet seg til å vedlikeholde det, anser vi det for avere godt vernet.

Et formelt vern gjennom Kulturminneloven eller Plan- og bygningsloven kan være aktuelt for
enkelte kulturminner, men i første omgang er vi i dette prosjektet mer opptatt av at kulturminnene
faktisk blir praktisk istandsatt og vedlikeholdt uavhengig av eierforhold og lovverk. En evt.
offentlig deltakelse i istandsettelse av private objekt kan forsvares gjennom at det f.eks. inngås
avtale om at objektet skal være allment tilgjengelig og at man følger en formidlingsplan.

I begrepet  bevaring  ligger i praksis mye av det samme som i begrepet vern, men faglig sett har
dette begrepet flere betydninger. Det finnes mange bevaringsmter, hvor restaurering er en av
dem.  Restaureringsprinsippet  betyr at man fører et kulturminne tilbake til en "originaltilstand."
Dette oppnår man ved å føre sammen elementer fra samme teknologiske nivå eller ved
gjenopprette leddene i en produksjonsprosess. Når det gjelder vassdragsinnretningene er de svært
utsatt for fuktighet, flom, isgang, erosjon osv., og en restaurering tilbake kan være vanskelig
ettersom de har gjennomgått hyppig vedlikehold ut fra lokale tradisjoner. Det er ikke sikkert det
er ønskelig hvis man vil vise den historiske utvikling. Det er blitt mer akseptert at alle tilføyelser
til et kulturminne fra forskjellige historiske epoker har lik rett til bevaring. Dette kalles
ekvivalens-prinsippet.  Ellers kan man  konservere en levning  i den tilstand den er overlevert
vår tid, f.eks. en ruin, eller man kan  bevare gjennom (gjen)bruk.  Det siste tilsier ofte en
begrenset bevaring der deler bevares, som f.eks. fasader og konstruksjoner.

Ut fra disse definisjonene kan det tyde på at ekvivalens-prinsippet er mest aktuelt som
bevaringsprinsipp for vassdragsinnretningene, men det kan også være aktuelt å ta vare på og
formidle en levning eller bevare gjennom gjenbruk. Restaurering synes minst aktuelt.

Hengsle/lenser/lensefeste  er navn på innretninger knyttet til fløtning. Vi vil gjerne definere disse
begrepene allerede her, da dette er mye brukte begrep i rapporten som ikke er allment kjent.
Historien bak disse er ellers referert både i kap. 4 og i vedlegg 2 og 4. Både lense, stengebom og
hengsle er benyttet som navn på et og samme anlegg. Dette er kjede av enkle eller doble
tømmerstokker som er hengslet sammen og som skal lede tømmer/ved i vassdraget. Lensene har
ulik form avhengig om de skal  lede  tømmeret,  holde  det tilbake eller brukes ved  sortering.  De
kan være festet til land eller til murte kar, stein-fylte tømmerkar eller stolpebunter som er slått ned
i bunnen (se dopper/dykdalber i vedlegg 4). Lensefeste på land kan være et tre, en stein med bolt
i, murte kar/tømmerkar. Ute i elva ble det brukt tømmerkar eller dopper.

1.3 Grupper og møtevirksomhet

Det har vært avholdt 8 styringsgruppemøter i perioden februar-96 til juni-97. I tillegg har fire
arbeidsgrupper hatt møter, inkl. medlemmer fra referansegruppa, samt diverse møter med
representanter for alle impliserte kommuner. Oversikt over deltakere i styringsgruppe,
referansegruppe, arbeidsgrupper og lokale kontaktpersoner i kommunene finnes i vedlegg 5 og
6. Prosjektleder har videre orientert om prosjektet i møte med ordførere, fylkesmenn og
fylkesordførere på Kongsberg januar-97, i foredrag på Lågdalsmuseet og på en
kunnskapskonferanse om "Norske vassdrag mot ar 2000"i Bergen mars-97.
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1.4 Finansiering

Forprosjektet er finansiert som et spleiselag mellom mange parter i fylkene Vestfold og Buskerud
og med sekretariat/prosjektleder fra NVE Region Sør. Sikring av finansiering og innbetaling av
tilskudd var prosjektleders første oppgave. Følgende parter har deltatt:

Fylkesmannen i Vestfold, BU-fondet

Fylkesmannen i Buskerud, BU-fondet

Vestfold fylkeskommune, Regionalsjefen

Buskerud fylkeskommune, Plan- og næringskontoret

Nore og Uvdal kommune

Rollag kommune

Flesberg kommune

Kongsberg kommune

Lardal kommune

Larvik kommune

NVE Re ion Sør

Totalt

37 500

37 500

50 000

50 000

12 500

12 500

12 500

20 000

12 500

20 000

40 000

305 000

1.5 Pros ektokonomi
Aktiviteter Budsjett

Sum inntekter (tilskudd) 305 000

Prosjektregnskap
pr. 31/5-97

286 125

Prosjektleder - lønn

- materialer

- re1ser

Andre - lonn

200 000

15 000

25 000

20 000

10000

15 000

20 000

305 000

0

195 135

7 253

36 365

5 233

- materialer

- reuser 3 609

Annet

Sum utgifter

Resultat

247 595

38 530

Det vil i tillegg påløpe ca. I 00 timer til ferdiggjøring av rapport i juni, samt trykkekostnader
og reiser mai/juni. Totalt ser prosjektregnskapet ut til å balansere med følgende budsjetterte
kostnader for juni;

Prosjektleder lonn/reiser ca
Trvkkin ra 0rt/fakta-ark
Totalt

kr.  30 000
kr.  15 000
kr. 45 000
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Det er utestående tilskudd fra Fylkesmennenes BU-fond på kr. 18 875, som utbetales etter
prosjektavslutning. NVE har bidratt med sekretariatstøtte, telefon/fax/fotofremkalling, faglig
støtte fra ansatte i Region Sør og hydrologisk avd., som ikke er belastet prosjektet. Endelig
prosjektregnskap blir sendt styringsgruppa etter prosjektavslutning og lagt fram på avslutnings-
/overføringsmøte høsten-97.

1.6 Høringsrunder

I tillegg til dialog gjennom møter med kommunene, med styringsgruppa og referansegruppa har
det vært gjennomført en høringsrunde der eiere av prioriterte kulturminner, historielag og/eller
bygdetun, er kontaktet. Kommunene har fått to offisielle høringsrunder, og fylkeskommunen er
gitt anledning til å uttale seg i siste høringsrunde sammen med styringsgruppe og
referansegruppe. I siste høringsrunde er også reiselivsrepresentanter utenfor medlemmer i
referansegruppa gitt anledning til å uttale seg. Liste over deltakere i høringsrundene finnes i
vedlegg 7.

1.7 Lignende prosjekt

I styringsgruppas første møte ble det orientert om lignende prosjekt som vi kan bruke
erfaringer fra, dette gjelder f.eks. registrering av Flomningsinnretinger langs
Namsenvassdraget 1995 og Flomningsinnretninger i Hedmark 1991, jfr. litteratur.

Videre har NVE i samarbeid med Riksantikvaren gjennomført prøveregistreringer i
Haldenvassdraget og i et par elver i Nordland; Eldre innretninger i vassdrag 1990. Disse
registreringene har i seg selv ikke resultert i bevarings-, sikrings- eller formidlingsprosjekt, etter
det som er oss bekjent (NVE Publikasjon nr. 5 1990).

Ellers har kommuner, objekteiere og kraftprodusenter i Telemark vært aktiv siden 1993 i
prosjektet "Vise verda vassvegen" (VVV), et løpende istandsetting- og formidlingsprosjekt under
ledelse av Planetaten i Telemark fylkeskommune. Som i Numedalsvassdraget og Prosjekt
Kulturminner er det vannbruksplanlegging som ga starten på det hele. Vannbruksplanen for
Skiensvassdraget (Telemarksvassdraget) omhandla i fase 2 også miljø, kultur, reiseliv og på
bakgrunn av denne fasen ble prosjektet igangsatt som en oppfølger av planen.

Kulturvernet dreier seg om både før-industrielle innretningar i tre og stein og om storindustrielle
innretninger. VVV er bygd opp omkring 6 baseområder med ulike objekt i det enkelte
baseområde. Formidling skal skje gjennom tilrettelegging, skilting, informasjon og ved bruk av
en kunnskapsdatabase som skal kunne brukes av reiselivet som et oppslagsverk (Telemark
fylkeskommune 1995).

I Nord-Norge har man i årene 1992-96 hatt prosjektet Fotefar mot Nord, der 103 kommuner har
valgt ut et kulturminne som blir tilrettelagt og formidlet gjennom en felles profil.
Landsdelsutvalget har satt av 14 mill. som skal bli matchet av kommunene med 50% av hvert sitt
delprosjekt. Kommunene bestemmer selv hvordan midlene skaffes til veie (Fotefar mot Nord,
Troms fylkeskommune).
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Styringsgruppa har ikke hatt konkret samarbeid med noen av disse prosjektene
prosjektperioden, men har tatt utgangspunkt i forutsetninger og behov i eget område.

Det er likevel likhetspunkt mellom prosjektene og det er ikke så underlig tatt i betraktning av at
vi påvirkes og formes av til dels lignende erfaringer innenfor landets grenser.

f
!

a.s·-,aa

Nummerdammen i Herlandselva. Lardal. Dammen stod ferdig i 1893 på oppdrag av Frederik Wilhelm
Treschow. Hans initialer er de,for risset omhyggelig inn i den tilhogde steinmuren.
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2. METODE FOR REGISTRERING OG
DATABEHANDLING

2.1 Omfang av registrering

Som nevnt i kap. 1.2 Avgrensing m.m., tok styringsgruppa tidlig et veivalg om at det skulle
brukes eksisterende registreringer som utgangspunkt. Viktigst var registreringen og vurderingen
foretatt under ledelse av Magne Rugsveen, Norsk Skogbruksmuseum. Selve registreringen ble
gjort av Jørgen Sandberg, Lardal og Hans N. Traaen, Rollag. Vi ville undersøke hvor fullstendig
denne var og utvide den med et utvalg tverrelver, siden tverrelvene var svært viktige for
fløtningen, for å få ved og tømmer ut av skogene.

Alle kommunene ble i brev bedt om å foreslå tverrelver og opplyse om tidligere registreringer
eller arkivmateriale vedrørende kulturminner i de samme elvene. Prosjektleder hadde en
møterunde med alle seks kommunene i august/september, der valg av tverrelver ble drøftet. Det
kom fram forslag om 15 tverrelver. Disse var;

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg
Lardal
Larvik

kta, Vergja, Smadola, Eidsi og Rodungselva
Sore@e og Nordeae (Vergja renner ogs i Rollag)
Lyngdalselva
Kobberbergselva, Jondalselva, Dalselva
Herlandselva, Dalelva
Svartåa, Haugselva og Damvann

Dette utvalget ble godkjent for videre arbeid i styringsgruppemøte 3/10-96. I ettertid har Nore
og Uvdal endret oppfatning og ønsker registrering og prioritering av kta. Vergja, Smadola og
Uvdalsåi. Dette bl.a. for å få bedre balanse i registreringen mellom bygdene Nore og Uvdal. Dette
har medført en etter-registrering i Nore og Uvdal kommune. Dalselva i Kongsberg er tatt ut da
her var kun noen få rester etter innretninger. En stor del av Svartåa ligger i Andebu kommune
som i utgangspunktet ikke var med i prosjektet. Kommunen er imidlertid kontaktet underveis,
og stiller seg positivt til arbeidet og onsker vere med og følge opp forprosjektet (jfr.
høringsuttalelse i brev fra ordfører i Andebu).

Registreringen i Lågen har blitt noe supplert, men i det store og hele har det vist seg at
undersøkelsen i 1986 var fyllestgjørende for fløtningsminnene og fiskeinnretningene sin del.

2.2 Skjema og registrering i felt

Styringsgruppa drøftet metode første gang i møte i august 1996. Her ble det droftet autvikle et
enkelt skjema for dette prosjektet alene. Styringsgruppa var enig om at fokus for arbeidet ikke
skulle være registrering i seg selv, men at bevaring og bruk som ressurs for regionen var det
vesentligste. Styringsgruppa prioriterte derfor å samle oversikt over eksisterende materiale,
gjennom SEFRAK (Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge), enkeltrapporter,
flotningsarkiv, bygdeboker osv.
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Primært ønsket styringsgruppa å ta utgangspunkt i eksisterende skjema og arkivsystemer. I tillegg
til skjema var det ønskelig med foto og kartfesting som kunne digitaliseres. Buskerud
fylkeskommune stilte som betingelse for tilskudd, at materialet skulle kunne bearbeides i GIS.

I mote 3/10-96 ble det lagt fram forslag om å bruke SEFRAK-skjema og registreringsmetode som
tidligere benyttet i registrering i hovedstrengen, Lågen, i 1986 (Vedl. 3; Skjema/instruks).

Både kart og utfylte registreringsskjema fra 1986 ble innhentet fra Skogbruksmuseet og den
videre registrering i tverrelvene fortsatte der 86-registreringen slapp, på løpenr. 144.
Prosjektleder har selv stått for registrering, fotografering og kartfesting med hjelp av lokale
kjentfolk som kommunene skaffet til veie.

Kulturminnene i tverrelvene er fotografert både i sort/hvitt papir og farve dias i 1996.
Undersøkelsen fra 1986 består av delvis sort/hvitt papirbilder og farvebilder papir.
Kulturminnene er kartfestet ved hjelp av ØK 1:5000, 1: 10 000 og UTM 1:50 000. Koordinater
er tatt ut fra UTM-kart. Koordinater er tatt ut og skjema punchet ved NVE Region Sør.

2.3 Bearbeiding av materiale

Koordinatene er lagt inn i ARC-info og det er plottet ut oversiktskart for hele
Numedalsvassdraget og kart for den enkelte kommune ved seksjon for hydrometri, NVE Oslo.

Sort/hvitt foto er kopiert opp som kontaktkopier og følger skjema. Dias farvefoto er brukt i
forbindelse med foredrag og i rapporter. De viktigste data fra skjema er punchet inn i et Excel
regneark som gjør det mulig å sortere data og få ulike lister ut fra lopenr, kommune, prioritering
osv.

Data som er di italisert:

Lopenr., kommunenr./kommune, objektnavn, type, stedsnavn, tilstand, prioritet, vassdragsnr.,
kartblad, eiernavn/adresse, koordinater /v oo n/s.

(Vedl. I: Liste over registrerte kulturminner sortert etter kommune/prioritering).

Bruken av SEFRAK-skjema og kartfesting med koordinater gjør at materialet kan legges inn i
den nasjonale databasen over faste kulturminner når dette blir aktuelt, det kan bearbeides i GIS
og evt. bli en del av Statens Kartverks landsdekkende register over bygninger (GAB) som
kommunene bruker.

2.4 Metodekritikk

Det ble utarbeidet egen instruks for registreringen i tverrelvene i 1996 i håp om at kommunene
kunne bidra i registreringen, f.eks. ved å bruke erfarne registratorer som har arbeidet med å
registrere bygninger for Riksantikvarens løpende registrering. Dette var imidlertid et fåfengt håp.

Utfylling av SEFRAK-skjema inkl. fotografering og kartfesting innebærer et omfattende arbeid
dersom man skal fylle inn alle rubrikkene og innhente bakgrunnsmateriale omkring det enkelte
objekt. Det er så omfattende at det virker avskrekkende på legfolk, og det betyr at det kreves
opplæring for å kunne forholde seg til de "spesielle" kulturminner som vassdraget byr på, lange
forberedelser og frikjøp av tid for å få registrert også et mindre antall objekt.
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Til tross for at skjema er omfattende inneholder det ingen typebetegnelser og det er ikke laget
typebetegnelser for andre kulturminner enn hus av Riksantikvaren. Prosjektet har derfor benyttet
seg av typebetegnelser for eldre innretninger i vassdrag, tidligere utarbeidet av NVE i
prosjektsammenheng i samarbeid med Riksantikvaren. Denne er imidlertid heller ikke
fyllestgjørende og burde suppleres både i bredden og dybden inkl. flere illustrasjoner. Prosjektet
så ikke dette som en hovedoppgave og har derfor ikke prioritert dette innenfor de rammer som
gjelde dette prosjektet.

Selve registreringen baserer seg på lokal kunnskap om kulturminner som kan være mangelfull.
Det er altfor tidkrevende fotga hver elv og bekk, så bruk av kjentmenn er den eneste rasjonelle
mate innhente kunnskapen på. Selv om man ikke får registrert hvert spor i landskapet etter
menneskelige skaperverk, så får man tak i de viktigste og mest interessante kulturminner, dem
som er aktuelle å ta vare på.

På sikt bør man bestrebe seg på å gjøre slike registreringer lokalt, over tid, slik at frivillige i
skolen, i historielag, idrettsforeninger osv. kan være med å bidra. Bruken av skjema kan forenkles
ved hjelp av god veiledning/instruks inkl. gode typebetegnelser for de frivillige, men det må
settes av god tid slik at registreringen kan gjøres når man allikevel skal ut på tur, når været er bra
etc.

Prosjektleder var tvunget pga. tidsnød og lange avstander, til å foreta registrering uansett vær.
Dette innebar bl.a. feltturer i 30 cm nysno, - 240C, darlig sikt og regn. Men skiftende vær er
betingelsene her i landet, med mindre man bor tett ved vassdraget og er i den situasjon at man
kan legge registreringen til dager og perioder på året når forholdene er optimale.
Soldager/oppholdsvær tidlig på våren, eller sen høst er beste tidspunkter, før det blir for mye løv
og vegetasjon, eventuelt når løvet har falt.

-

a - 4,

Bergandammen, Herlandselv, fra 1885. Her er også damstue med stall. Som I så mange andre dammer, så er
lukene fjernet eller gatt tilbake til naturen ettersom de var laget av naturlig materiale, 1re (naleridamskier).
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3. RETNINGSLINJER FOR
PRIORITERING A V OBJEKT

Styringsgruppa for prosjektet har i mote 18/12-96 vedtatt følgende kriterier/retningslinjer for
utvelging av objekter:

1. Hvilke elementer bør vernes ut fra vassdragets historie?
2. Hvilke prioriteringer er foretatt av kommunene?
3. Hvilke objekt viser historisk utvikling og arbeidsprosesser?
4. Hvilken tilgjengelighet har objektene for ulike målgrupper?
5. Hvilken ekthet har objektene?
6. Hvilke eierforhold og sikkerhetsmessig risiko er knyttet til objektene?
7. Hvilken miljøverdi, sjeldenhet, mangfold, bruksverdi, symbolverdi og tilstand er

knyttet til dem?
8. Hva kan vises i den tilstand det er i og hvilke objekter må man gjøre noe med?

3.1 Elementer som bør tas vare på fra Numedalsvassdragets
historie;

Elementene som følger er hentet fra Magne Rugsveens registrering og vurdering fra 1 986, fra
Bjørn Ivar Bergs registrering og vurdering fra 1988 og fra prosjektets egen undersøkelse i 15
tverrelver hosten 1996 (se litteraturliste). Undersøkelsen i 1996 er foretatt i samarbeid med
utpekte kommunale kontaktpersoner og lokale kjentfolk i kommunene.

En kort sammenfatning av tløtningshistorie og annen vassdragsbruk langs Numedalslågen
med utgangspunkt i de faste kulturminnene som er nevnt nedenfor, finnes i vedlegg 2.

Objekttyper i materialet
Annet
A-42 Flommerke
A-43
A-99

Helleristning
Vaske-/badeplasser

Dam
D-00
D-20
D-22
D-24
D-60
D-99

Dam, uspesifisert
Fløtningsdam, uspesifisert
Tømmerkistedam
Mur/betongdam
Skådam/ledemur/tømmerskjerm
Damstue

En r i
E-1
E-20
E-33
E-45

n roif r nin
Kraftstasjon
Mølle/kvernhus
Vassrenne
Sag/ sagfundamenter

11
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Fiskeinnretninger
F-00 Iskjeller for fiske
F-10 Fiskebu/hytter
F-11 Flåte for laksefiske
F-12 Fiskeredskapsbu
F-13 Vedskjul/redskapshus
F-42 Fiskeinnretninger (teine, gip, steinkar, melkast, kjerr)
F-99 Steinkar/brygge for laksefiske

Kommunikasion
K-10 Bru
K-11 Brukar
K-20 Fergeinnretninger/leie

Tammerfloting
T-00 Hus (lager, smie, wirebod, uthus)
T-10 Båthus
T -11 Hvilestue
T-20 Hengsle, hus og anlegg i forbindelse med stopping, sortering og/eller

oppsamling av tømmer/lakterved
T-21 Tømmeropptrekk/velteplass/utslagsplass
T-22 Lense, bom, hengsle (registrert under T-20)
T-23 Lensefeste
T-32 Tommerrenne
T-42 Dopp
T-99 Annet

Kodeliste med beskrivelse av innretningene er å finne i vedlegg 4.

Blant fløtningsminnene er det viktig å ta vare på et representativt utvalg som viser
fløtningsvirksomheten i vassdraget som et hele, fra Pålsbufjorden til Larvik. For en videre
utvelging blant disse, blir retningslinjene nevnt ovenfor brukt.

Når det gjelder andre kulturminner blir de samme retningslinjer brukt både for
fiskeinnretninger og innretninger knytta til energi/energiforsyning.

Når det gjelder kommunikasjonsinnretningene bør det foretas en oppfølgende dokumentasjon av
disse sett i sammenheng med eldre veier. Dette gjelder også kvinner og barns bruk av vassdraget
samt eldre industrivirksomhet knyttet til elva. Dette blir fulgt opp i tiltaksplan (jfr. avgrensing
kap. I og tiltak kap.8).

Fløtningen med utgangspunkt i Sølvverkets virksomhet og grevskapshistorien i Larvik er unik
for Numedalsvassdraget. Dette gjelder både fløtning av tømmer og ved. Fiskeinnretningene i
Lågendalen er til dels historisk unike og i hvert fall unike idag for dette vassdraget. Kverner,
sagbruk, eldre kraftstasjoner og industrivirksomhet knyttet til elva, finnes det utallige eksempler
på over hele landet, og er således ikke spesielt unike for dette vassdraget.

12
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Delkonklusjon kap.3.1:
Det videre arbeid i forprosjektet blir avgrenset til fløtningsminner, fiskeinnretninger, og
kulturminner knytta til energi/energiforsyning. Vi vil ta initiativ til at det i hovedprosjektet
blir satt i gang arbeid med å dokumentere og formidle kvinner og barns bruk av vassdraget,
kommunikasjonsinnretninger og industrivirksomhet langs vassdraget.

De mest unike deler av vassdragshistorien knytter seg til Sølvverks- og Grevskapsfløtningen.
Denne ble etter 1859 overtatt av ulike F ellesfløtningsforeninger. Videre utgjør fiskeinnretningene
i Lågendalen og metoder knyttet til bruken av dem til de mest unike elementene.

3.2 Hvilke prioriteringer har kommunene tidligere foretatt?

3.2.1 Nore og Uvdal
Nore og Uvdal har en reiselivsstrategi i kombinasjon mellom "kvalitetsturisme" og en form for
"masseturisme." Jfr. Reiselivsplan for Nore og Uvdal 1995-1998. "Masseturismen" skal
kanaliseres til eksisterende tyngre reiselivsanlegg/områder. Dette dreier seg i dag om Øvre Uvdal.
Her er det bygd opp alpinanlegg og overnattingsplasser i form av høyfjellssetre, fjellstuer,
hytteutleie, besøksgårder og campingplasser.

Kommunen markedsføres i dag som kommunen "der dal og vidde møtes" .... Viktigste
severdigheter er Nore og Uvdal stavkirker, samt fjellgården EKT Langedrag (Tunhovd). Andre
severdigheter i brosjyrene er Nore og Uvdal Bygdetun (ved Uvdal stavkirke), Nore I kraftverk,
sommerutstilling i den gamle jernbanestasjonen på Rødberg og Uvdalsstugu. Andre aktiviteter
er en tilrettelagt tursti Rødbergdammen rundt.

Nore og Uvdal kommune har prosjekt knyttet til utvikling av R 40 som turistvei, flere egne
kulturminneprosjekt, i tillegg til å delta i dette overordnede prosjektet for hele
Numedalsvassdraget. Turistveg i Numedal er for øvrig et samarbeidsprosjekt mellom alle
Numedalskommunene, inkl. Hol og Kongsberg.

Reiselivssesongen i Øvre Uvdal er fra november til april. I denne perioden er det vanskelig å
bevege seg langs vassdraget og vanskelig å se kulturminner dekket av opp til flere meter snø. Det
har vært fløtning i Uvdalsåi, og i tverrelvene Jønndalsåi og Tøddøla, men ingen bevarte
innretninger er kjent. Kommunen har prioritert tverrelva Smådøla, pga. av nærhet til skole og
tettstedet Rødberg, og elvene Økta og Vergja som viktige fløtningselver. Det har vært organisert
fløtning i Rødungselva, Borgåi, Eidsåi, men pga. få kjente bevarte innretninger og vanskelig
tilgjengelighet er disse mindre interessante. Det er kun registrert et sagbruk i Rødungselva og en
kraftstasjon ved Eidsåe. I ettertid har kommunen endret oppfatning og ønsker å prioritere
Uvdalsåi framfor Rødungselva og Eidsåe. De mener at de to registrerte innretningene i de to
sistnevnte tverrelvene kan taes vare på som frittstående objekt. I forbindelse med satsing på R
40 som turistvei vil aktiviteter på fjordene og langs Uvdalsåi være mest interessante for
gjennomreisetrafikken.

3.2.2 Rollag
Rollag kommune markedsfører seg som "vakrest i landet," i hjertet av stavkirkenes og
stabburenes dalføre. Tyngden av reiselivsanlegg er også her, som i Nore og Uvdal, knytta til
vintersport, her på fjellet ved Veggli. I Veggli er det tilrettelagt tursti.
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Om sommeren er det gjennomgangstrafikken som dominerer. Kommunen har de siste årene
prioritert området rundt Rollag stavkirke/Rollag Bygdetun for utvikling av reiselivsaktivitet. I
den forbindelse har kommunen i dette prosjektet prioritert tverrelvene N ordåi og Søråi som
passerer nært opp til Bygdetunet (50 og 300 m) pa hver sin side.

Kommunen har i høringsuttalelse presisert at de ønsker å konsentrere seg om å ta vare på et eller
svært få objekt pga. nåværende ressurssituasjon.

...

;
a. _ «

- 1,-) j.,,  ,.' '  = m  -: :  • • ?j77 ±r d a .ehi....fr Ji!
Bygdemølla på Øktodden like ved R 40 og Nore fjorden. Molla er allerede kjøpt av Nore og Uvdal kommune
og venter på handling!

3.2.3 Flesberg
Flesbergs severdigheter som er tilrettelagt er Dåset-tunet, Flesberg stavkirke og solvverksminner
etter Kongsberg Solvverk pa Vinoren i Svene. Flesberg har også overnattingsmuligheter i form
av feks. hotell, gjestegård og campingplass.

Flesberg kommune har en klart formulert prioritering i forhold til kulturminner i vassdrag. De
har gjennom flere år arbeidet med natur- og kulturkvaliteter i Lyngdalsvassdraget som har utløp
i Lågen midt i kommunesenteret Lampeland. Registreringen har her tatt utgangspunkt i en
tidligere registrering foretatt på oppdrag av Miljøutvalget i Flesberg kommune. Det er produsert
en brosjyre om Lyngdalsvassdraget som er utsendt alle innbyggere. Lyngdalselvens
Fellesfløtningsforening har i samarbeid med kommunen og andre, satt i gang restaurering av de
tre gjenværende fløtningsdammene i vassdraget. Lyngdalsvassdraget har både kulturminner og
naturkvaliteter som tilsier at dette er en naturlig prioritering fra Flesbergs side.
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3.2.4 Kongsberg
Kongsberg er Sølvverkets hjemby. Byen har siden den ble grunnlagt vært avhengig av skogene
omkring og fløting på Lågen og i tverrelvene. Kongsberg har også tidligere arbeid og
prioriteringer abygge på for dette prosjektet. Kongsberg og Sandsvær Historielag har arbeidet
med og søkt om nye midler i 1997 til vedlikehold ved  Reinemo- og Liahengsle og Labro
tømmerrenne.  Statsskog Sølvverket har nylig istandsatt Helgevannsdammen ved Helgevann.
Denne demmet opp Helgevannsbekken som løper inn i Kobberbergselva. Videre har kommunen
pekt på dammen ved Kolsjø som interessant for istandsetting. Kolsjø er en del av Kobberbergs-
vassdraget.

Lågdalsmuseet er engasjert i gjenoppbygging av den delvis sammenraste maskinhallen ved Labro
Kraftstasjon. Det er også planer om å etablere en ny avdeling av Lågdalsmuseet her, Labro
museum, i samarbeid med Drammen Kraft. Det er på dette tidspunkt uvisst om dette blir realisert
og i hvilken form.

Bergverksmuseet har registreringer på de fløtningsminner som tilhører og tilhørte Sølvverket. Det
er foretatt en områdefredning av Sølvverksminner. Her ble bl. a. 11 elveforbygninger i
Kobberbergselva midlertidig fredet. Disse falt av tekniske grunner ut ved det permanente
fredningsforslaget. Bjørn Ivar Berg, konservator ved Bergverksmuseet, har foretatt en registrering
av kulturminner i Kobberbergselva i 1988 i forbindelse med planlagt utbygging av vassdraget.
Han skriver at av de tre største tverrelvene som Sølvverket drev fløtning i, er det
Kobberbergselva som har flest og best bevarte minner. Det er disse tre tverrelvene som også har
vært gjenstand for registrering i forbindelse med dette prosjektet.

For  Kobberbergselva  sin del har vi tatt utgangspunkt i registreringen fra 1988 og valgt ut 20
objekt i samråd med Bergverksmuseet og miljøvernleder i kommunen. Det er registrert en del
objekt i  Jondalselva.  Prosjektleder har besøkt Dalselva og i samråd med kommunen vurdert den
som mindre interessant, fordi kulturminnene nærmest er borte (ruiner/under vann) og fordi
atkomst er vanskelig.

3.2.5 Lardal
Lardal har gjennom flere år markedsført og prioritert Lågen som utgangspunkt for kultur- og
naturbasert utvikling av kommunen. Dette finner man også igjen i Fylkesdelplan for
Numedalslågen - Vestfold fylkeskommune. Tyngden av den kommunale satsingen har vært på
planområdet som foreløpig har navnet "Lagendalen Friluftsmuseum/Kjaerra-omradet." For ikke
f en forvirring mellom Friluftsmuset Lagdalsmus€et og Lagendalen Friluftsmuseum har vi etter
anmodning fra Lagdalsmuset valgt å konsekvent bruke benevnelsen Kjærra-området i denne
rapporten.

Her foregår sportsfiske med stang, fiske med teine, gip og mælkast. Kommunen har fått støtte fra
både fylke og stat til utviklingen av området og for vise det kulturhistoriske fiske som her hører
hjemme. Fra 1992 er det parkeringsplass, opparbeidet sti; Lågastien, årlige konserter og servering
fra lafta hus. Et annet kommersielt tyngdepunkt er Brufoss og Brufossfisket - 4 km. nord for
Kjærra. Herland mølle er i bruk idag, inkl. eget kraftverk og monumentplass ovenfor i forbindelse
med kanalisering av Herlandselva.

Det er tidligere arbeidet med Herlandselva og Dalelva. For Herlandselva er det utarbeidet en
vassdragsplan omkring naturgrunnlag og areaibruk. Vestfold Kraft har konsesjon for utbygging
av Dalelva, men oppstart av anlegget må finne sted før utgang 1998.
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Dersom oppstart ikke finner sted, mener kommunen at Dalelvas betydning, som del av et
regionalt friluftsområde, vil stige betraktelig.

Ellers har Lagendalen fra Kongsberg til Larvik kommet langt når det gjelder å utvikle og
tilrettelegge for bygdeturisme. Her er mange små virksomheter knyttet til produksjon av varer
og tjenester for tilreisende, så som gårdsbutikker, servering, bakeri, slakteri, ridestall, seterliv,
villmarksmåltid.

... .
8 a. •

---

Svartangdammen, Dalelva i Lardal. Her har vært et helt lite samfunn med damvokter i damstue, forstmenn,
tommerhoggere og jakthytte for godseieren.

3.2.6 Larvik
Larvik markedsføres som "Steinbyen" med larvikitt, oldtidshistorie og grevskapshistorie i
Herregården/Larvik museum, Sjøfartsmuseum og Fritzøe museum, bøkeskogen og Farriskilden.
I tillegg har man tilrettelagt Elvestien fra Bommestad og sørover på vestsida, samt Kyststien
langs Brunlaneskysten - fra Stavern til Ødegården. Larvik kommune sammen med lokale
historielag har ellers registrert eldre og nyere tids kulturminner og utgitt dette i et hefte der
kulturminnene blir kartplassert og beskrevet.

I samråd med kommunen er tverrelvene  Svartåa, Haugselva og Farmenelva  m/Damvann
prioritert. I elva Svartåa som er en del av Hagnesvassdraget og som ligger for det meste i Andebu
kommune er det nylig foretatt en registrering og innsamling av historie ved Håvard Tangen,
Andebu.

I Lågen er det fiskeinnretningene som er av størst interesse. Det er registrert 29 flater innenfor
Larviks grenser. Et mulig område for å vise flåtet"iske er Melø-Bratthagen-Lunde som har flere
flåter tett samlet.
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3.2.7 Delkonklusjon kap. 3.2:

Nore og Uvdal  prioriterer Nore- og Kravikfjorden, og tverrelvene Smådøla, kta, Vergja, og
Uvdalsåi.

Rollag  prioriterer tverrelvene Nordeåe og Søreåe som passerer Bygdetunet på hver side.

Flesberg  prioriterer Lyngdalselva, der de allerede er igang med åta vare på fløtningsminner.

Kongsberg  prioriterer Jondalselv og Kobberbergselva, samt Reinemo- og Liahengslet og
Labre tømmerrenne i Lågen.

Lardal  prioriterer Herlandselva, Dalelva og de kulturhistoriske fiskeinnretningene og
metodene i Lågen. Kjærra-området er et naturlig samlingspunkt.

Larvik  prioriterer tverrelvene Svart%a, Haugselva og Farmenelv/Damvann og flatafiske,
muligens i området Melø-Bratthagen-Lunde. Når det gjelder Lågen sør for Bommestad ligger det
best til rette på vestsida av Lågen, der det er anlagt Elvesti.

Andebu  har kommet inn i prosjektet da deler av Svartåa ligger i Andebu kommune og er viktig
fløtningselv og del av Hagnesvassdraget. Andebu har allerede foretatt en registrering i "Svartoa'
og det har vært arrangert fløtningstur langs elva i regi av Hedrum Historielag.  Nedre Heia  er mye
brukt av Sandefjords befolkning som utfartssted, ettersom Sandefjord Turistforening har
skogsstue her (Tangen 1994, Østlandsposten 16.5.94). Turistforeningen samarbeider med Andebu
fortidslag om tilrettelegging her.

Andebu kommune har i høringsuttalelse sagt seg interessert i å bidra til arbeidet med bevaring
og formidling av kulturminner i Svartåa.
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VedHolmsfoss, Larvik, finner vi Fosserod temne og stor aktivitet med stangfiske og tidligere fiske med
"nappe garn. "
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3.3 Hvilke objekt kan vise historisk utvikling og
arbeidsprosesser?

3.3. l Fløtningsminner
Blant fløtningsminnene er det  fløtningsdammene og hengslene  som best kan vise historisk
utvikling og arbeidsprosesser.

Det er flere eksempler på naturlige damsteder, hvor det har vært tømmerkistedam på I 700-1800-
tallet. Steinene er seinere tilhogd og gjenbrukt i nye murdammer bygd på slutten av 1800-tallet,
for så å bli mørtelfuget og/eller gitt delvis betongdekke på 1900-tallet.

Ved dammene har det utviklet seg ulike typer lukkemekanismer som mange steder er borte eller
i dårlig stand. Flere av fløtningsdammene har vært "kombinerte" dammer for magasinering,
tømmersamling/slipp og vanninntak til drift av kraftstasjon, sagbruk og/eller møller. De små
kraftstasjonene er idag ute av funksjon eller borte og av sagene og møllene er det ofte bare
fundamenter igjen. Men enkelte lokaliseringer har eksempel på bevarte objekter knyttet både til
fløtning, energi/energiforsyning og/eller fiske. Disse lokalitetene kan oppnå høy verdi når det
gjelder mangfold, sjeldenhet, bruksverdi og symbolverdi.

Hengslene i nedre delen av Lågen er lagt til industrilokaliseringene i Larvik, Hvittingfoss og
Kongsberg. Industriaiiseringen har delvis gjennomgått en utvikling "bort" fra Lågen, men
hengslene representerer viktige utgangspunkt for "byenes" vekst. Hengslene representerer også
større samlinger av innretninger, hus og anlegg. I Larvik, på Kongsberg, ved Labro og ved
Hvittingfoss har det også vært annen virksomhet knyttet til hengslene, så som tresliperi og
sagbruk.

Det eneste hengslet som ikke er knyttet til industri- og byutvikling er Sundby-hengslet. Dette er
eksempel på et  attholdshengsle  som bare skulle stoppe tømmeret, for sa a sende tømmeret videre
nedover til Lågerøen etterhvert som det trengtes der nede. Tømmeret ble derfor ikke samlet opp
andre steder enn på Kongsberg (inkl. Labro), Hvittingfoss og i Larvik.

Fløtningsdammene og hengslene er i dag ute av bruk i sin opprinnelige funksjon, men noen av
dem utgjør fremdeles så ruvende og bestandige innslag i landskapet at de fysisk utgjør et godt
utgangspunkt for a vise virksomheten som har foregått omkring dem. De finnes i landskapet ved
fossefall eller naturlig egnede "svinger" i Lågen, som den dag idag forteller om sammenheng
mellom natur og kultur. Ved å trekke fram noen egnede dammer og hengsler kan man fortelle
mye om arbeidsprosess og samarbeidet som måtte til mellom menneske og natur for å få
tømmeret fra Pålsbufjorden til Larvik.

Innretninger som er typiske og sporadiske er skådammer/tømmerskjermer, lensefester/kar,
sauringer og bolter. Disse vil være vanskeligere å bruke for å vise historisk utvikling og
arbeidsprosesser. De kan være vanskelige å se, vanskelig å sette inn i en arbeidsmessig
sammenheng, i en historisk utvikling og ligger kronglete til. Ved å knytte disse innretningene
sammen med dammer eller hengsler blir de mer interessante. Fysisk nærhet til dam/hengsler er
derfor en fordel.
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3.3.2 Andre minner

Fiskeinnretninger som flåtafiske, gip, mælkast og teinefiske er mange ganger framhevd som
unike, ikke fordi de har gjennomgått store endringer gjennom tidene, men fordi de har overlevd
de skiftende tidene. Det har likevel vært en historisk utvikling i Numedalslågen, som i andre
norske elver, der settegarn, drivgarn og stangfiske står/har stått for store deler av fangsten.
Innretningene egner seg derfor godt som utgangspunkt for vise utviklingen i fisket.

Kartmaterialet fra 1986 over Lågen inneholder lokaliseringer for drivgarn og settegarn dersom
dette er interessant for å formidle utvikling av fiske. Fiskeinnretningene er godt egnet for
formidle arbeidsprosesser. De krever et stadig vedlikehold og god naturtilpasning.

Minner knyttet til energiproduksjon og energiforsying som vassdrevne sager/møller og
kraftstasjoner viser en historisk utvikling fra direkte bruk av vannet ved elva til produksjon av
energi som kan brukes langt borte fra elva. Ved Gjerstaddammen i Svartåa har det vært både sag
og mølle siden 1600-tallet. Mølla ble tatt ned i 1890-åra for å rydde plass til trevarefabrikk med
egen turbin og dynamo. Fabrikkbygningen ble revet i 1929 og saga ble i 1940-åra flyttet til
Gjerstad gård. Idag er det bare rester igjen av tømmerkistedammen. Tømmerrenna er borte.

På Hvittingfoss og ved Labro har det som ovenfor nevnt vært stor industrivirksomhet i form av
tresliperi. Tresliperiene finnes kombinert med sagbruk, kraftstasjon, tømmerrenner, hengsle m.m.

Ved K vernan i Flesberg kommune er det både kraftstasjon, mølle, sagbruk og fløtningsdam side
om side. Kraftstasjonen og sagbruket er ikke i bruk idag, men mølla er i drift og fløtningsdammen
med lukemekanisme er iferd med å bli istandsatt.

Delkonklusjon kap. 3.3:
Utvalgte  fløtningsdammer og hengsle  kan egne seg godt for å vise historisk utvikling og
arbeidsprosesser. Eksempler på innretninger knytta til  energi/energiforsyning  kan vise en
historisk utvikling hvis de representerer ulike historisk epoker og dersom de fungerer eller er i
en tilfredsstillende tilstand. Eldre  fiskeinnretninger  kan vise en historisk utvikling sett sammen
med "moderne" fiskemetoder som sports- og garnfiske. De er også egnet for å vise
arbeidsprosesser.

3.4 Hvordan er tilgjengeligheten for ulike målgrupper?

Vi kan dele spørsmålet inn i en pedagogisk og trafikkmessig/annen tilrettelegging.

3.4.1 Pedagogisk tilgjengelighet
Et kulturminne i seg selv har høyere pedagogisk verdi enn andre kilder til kunnskap om fortiden.
Kulturminner i sitt naturlige miljø gir en ··ta på følelse" og gjør fortiden nærværende og fattbar.
Dimensjoner, materialer og tilpassing til naturmessige forhold kommer godt fram, men
formidling av kulturminnet må likevel tilpasses ulike målgrupper. Norske skole-elever har andre
behov enn en tysk familie i bobil eller en gruppe pensjonister på tur. Dette gjelder både for
informasjon om hvor kulturminnet befinner seg, for skilting og eventuell annen formidling på
stedet.
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3.4.2 Trafikkmessig og annen tilgjengelighet
Trafikkmessig og annen tilgjengelighet omfatter kulturminnets avstand til bilvei, tursti, offentlig
kommunikasjon, større befolkningskonsentrasjoner, servering, parkering og sanitære forhold.

Delkonklusjon kap. 3.4:
Styringsgruppa ønsker åta utgangspunkt i kulturminnene som de er og der hvor de er. Det betyr
at  vi  må få fram mulighetene og så se på hvordan og hvilke kulturminner som best egner seg for
"markedsføring" og formidling.

Et forslag på konkrete prioriterte kulturminner basert på øvrige nevnte kriterier er lagt fram for
reiselivs- og skolerepresentanter i referansegruppa for å få en dialog omkring formidling og den
endelige prioritering (jfr. kap.7). Kulturminnenes betydning for reiselivet er vurdert i kap. 7.1.1.

Det kan være kulturnlinner som er så unike og verdifulle at de bør bevares, selv om de ikke egner
seg til formidling/markedsføring for større grupper. For disse har vi en prioritet 2 som betyr at
f.eks. tilgjengelighet kan være mindre god, mens andre kriterier tilsier bevaring.

I Lardal er det hygget sanitæranlegg (utedass) for rnllestolhrnkere for abedre tilgjengeligheten for denne
malgruppa.

3.5 Hvilken autentisitet (ekthet) har objektene?

Autentisitet oversettes ofte med opprinnelighet eller ekthet. For å kunne si at et kulturminne er
autentisk må ektheten omfatte form, konstruksjon, materialer, overflatebehandling, bruk og
miljøsammenheng. Det er de færreste kulturminner som er overlevert oss fullstendig urørt i sine
omgivelser. Kulturminner i bruk slites og repareres. Noen kulturminner er laget av så
forgjengelig materiale at autentisitet er et umulig krav dersom kulturminnet skal bevares.
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Andre står så utsatt til når det gjelder fuktighet at de av den grunn har begrenset levetid.
Kulturminner i og ved vassdrag er særlig utsatt. Treverk har meget begrenset levetid, steinmurer
og betong er utsatt for sterke krefter i forbindelse med erosjon, isgang og flom. Ektheten ved
disse innretningene dreier seg om byggemåte og tradisjon ved jevnlige fornyelser.

Delkonklusjon kap. 3.5:
Ektheten ved kulturminnene langs Numedalsvassdraget sikres best ved at utvalgte representative
minner tas vare på gjennom vedlikehold basert på lokal kunnskap og tradisjon og ved at
arbeidsprosessene knyttet til dem, holdes i hevd eller aktivt formidles. En langsiktig bevaring må
ta høyde for dette i valg av formelt vern. Det er også viktig at ansvar og sikring av økonomiske
midler til vedlikehold og formidling er på plass (se kap.5).

3.6 Hvilken sikkerhetsrisiko knytter seg til objektene?

I forbindelse med dette kriteriet ble det opprettet en arbeidsgruppe (AG2) som drøftet både
sikkerhet og eierforhold/ansvar (Jfr. vedl. 5).

3.6.1 Risiko for dambrudd og skade i forbindelse med ferdsel og lek

NVE og Vassdragsregulantenes forening ( nå Energiforsyningens fellesorganisasjon - EnF o) har
utarbeidet retningslinjer i forbindelse med "Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i
vassdrag." Disse er utgitt i rapportform i 1990. Her er bl.a. gjennomgått dammer, tømmerrenner,
andre flotningsinnretninger, kvernhus, sagbruk o.l. (NVE m.fl. 1990).

Det påligger eieren av vassdragsanlegget asorge for sikkerheten. Sikringsutvalgets rapport er
således veiledende for eieren i forhold til det ansvaret han har. Når det gjelder tømmerrenner,
andre flotningsinnretninger, kvernhus, sagbruk o.l. slår utvalget fast at innretninger som ikke er
i bruk bør vedlikeholdes og sikres. Hvis ikke, bør de rives og fjernes.

En del av de gjenstående fløtningsinnretninger representerer faremomenter, særlig der hvor
forfall gjør seg gjeldende. Spesielt peker de på faren for fall fra dammer, broer, gangbaner,
fundamenter i forbindelse med ferdsel og lek. For båttrafikk kan gjenstående påler, og såkalt
"søkketømmer" i eller like under vannflaten være farlig.

Når det gjelder kverner/sagbruk sier utvalget at i sikkerhetsøyemed ville det være bestå rive og
rydde, i alle fall de farligste delene av anleggene. I tilfelle hvor det planlegges reparasjoner eller
rehabilitering, vil gjerder, evt. i forbindelse med skilt, kunne være tjenlig som midlertidig sikring.

Arbeidsgruppas konklusjoner
Når det gjelder de registrerte innretningene i Numedalsvassdraget mener arbeidsgruppa at
lensefester og skådammer ikke innebærer noen risiko i forhold til dambrudd eller ferdsel/lek og
de får derfor av sikkerhetsmessige grunner 3. prioritet, dersom ikke andre kriterier tilsier 1. eller
2. prioritet.

Når det gjelder fløtningsdammene er alle disse vurdert av representant for damtilsynet på
bakgrunn av opplysninger i registreringsmaterialet. Vurderingen er å finne i vedlegg 8. Denne
vurderingen kan benyttes i videreutviklingen av enkelttiltak.
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Her finnes dammer med 1. og 2. prioritet som det er meningen å ta vare på. De kan utgjøre en
risiko dersom vedlikeholdet ikke er tilstrekkelig, og dersom et evt. dambrudd kan medføre fare
for hus, veier eller jernbane nedstrøms. De kan også utgjøre fare dersom de ikke blir sikret i
forhold til ferdsel eller lek.

Dammer som har fått 3. prioritet medfører liten eller ingen fare. Disse er heller ikke foreslått
prioritert ut fra andre kriterier og eier står derfor fritt til åla dem ligge som de er eller fjerne dem.

Dammer med 4. prioritet kan medføre øket fare dersom de ikke i tilstrekkelig grad blir
vedlikeholdt eller fjernet. NVE Region Sør vil ta initiativ til oppfølging overfor eierne av disse
objektene.

Dopper utgjør ingen risiko for ferdsel annet enn nederst i vassdraget, ved Larvik. Dopper ved
Hvittingfoss, Sundby og Kongsberg kan dermed få 3. prioritet, mens doppene ved Larvik får
4.prioritet. Doppene i Larvik bør vurderes fjernet når de bråtner i vannskorpa. Fellesfløtningen
bør sette av midler til fjerning av doppene i Larvik når de utgjør en fare for ferdselen.

Detaljert kostnadsberegning av tiltak for prioriterte 1. 2. og 4. prioritetsobjekt bør bli basert på
lokale erfaringstall. Kostnader bør koordineres og vurderes samlet for å avdekke store forskjeller
og for a sikre objektivitet. For spesielle enkeltobjekter vil det være aktuelt å bruke
spesialkompetanse for vurdere tiltak/kostnader. Referanser til vassdragsteknisk kompetanse kan
NVE Region Sor formidle.

Delkonklusjon kap 3.6:
Innretninger i vassdraget som lensefester og skådammer innebærer ikke risiko i forhold til
dambrudd eller ferdsel/lek og de får derfor 3. prioritet, dersom ikke andre kriterier tilsier noe
annet.

Bygninger som kvernhus, sagbruk, eldre kraftstasjoner i forfall o.l. kan medføre fare, særlig for
barn, men også publikum for øvrig, som finner arrangementene så interessante at de begir seg inn
i, - eller inntil dem. Disse bør rives/ryddes vekk, evt. fjerne de farligste delene. Dersom det
planlegges reparasjoner/rehabilitering kan gjerder, evt. skilting være tjenlig som midlertidig
sikring.

Fløtningsdammene i materialet er vurdert sikkerhetsmessig og disse vurderingene inngår i den
prioritering disse har fått.

Dopper utgjør ingen risiko annet enn nederst i vassdraget ved Larvik. Disse doppene bør fjernes
når de bråtner i vannskorpa, dersom de ikke blir vedlikeholdt.

Detaljert kostnadsberegning av sikringstiltak bør baseres på erfaringstall lokalt i kommunene i
vassdraget og koordineres mellom dem for å avdekke store forskjeller og sikre objektivitet. For
spesielle enkelttiltak vil det være aktuelt å bruke spesialkompetanse.
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3. 7 Miljøverdi, sjeldenhet, mangfold, bruksverdi,
symbolverdi og tilstand?

Miljøverdi
Dette refererer til kulturminnets grad av umistelighet i miljøet ved at det er spesielt synlig
plassert, ved at det befinner seg i en sammenheng som ikke bør brytes opp, men også pga. at det
befinner seg i et naturmessig interessant område og hvor det inngår i samspill med naturen.
Fløtningsdammer er godt synlige, nært knyttet til naturen og noen ligger i et område som har
store naturmessige kvaliteter. De er ofte bygd av naturens egne materialer, tre og stein. Dette
gjelder f.eks. dammene i Lyngdalsvassdraget.

Sjeldenhet
Hvis et kulturminne er sjeldent som type eller ligger i et bestemt område er det økende grunn til
ta vare på det. Hvis det samtidig er et godt eksempel på en type som tidligere var vanlig, vil det
få spesielt høy verneverdi. De ovenfornevnte dammene ligger i et bestemt naturmessig
interessant område og er både typiske og unike, med en spesiell lukkemekanisme som er
konstruert av en lokal oppfinner.

Mangfold
Mangfold karakteriserer områder med mange kulturminner og den graden av variasjon de
representerer. Området som helhet tår økt verdi dersom kulturminnetettheten er stor. Dessuten
blir det verdifullt dersom kulturminnene viser stor variasjon i typer, i tid eller ensartethet i typer
o tid.
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Ved Lyngdalselva noen hundre meter nedenfor oset i Vatnebrynvatnet ligger Kvernan med eget
gårdskraiverk (Z. på døra), bygdemølle til høyre for kraftverket, rorgate, sagbruk og
inntaksdam(f/øtningsdam oppe ved oset. Et unik, mangfold tett på hverandre og i god stand.

Bruksverdi
Dersom kulturminnet kan tjene en funksjon av kommersiell eller ikke-kommersiell art vil det ha
bruksverdi. En fløtningsdam kan tjene andre formål enn opprinnelige, dvs. opprettholde
vannspeil, tjene som magasin eller bør den fjernes fordi den hindrer fisk i å vandre?
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Hus kan kanskje brukes til nye formål, det samme gjelder møller og kraftstasjoner.

Identitets- og symbolverdi
Identititetsverdi refererer til menneskers eller gruppers behov for å relatere seg til miljø, føle
trygghet og forankring. Kulturminnene langs Numedalsvassdraget er fysiske uttrykk for mange
århundrers næringshistorie i Numedal og Lagendalen, og representerer befolkningens viktigste
fysiske "røtter." Dette gjelder stort sett alle våre registrerte kulturminner. Noen knytter det seg
enkeltstående begivenheter, personer eller spesiell betydning til, innen en tidsperiode. Dette kan
være viktig i en pedagogisk sammenheng. Historier eller betydning gjør kulturminnet unikt og
dermed lettere formidle.

Tilstand
Tilstand er et viktig kriterium. Det er avgjørende i hvilken grad kulturminnet er bevart og om det
er muligheter for bevaring i framtida. Hva vil det koste a sette det i stand og hvor mye
vedlikehold vil det generere i framtida? Tilstand er vurdert og oppgitt separat for hvert objekt.
Kostnadsberegning av istandsettelse, sikring og avtale om tilsyn/vedlikehold må gjøres for hvert
enkelt objekt. Vi har i første omgang foretatt en grov vurdering av dette og tallfestet dette for
istandsetting, sikring og formidling.

Det er en stor fordel om tilstanden er så bra at man slipper a gjore noe annet enn en smule
vedlikehold, i og med at formidlingstiltak, så som publikasjoner, skilting, brosjyrer,
undervisningsmateriell, er kostbare tiltak i seg selv.

Delkonklusjon kap. 3.7:
Når vi skal velge ut prioriterte objekt må vi også bruke kriteriene miljøverdi, sjeldenhet,
mangfold, bruksverdi, symbolverdi og tilstand. Disse bruker vi som en sjekkliste for de forslag
til prioriterte objekt som vi ender opp med ut fra foregående kriterier. Vi vil gjennomgå disse
verdiene for de utvalgte objekt med høyest prioritet.

3.8 Sammendrag delkonklusjoner kap. 3

3.1 Elementer som blir foreslått ivaretatt i dette forprosjektet;
Det videre arbeid i forprosjektet blir avgrenset til fløtningsminner, fiskeinnretninger og
kulturminner knytta til energiproduksjon og energiforsyning.

De mest unike deler av vassdragshistorien knytter seg til Solvverks- og Grevskapsfløtningen.
Denne ble etter 1859 overtatt av ulike Fellesfløtningsforeninger. Videre utgjør fiskeinnretningene
i Lågendalen og metoder knyttet til bruken av dem, de mest unike elementene.

3.2 Kommunale prioriteringer:
Nore og Uvdal prioriterer Nore- og Kravikfjorden, og tverrelvene Smådøla, kta, Vergja og
Uvdalsåi. Rollag prioriterer tverrelvene Nordeåe og Søreåe som passerer Bygdetunet på hver
side. Flesberg prioriterer Lyngdalselva, der de allerede er igang med åta vare på fløtningsminner.
Kongsberg prioriterer Jondalselv og Kobberbergselva, Reinemo- og Liahengslet og Labro
tømmerrenne i Lågen. Lardal prioriterer Herlandselva, Dalelva og de kulturhistoriske
fiskeinnretningene og metodene i Lågen. Kjærra-området er et naturlig samlingspunkt. Larvik
prioriterer tverrelvene Svarta, Haugselva og Farmenelv/Damvann og flatafiske, muligens i
området Melø-Bratthagen-Lunde.
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Når det gjelder Lågen sør for Bommestad ligger det best til rette på vestsida av Lågen, der det
er anlagt elvesti. Andebu har kommet inn i prosjektet da deler av Svartåa ligger i Andebu
kommune og er viktig fløtningselv og del av Hagnesvassdraget. Andebu kommune har i
høringsuttalelse sagt seg interessert i å bidra til arbeidet med bevaring og formidling av
kulturminner i Svartåa.

3.3 Hvilke objekt kan vise historisk utvikling og arbeidsprosesser?
Utvalgte fløtningsdammer og hengsle kan egne seg godt for å vise historisk utvikling og
arbeidsprosesser. Eksempler på innretninger knytta til energi/energiforsyning kan vise en
historisk utvikling hvis de representerer ulike historiske epoker og dersom de fungerer eller er
i en tilfredsstillende tilstand. Eldre fiskeinnretninger kan vise en historisk utvikling sett sammen
med "moderne' fiskemetoder som sports- og garnfiske. De er også egnet for a vise
arbeidsprosesser.

3.4 Hvordan er tilgjengelighet?
Styringsgruppa ønsker åta utgangspunkt i kulturminnene som de er og der hvor de er. Det betyr
at vi må få fram mulighetene og så se på hvordan og hvilke kulturminner som best egner seg for
"markedsføring" og formidling. Et forslag på konkrete prioriterte kulturminner basert på øvrige
nevnte kriterier er lagt fram for reiselivs- og skolerepresentanter i referansegruppa for å få en
dialog omkring formidling og den endelige prioritering (jfr. kap. 7). Kulturminnenes betydning
for reiselivet er sitert i kap. 7.1.1.

Det kan være kulturminner som er så unike og verdifulle at de bør bevares, selv om de ikke egner
seg til formidling/markedsføring for større grupper. For disse har vi en prioritet 2 som betyr at
f.eks. tilgjengelighet kan være mindre god, mens andre kriterier gjør at disse bør ivaretas.

3.5 Hvilken ekthet har objektene?
Ektheten ved kulturminnene langs Numedalsvassdraget sikres best ved at utvalgte representative
minner tas vare på gjennom vedlikehold basert på lokal kunnskap og tradisjon, og ved at
arbeidsprosessene knyttet til dem holdes i hevd eller aktivt formidles. En langsiktig bevaring må
ta høyde for dette i valg av formelt vern. Det er også viktig at tilsynsansvar og sikring av
økonomiske midler til vedlikehold og formidling er på plass (se kap.8).

3.6 Hvilken sikkerhetsrisiko knytter seg til objektene?
Innretninger i vassdraget som lensefester og skådammer innebærer liten eller ingen risiko i
forhold til dambrudd eller ferdsel/lek og de får derfor prioritet 3, dersom ikke andre kriterier
tilsier noe annet. Bygninger som kvernhus, sagbruk, eldre kraftstasjoner i forfall o.l. kan medføre
fare, særlig for barn, men også publikum for øvrig, som finner arrangementene så interessante
at de begir seg inn i, - eller inntil dem. Disse bør rives/ryddes vekk, evt. fjerne de farligste delene.
Dersom det planlegges reparasjoner/rehabilitering kan gjerder, evt. skilting, være tjenlig som
midlertidig sikring.

Fløtningsdammene i materialet er vurdert sikkerhetsmessig og disse vurderingene inngår i den
prioritering disse har fått. Dopper utgjør ingen risiko annet enn nederst i vassdraget ved Larvik.
Disse doppene bør fjernes når de bråtner i vannskorpa, dersom de ikke blir vedlikeholdt.

Detaljert kostnadsberegning av tiltak bør baseres på erfaringstall lokalt i kommunene i vassdraget
og koordineres mellom dem for å avdekke store forskjeller og sikre objektivitet. For spesielle
enkelttiltak vil det være aktuelt bruke spesialkompetanse.
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3. 7 Hvilken miljøverdi, sjeldenhet, mangfold, bruksverdi, symbolverdi og tilstand knytter
seg til objektene?

Når vi skal velge ut prioriterte objekt må vi også sjekke kriteriene miljøverdi, sjeldenhet,
mangfold, bruksverdi, symbolverdi og tilstand. Disse vil vi bruke som en sjekkliste for de forslag
til prioriterte objekt som vi ender opp med ut fra foregående kriterier.

Vi vil gjennomgå disse verdiene for de utvalgte objekt med høyest prioritet.

...

Kvernandammen nedstroms med vassinntak for mølle osv. I overløpet lengst borte til venstre kan man lese
annonser fra Buske rods Blad anno 1908 som avtrykk etter forskaling. Dammen stod ferdig i 1911 .

. J t

- '

"  at; _-_..,._

82

Kvernan oppstroms med de unike lukene til den lokale oppfinner Torgeir Buind. Dammen skal vedlikeholdes
og lukene settes i stand i 1997.
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4. PRIORITERTE OBJEKT

4.1 Skala for prioritering og tilstandsvurdering

Objektene er gitt en priotet basert på innsamlet materiale og kontakt med kommunene.
Prioriteringene er foretatt ut fra de foregående kriteriene i kap. 3 og ut fra delkonklusjonene 1-7
på foregående sider.

Prioriteringsskala
Prioriteringen går fra I til 4, der I er høyeste verdi.

I: Objektet er unikt, har potensial bruks- og symbolverdi og kan bli en spydspiss i
formidling av vassdragsbruk i regionen. Objektet har høy score på flere av
vernekriteriene som er satt opp for prosjektet.

2: Objektet har høy verdi på en eller flere kriterier og bør tas vare på. Både
objekter med 1. og 2. prioritet er aktuelle for vern i plansammenheng etter
PBL § 25.6 Spesialområde med formål bevaring.

3: Objektet blir ikke prioritert, men det er ingen viktige sikkerhetsmessige eller
landskapsmessige grunner til å fjerne objektet.

4: Objektet må vedlikeholdes eller fjernes i tilstrekkelig grad pga. sikkerhetsrisiko.

Tilstandsskala
Tilstand er fastsatt etter SEFRAK-skjemas rubrikker;
1. God stand: Bare løpende vedlikehold nødvendig for å holde objektet i

fortsatt god stand
2. Begynnende forfall: Moderate tiltak nødvendige for å sette objektet i stand
3. Framskredet forfall; Større tiltak nødvendig for å sette objektet i god stand
4. Ruin; ingen mulighet for istandsetting unntatt ved rekonstruksjon/restaurering

For de første 144 løpenumrene ble tilstand vurdert i 1986. Disse objektene er av tidsmessige
årsaker ikke besøkt på nytt i 1996, men objekter som er bygget av stein mener vi ikke har forfalt
i stor grad de siste 10 år. Når det gjelder objekter av tre som står i eller tett ved vassdraget, vil
det være naturlig at tilstanden er dårligere i dag enn i 1986. Noen kulturminner er fjernet eller
istandsatt og dette er det tatt hensyn til i materialet i den grad kontaktpersoner og andre har
oppgitt endringer.
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4.2

4.2.1

Fløtningsminner

Hengsler, hus og anlegg i forbindelse med stopping, sortering
og/eller oppsamling av tømmer/lakterved

Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn Til- Priori-
stand tet

I 0709-Larvik Fortoyningsdopper T-20 s.f. Gloppe bru 3 4

2 0709-Larvik Dopper T-20 Nedre mosemaskin, vb 3 4

3 0709-Larvik Fortoyningsdopper T-20 Tjolling, ob 3 4

-4 0709-Larvik Stengebom T-20 Lageroen hengsle 2 3

5 0709-Larvik Båthus T-20 Lageroen hengsle 3

6 0709-Larvik Smie T-20 Lageroen hengsle 3

7 0709-Larvik Spisesal T-20 Lageroen hengsle 3

8 0709-Larvik Wirebod T-20 Lageroen hengsle 3

32 0709-Larvik Stengefeste T-20 Sundby hengsle 3

33 0709-Larvik Dopper T-20 Sundby hengsle 3

34 0709-Larvik Feste T-20 Sundby hengsle 3

35 0709-Larvik Bat/redskapsh us T-20 Sundby hengsle 3

36 0709-Larvik Smie T-20 Sundby hengsle 4 3

37 0709-Larvik Bomstue T-20 Sundby hengsle 3

81 0604-Kongsberg Stengebom T-20 Reinemo hengsle 1 2

82 0604-Kongsberg Wirespill T-20 Reinemo hengsle 2 2

249 0604-Kongsberg Hvilebu T-20 Skinnes/Reinemo hengsle 2

92 0604-Kongsberg Wirespill T-20 Lia hengsle 2

94 0604-Kongsberg Stengebom T-20 Lia hengsle I

95 0604-Kongsberg Lagerskur T-20 Lia hengsle

96 0604-Kongsberg Hvilestue T-20 Lia hengsle (tjernet i 1992) 4 3

98 0604-Kongsberg Lensedopper T-20 Lia hengsle l l

286 0604-Kongsberg Lensekar T-20 Labro hengsle 3 2

287 0604-Kongsberg Lensedopper T-20 Labro hengsle 2 2

288 0604-Kon sberg Lense T-20 Labro hen sle 2 2

Stengebom, lensefester, hus i forbindelse med større anlegg for stopping, sortering, oppsamling
er samlet under objekttypen T-20 i registreringa. Dette gjelder hengslene ved Lågerøen, Sundby,
Reinemo, Labro og Lia. Det er registrert 25 objekt ved disse hengslene. Det er også registrert 2
tømmerskjermer ved Lia hengsle og 1 utslagsplass av betong.

Det eldste hengslet skal ha vært ved Bommestad. Det er også kilder som tyder på at det har vært
hengsle ovenfor Bommestad, ved Komnes (Kaupmannes), hvor hollenderne kom for å kjøpe
tømmer. Lågerøen hengsle ble anlagt i første halvdel av 1600-tallet, samtidig med Fritzøe
Jernverk ( 1623). Lensene ble tatt inn etter hver fløtning og lagt ut igjen når fløtningstømmeret
var i vente. Det har vært hengsle ovenfor Labro for utsortering av tømmer til tresliperiet og for
utslipp i tømmerrenne for utgangslasten. Dette ble anlagt i 1873. Her er det registrert lensekar,
to dopper og en lense som er flyttet inn i ei evje i Lågen. Stadshengslet ovenfor Nybrua,
Kongsberg, er representert med lensekar og dopper i materialet, elementer som er godt synlige
midt i byen.
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Det første hengsle på Kongsberg ble anlagt ved Bikjen i 1635. Stadshengsle fulgte i 1645.
Bikjen-hengsle ble nedlagt i 1820, men bygd opp igjen som del av Lia-hengsle anlagt like i
nerheten i 1864, fordi Stadshengsle hadde en darlig plassering (Bergstol 1964, s.79-90/s.125-129).

Prioriteringer:
1) Nr. 92-98 Lia-hengsle er foreslått med høyeste prioritet. Lia-hengsle tilhører idag
Fellesfløtningsforeningen sammen med et område på 150 da. på Skavanger, Kongsberg. Det har
vært arbeidet for en bevaring av hengsle siden 1993. Kongsberg kommune, Fylkeskonservator,
Historielag og Fellesfløtningsforeningen har pekt på verdien av hengsle og området rundt. Det
foreligger kostnadsberegninger for istandsettelse og søknader om midler er sendt ulike hold.
Liahengsle har ikke bevart bygningsmasse i et antall og omfang som Lageroen, det andre store
oppsamlingshengslet. Men pedagogisk verdi kan være bedre enn ved Lågerøen, rett og slett på
grunn av mindre dimensjoner. Videre har området store miljøkvaliteter og tilgjengeligheten er
bra, med noen hundre meters bilvei fra R 40. Tilgjengeligheten blir enda bedre, fra begge sider
av Lågen, ved å legge en gangbro over hengslet for å knytte vestside og østside av hengsle
sammen.

2) Nr. 81-82-249 Reinemo-hengsle er prioritert av lokalt historielag som allerede har tatt vare på
hvilestue ved hengsle og som nsker a ta vare på stengebom med wirespill. Reinemo har dårlig
tilgjengelighet idag, men denne kan bli bedre ved f.eks. å anlegge tursti langs Lågen. Nr. 286 -
28 7 - 288 Labro hengsle er prioritert som del av Labro-området. Det skal være fjernet en del
dopper, men to står igjen, samt et lensekar og en lense som nå ligger inne i en evje. Hengslet har
naturlig sammenheng med tømmerrenna og den industrivirksomhet som utviklet seg ved Labro.

3) Nr. 1-8 Lågerøen-hengsle har både smie, båthus, spisesal og wirebod intakt i tillegg til
stengebommen over Lågen. Bygningene i seg selv er ikke verdifulle, og dimensjonene på
anlegget er så stort (inkl. stengebom) at det egner seg dårlig for formidling. Anlegget har lite
lokal oppmerksomhet, området er regulert til industrivirksomhet og derfor lite prioritert i
rekreasjonssammenheng. Bruksrett til anlegget er i ferd med bli solgt av Fellesfløtningen til
Treschow Fritzøe. Bygningene inneholder ennå diverse utstyr som bør vurderes ivaretatt og brukt
i forbindelse med formidling av virksomhet ved hengslene. Det mest verdifulle er allerede hentet
ut av Hedrum historielag. Doppene i Lågene kan medføre øket fare for ferdsel med båt når de
bråtner og blir stående igjen under vannoverflaten. Der bør derfor settes av midler til fjerning av
doppene i Larvik når de utgjør en fare for ferdselen.

Nr. 32-37 Sundby-hengsle er det eneste atthold-hengsle. Hengslet skulle stoppe og holde igjen
tømmer som i mindre partier ble stukket ut etter som det trengtes på sorteringsanlegget ved
Lågerøen. Her er også en del utstyr knyttet til fløtningsvirksomheten. Tilgjengelighet og prioritet
lokalt tilsier en 3-prioritet. Utstyr som er av interesse kan eventuelt flyttes til høyere prioriterte
hengsle/andre faste kulturminner.
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4.2.2 Lense ka r-/feste
Nr. Kommune Objekt Type Stedsnan Til- Priori-

stand tet

55 0728-Lardal Lensekar T-23 v/Naugfossen 3 3

66 0728-Lardal Feste for lense T-23 Kjerrafoss, ovenfor I 3

70 0728-Lardal Feste for reg. lense T-23 Kjerrafoss, ovenfor 3

73 0728-Lardal Tommervinsj T-23 Brufoss 3

74 0604-Kongsberg Lensekar T-23 Hvittingfoss bruk -,
»

80 0604-Kongsberg Lensefester T-23 Hvittingfoss 3

90 0604-Kongsberg Lensekar T-23 Nybrua i Kongsherg. 3

100 063 I -Flesberg Landfeste T-23 Trollerudfoss -,
3_,

IOI 063 1-Flesberg Lensefeste T-23 Trollerudfoss 3 3

102 063 1-Flesberg Lensekar T-23 Trollerudfoss 3
-,
_»

106 063 1-Flesberg Lensekar T-23 Evjubekken, oset 3 3

110 0632-Rollag Wirespill T-23 Rudstryken, Numedal kro 3

111 0632-Rollag Lensefeste T-23 Furu v/Tinnes gard 3

112 0632-Rollag Lensekar T-23 Tinnestangen 3

113 0632-Rollag Lensefeste T-23 Bergsjo 3

115 0632-Rollag Lensekar T-23 Sor for Bjorgesund bru 3 3

116 0632-Rollag Lensekar T-23 Midtre og sore Traaen 3 3

133 0633-Nore og Uvdal Lensefeste T-23 Rødhergdammen 1 3

233 0604-Kongsherg Hengslekar T-23 Gabe Gottes hengsle, Saggrenda I 2

240 0604-Kongsberg Hen slekar T-23 Gam eholhen slet 3 2

Ovenfor Kongsberg har det ikke vært faste større anlegg for oppsamling, men det har blitt slått
midlertidige lenser for samling av tømmer. Det er registrert lensekar/feste både i Flesberg, Rollag
og Nore.

Det har vært samlet tømmer ved hjelp av lenser i Lågendalen også, bl. a. er det registrert
lensekar/feste ved Naugfossen, Kjærrafossen, Brufoss og Hvittingfoss. Den eneste tverrelva med
registrert hengsle er Kobberbergselva, med Gampehølhengslet ved Koppervollene og Gabe
Gottes hengsle i Saggrenda. Totalt er det registrert 20 objekt under type lensefeste.

Prioriteringer:

2) Nr. 233-244 Gabe Gottes hengsle og Gampehølhengsle i Kobberbergselva er foreslått
ivaretatt som eksempel på hengsle i tverrelv. Gabe Gottes hengsle er ivaretatt som del Kongsberg
Sølvverk.

3) På grunn av lensefestenes sporadiske og løsrevne karakter, jfr. 3 .3 .1, er disse ikke prioritert
høyere. Det er ingen spesielle hensyn som tilsier fjerning, og de kan derfor bli stående og fortelle
sin historie. Kanskje en tilfeldig forbipasserende undres? Deres samlede betydning bør kunne
formidles ved hengsle eller fløtningsdammene og gjennom andre formidlingstiltak.
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4.2.3 Hvilestuer, båtnaust, redska shus/do/vedsk ul
Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn Til- Priori-

stand tet

69 0728-Lardal Uthus T-00 Gabriel sløkka

139 0633-Nore og Uvdal Vedskjul/do/redsk. T-00 Palsbudammen
,.,
5

141 0633-Nore og Uvdal Vedskjul/utedo T-00 Palsbufjorden 3

144 0633-Nore og Uvdal Redskapshus/do T-00 Palsbufjorden 3

137 0633-Nore og Uvdal Tommeropptrekk T-00 Fundament v/Tunhovddammen
,.,_,

72 0728-Lardal Båthus T-10 Hukstrøm bro 2 2

85 0604-Kongsberg Bat/redskapshus T-1 Vollen bru 3

87 0604-Kongsberg Båthus T-10 Gravensfoss 3

107 0632-Rollag Båthus T-10 Fossan 3

114 0632-Rollag Bat/redskapshus T-10 Bergsjø 2 3

127 0633-Nore og Uvdal Båthus T-10 Kravikfjorden 2

128 0633-Nore og Uvdal Båthus T-10 Eidsstryken 3

135 0633-Nore og Uvdal Båthus T-10 Tunhovddammen 3

136 0633-Nore og Uvdal Båthus T-10 Tunhovddammen I 3

142 0633-Nore og Uvdal Bathus- 2 stk. T-10 Palsbufjorden 3 3

171 0631-Flesberg Båthus T-10 K vemandammen I

250 0631-Flesberg Båthus/smie T-1 v/Gvila 2 3

251 0631-Flesberg Båthus T-10 v/S venesund 2 3

28 0709-Larvik Hvilebu T-11 Gjone, vb 3

53 0709-Larvik Hvilebu T-11 Vierødfoss 3

68 0728-Lardal Hvilebu T-11 Gabriel sløkka I

71 0728-Lardal Vaktbu T-11 Kjærrafoss 2

256 0728-Lardal Hvilebu T-11 Naugfossen 3 3

78 0604-Kongsberg Hvilestue T-I Foss gård 3

86 0604-Kongsberg Hvilestue T-11 Gravensfoss 2 2

130 0633-Nore og Uvdal Hvilestue T-11 Norefjord, ovre ende 3

138 0633-Nore og Uvdal Hvilestue T-11 Påls budammen 3

140 0633-Nore og Uvdal Hvilestue T-11 Palsbufjorden 3

143 0633-Nore o Uvdal Hvilestue T-11 Palsbufjorden 3

Utenom hvilestuer og andre hus ved hengslene er det registrert 11 hvilestuer, 14 båthus og 10
uthus av type do, redskapshus, vedskjul. Disse er spredt fra Kjærrafossen til Pålsbufjorden.

Prioriteringer:
I) Ettersom det er hengsle, fløtningsdammer og fiskeinnretninger som best formidler historisk
utvikling og arbeidsprosesser er det de som står nærmest til å få 1. prioritet, dersom utvalgte
objekt ellers tilfredsstiller andre viktige kriterier. Mange av de ovennevnte bygningene står idag
isolert til og mange av dem er allerede solgt til private formål som hytte eller naust. Det er bare
nr. 68-69 Gabrielslokka hvilestue/uthus ved Kjerrafossen og nr. 171 Båthuset ved
K vernandammen som har fått 1. prioritet. Dette fordi de tilhører et mangfold av objekt, pga.
miljøverdi, bruksverdi og den symbolverdi de kan få pga. beliggenheten. Begge lokaliseringene
mangler en del interiør/innholdsmessig og bør tilføres dette fra andre lokaliseringer som har en
dårligere plassering. K vernan båthus er istandsatt nylig. Gabriel sløkka vil bli istandsatt i
april/mai 1997 for offentlige midler. I følge Lardal kommune trengs det båthus/båter og evt. smie
på Gabrie!sløkka.
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2) Nr. 71 Vaktbu på Øya i Kjærrafossen bør tas vare på som et element i Kjærra-området. Nr. 72
Båthuset ved Hukstrøm bro (7x5m) ligger sentralt i Lardal. Det inneholder tre båter, en del
småredskap og bindhaker. På ytreveggen er det flommerker i form av treskilt. Båthuset er av
bindingsverk og oppført ikke senere enn 1913. Nr. 86-87 Hvilestue ved Gravenfoss, (5x6m) er
tømret og fra ca. 1850-1900, med båthus oppført mellom 1925-40. Hvilestua har Kongsberg
kommune/Lågdalsmuseet ønsket åta vare på og flytte til Lia-hengsle i forbindelse med bevaring
av hengsle. Det har vært innbrudd og tilløp til brann.

3) Det er registrert 10 objekter ved Pålsbu- og Tunhovdfjorden. Disse er knyttet til fløtningen
over fjordene. De fleste er i bruk som hytter idag, enten kjøpt privat eller brukt av skogeierne.
Nr. 142 består av to båthus m/tilhørende nr. 140-141 Hvilestue/do/redskapshus (Vestfold Lågen
Skogeierforening) og ligger ved Pålsbufjordens vestside, noen hundre meter nord for
Pålsbudammen. Det eldste båthuset (laftet) er i rimelig god stand. Det inneholder en vinne brukt
på fjordflåtene. Nore og Uvdal kommune ønsker at disse objektene blir tatt vare på, men Vestfold
Lågen Skogeierforening har gjennom høringsrunden informert om at de ønsker å selge objektene
140-141-142. Reiselivet ved NTN ønsker å prioritere virksomheten på Nore- og Kravikfjorden
pga. nærhet til R 40. Objektene har derfor foreløpig fått 3. prioritet.

Nr. 85 Båt-/redskapshus ved Vollen bru er foreslått solgt til grunneier som er interessert i å overta
denne. Det samme gjelder nr. 107 Båthuset ved Fossan. Fossan-huset inneholder en gammel
elvebåt og noe redskap. Ved Gvila ( nr. 250) i Flesberg, 3 km sør for Svene, er det et båthus og
smie. Båthus/smie ble ikke registrert i 1986. Det er en dei utstyr og ire båter i båthuset. Båthuset
ligger like opp til R 40. Innholdet ved Fossan og Gvila bør flyttes dersom huset selges/overdras
til grunneiere (bygslet grunn). Nr. 128 Båthus på Eidsstryken er allerede solgt til privat bruk, det
samme gjelder båt. Uklare eiendomsforhold når det gjelder grunn. Nr. 251 Båthus, hvilestue og
smie ved Svenesund bør også selges. Det er idag i bruk av naboer. Nr. 28 Hvilebu ved Gjene er
brukt av sportsfiskere. Nr. 53 Hvilebu ved Vierødfoss er laftet fra forrige århundre og bør selges
til ny bruk. Dette gjelder også Nr. 256 Hvilebu ved Naugfossen, som er dukket opp i 1997;
kommentarer fra Lardal. Nr. 78 Hvilestue på Foss gård er overtatt av private som hytte. Det
samme gjelder nr. 130 Hvilestue ved Norefjorden. Nr. 114 Båt- og redskapshuset ved Bergsjø
på Stærnes er 8x5 m, inneholder to båter brukt av fløtningen og hundre testelekker og smiesse.
Huset er registrert med begynnende forfall i 1986. Disse to er ikke prioritert, men innhold bør
registreres og evt. flyttes. Nr. 127 Båthus ved Kravikfjorden (9x6m) er registrert inneholde
skinnegang til opptak av båt, kjetting, propell, deler av gammel motor og tekstefester. Båthuset
er av mindre interesse og i bruk av grunneiere til fritidsfiske.
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4.2.4 Skådammer
Nr. Kommune Ob'ekt Ty e Stedsnavn Tilstand Prioritet

44 0709-Larvik Steinskjenn D-60 Abyfoss, ob 3

67 0728-Lardal Støpt murskjenn D-60 Grini 3

76 0604-Kongsberg Tommerskjenn D-60 Hvittingfoss bruk 3

79 0604-Kongsberg Tommerskjerm D-60 Hvittingfoss bruk 2 3

93 0604-Kongsberg Tommerskjenn D-60 Lia hengsle 1
97 0604-Kongsberg Tommerskjerm D-60 Lia hengsle 2 1
103 0631-Flesherg Dam/tommerskjerm D-60 Svene 2 3

104 063 I-Flesberg Tømmerskjenn D-60 Grettefoss 2 3

105 063 1-Flesberg Bukkeskjenn D-60 Huslende 3

108 0632-Rollag Skadam D-60 Nedre Bjorkenga 3

109 0632-Rollag Skadam D-60 Sor for Haugen 3

117 0632-Rollag Skådam D-60 Nordre Traaen 3

118 0632-Rollag Skadam D-60 Bekkejordsmogen 2 3

119 0632-Rollag Skådam D-60 Hvamsvika 3

120 0632-Rollag Skådam D-60 Ri steigen 3

121 0632-Rollag Skadam D-60 Bjørkgården 3

122 0632-Rollag Ledeskjenn D-60 Mykstufoss 3

123 0632-Rollag Skådam D-60 Mvkstufoss 3

124 0632-Rollag Skådam D-60 Helleøya I 3

125 0632-Rollag Skadam D-60 Helleoya 2 3

131 0633-Nore og Uvdal Skådam D-60 Sevle 2
132 0633-Nore og Uvdal Skådam D-60 Morkvollen 2
182 0633-Nore og Uvdal Skadam D-60 Smadola v/Skogen 2 3

188 0728-Lardal Skådammer D-60 Pålronningen, Herlandselv 2 3

189 0728-Lardal Skådammer D-60 Helvete, Herlandselv 2 3

190 0632-Rollag Skådammer D-60 Bratterudfossen, Vergja I 3

195 0728-Lardal Skadammer D-60 Sverkholt, Dalelva 2 3

196 0728-Lardal Skådammer D-60 Fuglesangen, Dalelva 2 3

203 0604-Kongsberg Skådam D-60 N.for Løkjamoen, Jondal 2 3

204 0604-Kongsherg Skadam D-60 N.for Løkjamoen, Jondal 2 3

205 0604-Kongsberg Skadam D-60 N.for Løkjamoen, Jondal 2 3

206 0604-Kongsberg Skadam D-60 N.for Løkjamoen, Jondal 2 3

207 0604-Kongsberg Skådam D-60 N.for Løkjamoen, Jondal 2 3

209 0604-Kongsberg Skadam D-60 v/vafossen 2 3

210 0604-Kongsberg Skadammer D-60 v/Deilshekken 2 3

211 0604-Kongsberg Skadammer D-60 v/rasteplass Storfossen I 3

230 0604-Kongsberg Skådammer D-60 Loftstukvern 2 3

231 0604-Kongsberg Skådammer D-60 Gusskistefossen 3 3

232 0604-Kongsberg Skadammer D-60 Saggrenda 2 3

235 0604-Kongsberg Skdammer D-60 Rømmegrøtfoss 2 3

238 0604-Kongsberg Tommerskjerm D-60 Koppervoll ane 4 3

239 0604-Kongsberg Tommerskjerm D-60 Koppervollane 3 3

241 0604-Kongsberg Skadammer D-60 Helge vassbekken I 3

242 0604-Kongsberg Tommerskjerm D-60 Messingborg, Bratavann 2 3

244 0604-Kongsberg Skadammer D-60 Hengsel va 2 3

246 0604-Kon sher Skadammer D-60 v[Kolsjooset 2 3

Det er registrert 46 objekter under type D-60. Dette dekker ulike innretninger for å utbedre
elveløpet. Innretningene kan være av tømmer, stein, steinmur og betong.
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Antall objekt er ikke synonymt med antall skådammer registrert, da flere skådammer i
umiddelbar nærhet er registrert på samme nummer.

Skådammenes funksjon for bedre fløtningsforholdene i elva er borte, men noen av dem kan
fremdeles ha en forebyggende funksjon ved at de demper uønsket erosjon i elveløpet. Formålet
med dette prosjektet er imidlertid ikke å kartlegge erosjonsforhold i vassdraget. Formålet er
kulturhistorisk og registreringen er gjennomført samsvarende. Skådammene er registrert ut fra
konstruksjon, alder og tilgjengelighet.

Skådammene er delvis vanskelig tilgjengelige og ligger spredt ut i vassdragene. Både
sikkerhetsmessig og formidlingsmessig har de liten interesse. Det viktigste er å dokumentere
byggemåte, plassering og omfang slik at man kan formidle deres funksjon. Ellers er mange av
dem så solide at de vil stå i mange år ennå uten spesielle vernetiltak. På bakgrunn av
registreringer kan skådammene evt. merkes av på kart og formidles ved hjelp av natur/kulturstier.

Prioriteringer skådammer:
1) Nr. 93 og 97 Tømmerskjermene ved Lia-hengsle er en del av hengslet og prioriteres
deretter. De består av to-tre stokkelag bak peler stablet oppå hverandre, med
steiner bak. De er i brukbar stand, men må vedlikeholdes. Totalt ca. 3-400 meter.

2) Nr. 131 og 132 ved Sevle og Mørkvollen ved Lågen rett nord for Norefjorden er foreslått
ivaretatt etter ønske fra Nore og Uvdai kommune. Skdammene bor da vedlikeholdes i den grad
det er nødvendig og de kan formidles på kart, ved skilting og ved hjelp av enklere tilrettelagte
turstier.

3) Resten av skådammene har fått 3. prioritet ut fra vanskelig tilgjengelighet, spredning og
begrenset formidlingsmessig verdi. Skådammene bør dokumenteres og formidles ved hjelp av
foto/publikasjoner og ved større mer formidlingsvennlige kulturminner.

- --,-. f.
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Hvålslokdammen i Vergja er nesten 80 m lang og stod ferdig i 1920. Dammen er bygget med et flomløp,
stikklop og over/op, og avloser en eldre tommerkistedam som lå noen hundre meter lengre oppe i Vergja.
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4.2.5 Fløtnin sdammer o damstuer
Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn Til- Priori-

stand tet

213 0719-Andebu Fløtningsdam D-00 Trollvannsdammen, betong 4
215 0709-Larvik Fløtningsdam D-00 Rennesik, betong 3 3

219 07 19-Andebu Fl.otningsdam D-00 Snappedammen, betong 3

220 07 19-Andebu Fløtningsdam D-00 Ronningsdammen, betong 3

221 0719-Andebu Fløtningsdam D-00 Nommedammen, betong 3

181 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-10 Stordammen, kta, betong 4
223 07 19-Andebu Fløtningsdam D-22 Hvitsteindammen 4 3

145 0632-Rollag Fløtningsdam D-22 Rollagstjønn 3 1
146 0632-Rollag Fløtningsdam D-22 Storhovdtjonn 4 3

147 0632-Rollag Fløtningsdam D-22 Øvre dammen 3 3

148 0632-Rollag Fløtningsdam D-22 Nedre Geiteskaltjonn 4 3

149 0632-Rollag Fløtningsdam D-22 Fyrisethekken 4 3

151 0632-Rollag Fløtningsdam D-22 Pipetjønn 4 3

152 0632-Rollag Fløtningsdam D-22 Nedre Dammen 4 3

160 0631-Flesherg Fløtningsdam D-22 Damtjern v/utfallsos 4 3

176 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-22 Hvålsløkdammen 4 1
183 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-22 Smådøla, sør for Rudihagen 3 3

185 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-22 Fauskodam, Smådøla 4 3

187 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-22 Smådøla, 600 m sør for Fausko 3 3

222 07 19-Andebu Dam D-22 Gjerstaddammen 4 3

247 0604-Kongsherg Fløtningsdam D-22 Kol sjødammen 3 2
180 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-24 Fetendam, Grytaelv 3 4

200 0728-Lardal Fløtningsdam D-24 Siljuvannsdammen 2 3

159 063 1-Flesberg Fløtningsdam D-24 Haugesjø 2
161 063 1-Flesberg Fløtningsdam D-24 Strandevatnet v/utfallsos 2
163 063 1-Flesberg Fløtningsdam D-24 K vemandammen 1
172 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-24 Markasetvatnet v/utfallsos 2 4

173 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-24 Ljosdalsdammen 2 4
174 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-24 Hvalslokdammen 1
177 0633-Nore og UVdal Fløtningsdam D-24 Gasetjonndammen 2 2
178 0633-Nore og Uvdal Flotningsdam/stue D-24 Storvassdammen 2 2
192 0728-Lardal Fløtningsdam D-24 Nummerdammen 2 2
193 0728-Lardal Fløtningsdam/stue D-24 Bergan dammen 3 2
194 0728-Lardal Flotningsdam D-24 Hoymyrdammen I 4

198 0728-Lardal Fløtningsdam/ stuer D-24 Svartangdammen

199 0728-Lardal Flotningsdam/stue D-24 Floredammen 2 3

201 0604-Kongsberg Flotningsdam/hus D-24 Buvassdammen, Jondalselv 2
202 0604-Kongsberg Fløtningsdam D-24 Atthaldsdam, Buvatnet 2 3

214 0709-Larvik Fløtningsdam D-24 v/Lindevann 2 3

216 0719-Andebu Fløtningsdam D-24 Sliradammen, nedre Heia 1
217 0719-Andebu Fløtningsdam D-24 Heivannsdammen, nedr.Heivann 3

224 0728-Lardal Fløtningsdam D-24 Snopa.dammen 3 3

243 0604-Kongsberg Fløtningsdam D-24 Hengsvann l 4
245 0604-Kongsberg Fløtningsdam D-24 ksnedammen 3

248 0604-Kon sber Flotnin sdam D-24 Fossvannsdam 3
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Under typen D- for dammer er det registrert 45 objekt. Disse er igjen inndelt i
tømmerkistedammer, mur- og betongdammer. Det er 15 tommerkistedammer (D-22), mens 24
er i gråsteinsmur (D-24) og/eller 6 i betong (D-00-10-20). Flere av murdammene fra slutten av
forrige århundre er vedlikeholdt ved hjelp av betong i dette århundre.

Der hvor det har vært tømmerkistedammer er steinene som fylte tømmerkista brukt til å mure nye
murdammer. Tetning har opprinnelig vært torv, maurtuer og jord som til slutt er blitt til
mørtel/betong. Flere av fløtningsdammene i tverrelvene har tilhørende damstuer, stall og uthus
m.m. Det er registrert en damstue i Vergja og tre damstuer med tilhørende uthus i Herlandselva
og Dalelva. Det er også en bygning ved Buvassdammen i Jondalselv som kan ha vært et nålehus
til oppbevaring av nåler (også kalt damskier - jfr. vedl. 4).

Prioriteringer fløtningsdammer:
Følgende tømmerkiste (D-22) og murdammer (D-24) er gitt høyest prioritert:

I. rioritet

Nr. Navn Ty e El

145 Rollagstjonndam D-22 Soreae

176 Hvalslokdam D-22 Vergja

163 Kvernandam D-24 Lyngdalselv

174 Hvalslokdam D-24 Vergja

198 Svartangdam D-24 Dalelv

216 Sliradam D-24 Svartaa

Prioriteringen av Svartangdammen er avhengig av at det ikke blir kraftutbygging i området i løpet
av neste år. Vi vil gi en helhetsvurdering av disse og 2. prioritetsobjektene i konklusjonen på
kap.4.

Følgende bør vernes/vedlikeholdes og utgjør en helhet sammen med de I.prioriterte:

2. rioritet

Nr Navn Tv e El

159 Haugesjødam D-24 Lyngdalselv

161 Strandedam D-24 Lyngdalselv

177 Gasetjonndam D-24 Vergja

178 Storvassdam D-24 Vergja

192 Nummerdam D-24 Herl andselv

193 Bergandam D-24 Herl andselv

201 Bu vassdam D-24 Jondalselv
247 Kolsjodam D-22 Kobberber selv

3 og 4. prioritet
Dammer med 3. prioritet blir ikke vurdert bevaringsverdige. De medfører liten eller ingen risiko
for dambrudd, ferdsel eller lek. Eier står derfor fritt til å disponere disse som han vil, enten han
vil la dem fjerne eller forgå sakte, men sikkert tilbake til naturen. Det siste kan sånn sett være å
foretrekke, da man i hvert fall kan ha glede av dem så lenge som de eksisterer. En ruin kan også
fortelle oss noe, om ikke hvordan anlegget har sett ut og fungert, men hvordan kulturminnene
forgar og blir en del av naturlandskapet igjen.
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Dammer med 4.prioritet kan medføre øket fare når de forfaller og det vil derfor bli tatt et
inititiativ ved NVE Region Sør til oppfølging overfor eier for sjekke at tilstrekkelig fjerning evt.
vedlikehold blir foretatt.
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Buvassdammen i Jondalselv, Kongsberg demmer opp Buvatnet overst i Jondalen. Her er også tre løp, med er
stikklop i midten og en platting som tok imot tømmeret for ahindre at det vaset seg for mye foran dammen.
Her er også rester av eldre dam noen meter nedenfor denne.

4. Prioritet;
213 07 19-Andebu Fløtningsdam D-00 Trollvannsdammen, betong 4

181 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-10 Stordammen, Okta, betong 4

180 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-24 Fetendam, Grytaelv 4

172 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-24 Markasetvatnet 4

173 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam D-24 Ljosdalsdammen 4

194 0728-Lardal Fløtningsdam D-24 Høymyrdammen 4

243 0604-Kon sber Flotnin sdam D-24 Hen svann 4

4.2.6 Tømmerrenner

Det er registrert tre eksisterende tømmerrenner. Ei tømmerrenne i tre ved Labre, og to i betong
ved henholdsvis Hvittingfoss Bruk og Kjerredammen i Rollag. Det har eksistert et utall
tømmerrenner i Numedal og Lagendalen, men disse innretningene har vært laget av tre og stått
utsatt til i trange gjel og fossestup og det er få spor etter dem idag. Blant annet har det vært en
flere kilometer lang renne gjennom Øygardsgrend ovenfor Norefjord og det er rester etter
tømmerrenne i Smådøla like ved Rødberg.

Tilstand/Prioritet

75 0604-Kongsberg Tømmerrenne T-32 Hvittingfoss bruk 2 3

88 0604-Kongsberg Tommerrenne T-32 Labro/Gravenfoss 3

268 0633-Nore og Uvdal Tommerrenne T-32 Smadol, Skogen 4 3

126 0632-Rolla Tommerrenne T-32 Kjerredammen 3
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Prioritering:

1) Nr. 88 Tømmerrenna ved Labro/Gravensfoss er unik som tømmerrenne i dag og bør vernes
som representant for alle de tømmerrennene som har vært del av tløtningsvirksomheten i
vassdraget. Tømmerrenna er 1600 m lang, men med opphold ved Gravensfoss. Den går gjennom
område ved Labro/Skollenborg kraftstasjon som pr. i dag er stengt for publikum, gjennom privat
hage og ved Gravenfossveien som er stengt for allmenn ferdsel. Det synes derfor mest aktuelt å
vare på deler av renna i forbindelse med evt. formidling av Labre-området og virksomheten der.
Renna lider til dels av fremskredet forfall.

3) Nr. 75 støpt tømmerrenne ved Hvittingfoss er idag brukt som laksetrapp og nr. 126 støpt
Kjerredam-renne er i seg selv ikke særlig interessant eller egnet til formidling. I Smådøla er det
bare noen få fundament og rester igjen.

.s

Tommerrenna fraLabrodammen og ned til og med Gravensfoss, ca. 1800 m lang opprinnelig  -  deler er
fjernet øverst ved dammen og nederst ved Gravensfoss. Renna er bygget i 1870, og senere
ombygdvedlikeholdt. Trenger n@ vedlikehold for bevaring.

4.2. 7 Velte-lutslagsplasser

I kartmaterialet fra 1986 er det stedfestet 99 velte-lutslagsplasser på strekningen Kongsberg til
Rollag. Det er idag få synlige tegn etter disse plassene. To av de er tatt med i materialet fra
1986, kanskje fordi de ligger tett opp til andre objekter.

Tilstand/Prioritet

84 0728-Lardal

91 0604-Kon sber

Utsla s lass T-21 Lindsverkl ga. Svarstad

Utsla s lass T-21 Lia hen sle

3

Funksjonen disse plassene og de 99 andre i kartmaterialet hadde, bør formidles gjennom
diverse formidlingstiltak.
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4.3 Fiskeinnretninger

4.3.1 Flåte for laksefiske
I registreringen fra 1986 er det 29 fl%ter for laksefiske; alle i tidligere Hedrum kommune.

Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn Til- Priori-
stand tet

9 0709-Larvik Flate for laksefiske F-11 Sor for Hedrum kirke, ob I 3

IO 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Lunde, ovf.Hedrum krk, vb 2 1

li 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Hagtvedt, ob 3

12 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Lauvmoa, vb 3

13 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Bjerke, vb 3

14 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-l l Eftedal, ob 3

15 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Sundet, ob I 3

16 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Evjubakken, sandbanke vb 3 3

17 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Melo, ob 3

18 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Bjerke nordre, vb 3

19 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Melo, vb 3

20 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Bratthagen 3

21 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-1 l Nedre Gjonnes, vb I 3

22 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 vre Gjonnes, vb 2 3

23 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Vestrum, ob 3

24 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Bergene, ob 3

25 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Hegdal, ob 3

31 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 degarden, vb 3

38 0709-Larvik Flate for laksefiske F-11 Sundby, vb 3

39 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Ness, ob 3

40 0709-Larvik Flate for laksefiske F-11 Farmen, ob 3

41 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Nordkvelde, vb 3

42 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Rimstadstranda, vb 3

43 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Duvholt, ob 3

48 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Odberg, vb 3

49 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Hellenes, ob 2 3

50 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Sondre Odberg, vb 3

51 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Nordre Hellenes, ob I

52 0709-Larvik Flate for laksefiske F-11 Nordre Odber , vb 3

Prioritering:
I) Flåtafiske er unikt i nasjonal/internasjonal målestokk og denne fiskemetoden bør taes vare på.
Et miljø av flåter er viktig for videreføring av tradisjonen, og dette er ivaretatt ved hjelp av
særbestemmelsene som disse innretningene er gitt i unntak fra Lov om laksefiske og
innlandsfiske. Denne særbestemmelsen burde også innebære vedlikehold ifølge tradisjoner -
byggemåte og valg av materialer. Av formidlingshensyn bør noen få utpekes som symbolbærende
og som besøksflåter.

Flåte nr. IO og 51 er valgt ut som representanter og befinner seg lett tilgjengelig på henholdsvis
østre og vestre bredd ved R40. Resten av flåtene er gitt 3.prioritet og det vil være opp til eierne
å ivareta disse flåtene.
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4.3.2 Gi ,  teine o mælfiske
Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn Til- Priori-

stand tet

30 0709-Larvik Fosserød teine F-42 Fosserød, vb

54 0728-Lardal Gip for laksefiske F-42 Søndre Eide/N augf oss 3

59 0728-Lardal Grinigipen F-42 Høgtveitfossen l

60 0728-Lardal Hov for mælkast F-42 Høgtveitfossen

61 0728-Lardal Kongsgipen F-42 Vestfossen, Kjærra

62 0728-Lardal Rauberggipen F-42 Vestfossen, Kjærra l

64 0728-Lardal Kjaerrafiske F-42 Kjærrafossen 3

45 0709-Larvik Stei.nkar F-99 Bommestad, ob I 3

46 0709-Larvik Steinbrv e F-99 Nordre Seierstad, ob 4 3

Prioritering:
1) Objekt 59, 60, 61, 62, 64 er alle deler av Kjærra-området. Det er utarbeidet en reguleringsplan
for Kjærra-området for å sikre nødvendig areal for å formidle natur-og kulturkvaliteter, herunder
de kulturhistoriske fiskeriene. Selve fiskevirksomheten er organisert i parter hvis eierskap går
mange hundre år tilbake. Fosserød teine er også gitt I .prioritet etter forslag fra Larvik kommune
og Hedrum historielag. Grunngiving er tilgjengelighet, tilrettelegging av eierne de siste år, samt
at den befinner seg i et område med mye aktivitet som kan knyttes sammen. Det er nylig vedtatt
en handlingsplan med sikte på større utvikling.

3) Nr. 45, 46 er ikke bruk og har ingen funksjon idag. Objekt 54 skal være i bruk, men blir ikke
prioritert pga. tilgjengelighet.

I
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Flatafske ved Nordre Hellenes, Hedrum. Dente fsket har allerede vert en del brukt som
visningsanlegg og eierne er interessert i utvikle denne virksomheten.
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4.3.3 Fiskebu/h tter
Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn Til- Priori-

stand tet

29 0709-Larvik Iskjeller F-00 Gjone, vb 3

26 0709-Larvik Laksehvtte F-10 Holmsfoss, vb 3

27 0709-Larvik Laksehytte F-10 Holmsfoss. vb 3

56 0728-Lardal Lakseslott F-10 Stubben 4 1

57 0728-Lardal Uthus til slottet F-1 Stubben 4

58 0728-Lardal Laksehytte F-10 Hogtveitfossen 1

65 0728-Lardal Fiskebu F-10 Kerrafoss

Det er i ettertid kommet informasjon om tre laksehytter i tillegg ved Grinievja, Kjerringhølen og
ved Naugfossen. Hytta ved Grinievja er i god stand, mens de andre to er i dårlig stand. Den første
er allerede prioritert som del av Kjærra-området. De andre to er mindre interessante.

Prioritering:
1) Objekt 56, 57, 58 og 65 er del av Kjærra-området.

Interessentskapet Kongsgipene/Mælkastet har gjennom høringsuttalelse informert prosjektet om
at de er positive til prioriteringen, både av innretninger og bygninger. De ser bl.a. nå et behov for
avedlikeholde/ gjore noe med" nr. 58 Laksehytta i Høgtveitfossen. Lakseslottet Stubben er brent
ned, men det er planer om rekonstruksjon. Dette lar seg gjøre pga. god dokumentasjon.
Lakseslottet har derfor fått høy prioritet som del av Kjærraområdet.

3) Objekt 29 er i bruk som kjølehus for laks, ble bygd i 1945 og har således tilknytning til
moderne laksefiske. Det samme gjelder objekt 26 og 27.

4.4 Energi og energiforsyning

4.4.1 Kraftstas 'on
Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn

134 0633-Nore og Uvdal Kraftstasjon E-10 Nore  I,  Rodberg

154 0632-Rollag Kraftstasjon E-10 Storemoen

155 0632-Rollag Kraftstasjon E-10 Nordsteae

165 063 1-Flesberg Kraftstasjon E-10 Kvernan

167 063 1-Flesberg Kraftstasjon E-10 Foss gård

179 0633-Nore og Uvdal Kraftstasjon E-10 Eidsstrvken

252 0604-Kongsberg Kraftstasjon E-10 Lahro

273 0604-Kongsberg Rorgate E-10 Labro

Til- Priori-
stand tet

4 3

4 3

I

3

2 3

3 I

253 0604-Kon sber Dam/damhv m D-10 Lahro

Prioritering:
1) Nr. 134 Nore 1 kraftstasjon er fra 1928. Den er brukt som besøkstasjon for Statkraft.
Maskinhallen ved nr. 252 Labro kraftstasjon fra 1910 er rast sammen, og det er uvisst om den blir
bygd opp igjen. Dambygningen fra 1910 er i god stand og er en verdifull del av anlegget. Nore
I er utformet gjennom en nasjonal arkitektkonkurranse og meget stor. Den er dobbelt så stor som
slottet i Oslo. Nore I og Labro har fått 1. prioritet som viktige representanter for
energiproduksjonen i området.
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Nore I på Rødberg er en av landets største stasjonsbygninger  -  dobbelt så lang som slotcet i Oslo. Stasjonen
hie satt i drift i 1928 etter at den nye norske staten allerede i 1907 kjøpte opp Norefallene fra private .
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Labro kraftstasjon ble h_vgget som en del av Lahro Træsliperi i 1910 og senere utvidet i 1917 og 1929.
Maskinhallen raste plutselig sammen vinteren 93-94, men det arbeides for å reise den igjen.

Nr. 165 K veman kraftstasjon er et godt eksempel på et privat gårdskraftverk som ble bygget
for å magasinere for fløtning og forsyne sagbruk og gård med strøm.
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3) De andre kraftstasjonene på listen har dårlige tilgjengelighet, dårlig stand eller er bare ruiner.
Det er ellers også registrert noen  få  inntaksdammer som er knyttet til energiforsyning, disse burde
evt. prioriteres som del av interessante anlegg. Dette gjelder ikke objektene nedenfor.

Nr. Kommune Objekt Type Stedsnan Til- Priori-
stand tet

236 0604-Kongsberg Inntaksdam D-00 Rommegrotfoss 2 3

261 0633-Nore o Uvdal Inntaksdam D-00 Renne ammen. Uvdalse 3

4.4.2 Mølle/kvernhus
Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn Til- Priori-

stand tet

129 0633-Nore og Uvdal Molle E-20 ktodden, Noresjo 2 2

150 0632-Rollag Kvernhus/sag E-20 Kvernhusholet, Soreae 4 3

164 0631-Flesberg Mølle E-20 Kveman I

184 0633-Nore og Uvdal Kvemnhus/sag E-20 Kråkefoss, Smådøla 3 2

228 0709-Larvik Kvernhus E-20 Fundament, Damvann 4 3

227 0709-Larvik Sag og mølle E-45 Fundamenter, Haugen 4 2

256 0728-Lardal Molle/kraftstas on E-20 Herland 3

Her er registrert tre fundamenter ved Damvann, Haugselva og Søreåe, en mølle ved Norefjorden
og et kvernhus ved Smådøla. Mølla ved K vernan er i drift og leverer mel til privat forbruk, det
samme gjelder Herland mølle, en større bygdemølle i Lardal med egen kraftstasjon.

Prioritering:
1) Nr. 164 Kvernan mølle er funksjonsdyktig, en del av et mangfold og får I.prioritet.

2)  Nr. 129 ktodden og nr. 184 Kråkefoss er foreslått ivaretatt. Ved Kråkefoss finnes også også
et sammenrast sagbruk og eldre brukar. Mølla på Øktodden er lettere tilgjengelig. Fundamenter
etter mølle og sagbruk ved Haugselva er allerede tilrettelagt med tursti og informasjonstavle. Her
har også vært vadmeisstampe og tømmerrenne forbi Ulefossen noen hundre meter ovenfor.

3) Herland mølle er i drift og ivaretatt som sådan. Mølla er aktuell som visningsobjekt
samarbeid med eier/driver.
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Kvernhuser ved Kråkefoss i Smådøldalen ovenfor Rodberg  -  den eneste bevarte bekkekverna i Nore og Uvdal
ifølge bygdeboka. Kvernhuser har murt ildsted fordi den er så langt borte fra heimegårdene i Uvdal at
molleren matte kunne koke seg mat mens han malte. Ovenfor kvemna ligger det flere Uvdalssetre.

4.4.3 Vassd revne sa er/sa fundament
Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn Til- Prio-

stand ritetet

63 0728-Lardal Sag

158 063 1-Flesberg Sag

186 0633-Nore og Uvdal Sag

208 0604-Kongsberg Sag

218 0719-Andebu Sag

225 0709-Larvik Sag

226 0709-Larvik Sag

227 0709-Larvik Sag og mølle

254 0728-Lardal Sag

257 0633-Nore og Uvdal Sag

258 0633-Nore og Uvdal Sag/inntaksdam

259 0633-Nore og Uvdal Sag

260 0633-Nore og Uvdal Sag

262 0633-Nore og Uvdal Sag

E-45 Fundament, Kjerraoya

E-45 Søre Teksle, Haugesjø

E-45 Rodungselva vffunhovd

E-45 yafossen, Jondalselv

E-45 Fundamenter, Nedre Heia

E-45 Fundamenter, Asestad

E-45 Fundament, Søndre Holt

E-45 Fundamenter, Haugen

E-45 Fundament, Sverkholt/Dalelv

E-45 Bjorkeflata. Uvdalsae

4

l

2

l

2

2

4

4

4

4

4

2

3

3

3

3

2

3

2

E-45 Gveta, Uvdalsae 3 3

E-45 Flåta, Uvdalsåe 3 3

E-45 Rennegvammen. Uvdalsae 2 3

E-45 vre Oktdalen, kta 2 3

263 0633-Nore og Uvdal Sag E-45 Kjonntveit 3 3

264 0633-Nore o Uvdal Sa E-45 Eidsstrvken, Eidsåe 2 3

Blant de vassdrevne sagene er det flere hjulstuefundamenter. Noen steder er det rester etter
vannrenne. Ved Eidsstryken i Nore er det registrert en gammel fyrsett kanal som har fungert som
deler av vassrenna. Sagbrukene er mest interessante hvis de kan vises i drift, men kan også
utgjøre del av en større helhet, f.eks. på en gård med andre interessante bygninger og/eller
aktivitetstilbud. Den videre delprosjektering vil vise hvor mange sagbruk/møller som er
interessante ta vare på. Yi har her pekt på objekt som har potensiale i f.eks.
formidlingssammenheng og hvis tilstand er tilfredsstillende.
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1) Nr. 158 Søre Teksle utmerker seg. Den har en miljomessig flott plassering ved Haugesjø, er
nylig restaurert av eier med tilskudd fra Fylkeskommunen. Saga er i drift inkl. vassrenne.
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Sagbruket ved Teksle-elvas utlop i Haugesjø, Lyngdalsvassdraget. Her har eier restaurert vassrenne og saga
er nå fullt funksjonsdyktig som vass driven sag. Den ligger svært vakkert til ved Haugesjø.

2)  Nr. 186 Rødungselva er også istandsatt, men ennå ikke drevet av vann. Vassrenne mangler.
Sagbruksfundament på Kjærraøya bør ivaretas og formidles som del av Kjærra-området. Ved
Øyafossen i Jondalen er også en sirkelsag i rimelig stand, men som er ute av drift. Denne ligger
tett på R 3 7 og er derfor utsatt for hærverk. Eierne har derfor sett det som problematisk å
vedlikeholde/istandsette denne. En drøfting mellom kommunen/eiere må vurdere om det er
interessant å gå videre med dette prosjektet. Evt. bør den få prioritet 3.

I Nore og Uvdal er det registrert flere sagbruk i rimelig tilstand. Saga på Bjørketlåta ligger best
tilgjengelig ved R 40 i Uvdal. Ved saga i Øktdalen er det en inntaksdam bygd som kistedam, det
samme finnes også ved saga på Rennegvammen. Men saga i Øktdalen er mindre tilgjengelig og
saga på Rennegvammen har delvis redusert verdi pga. modemisering og veifyllinger over
vassrenna.

3)  Fundamentene blir ikke prioritert i denne sammenheng, men vi ser ingen grunn til å fjerne
dem. Ved Haugselva utgjør de viktige deler av en kultursti.

4.4.4 Vassrenner
Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn Til- Priori-

stand tet

212 0604-Kongsberg Renne/skådam E-33 Fundamenter, Saggrenda 3 3

237 0604-Kongsber Vannrenne E-33 Rømme otfoss 3 3

3) Vi vil foreslå at vassrenner ivaretas som del av et fungerende sagbruk/mølle, det er da man
kan vise dens funksjon og ikke ved hjelp av ruiner ute i terrenget.
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Saga pa Bjorkeflata i Uvdal ved Uvdalsai. Nore og Uvdal har mange eksempler pa eldre sagbruk, men
tilgjengelighet og tilstand varierer. Denne ligger like ved R 40.

4.5

4.5.1

Kommunikasjon

Bru, brukar og ferge

I vårt materiale er det foreløpig registrert en del innretninger, men det bør foretas en
grundigere registrering i samarbeid med Vegkontorene i Buskerud og Vestfold.

Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn Til-
stand

191 0728-Lardal Bru K-10 Akerholtbrua, Herlandselv 2

197 0728-Lardal Bru K-10 Fuglesangen, Daleelva

229 0604-Kongsberg Bru K-10 Loftstukvern 3

153 0632-Rollag Brukar K-1 l Mvkstufoss 4

162 063 1-Flesberg Brukar K-11 Lyngne bru 4

166 0631-Flesberg Brukar K-11 Utlop Gronbuelva 4

266 0633-Nore og Uvdal Brukar K-11 Kråkefoss 3

267 0633-Nore og Uvdal Brukar K-l l Skogen, Smådøla 2

272 0604-Kongsberg Brukar K-11 Labrofoss 2

289 0633-Nore og Uvdal Brukar K-11 Sporan 2

47 0709-Larvik Ferge K-20 Sundegapet

83 0604-Kon sber Hen ebro KIO.I I Konmes kirke

I tillegg er det brukar fra 1808 ved Bommestad og det er også gjort en del arbeid i tilknytning
til tidligere veier/veifar på Bommestad i samarbeid med Vegkontoret. Det skal være foretatt
registrering i Lardal kommune iflg. Vegkontoret i Vestfold.
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4.6 Annet

4.6.1 Vaske-, bleike- og badeplasser

Nr. Kommune Ob 'ekt Tv e Stedsnavn

270 0633-Nore og Uvdal Badeplass A-99 Hagaklypa, Smådøl

262 0633-Nore og Uvdal Badeplass A-99 Nordskogen, Smådøl

271 0633-Nore og Uvdal Badeplass A-99 Morkvollskulpen

156 0632-Rollag Vaske-/bleikeplass A-99 Bleikevollen

157 0632-Rollag Vaskeplass A-99 Vaskarvikje, Veggli

168 0631-Flesberg Kløftehølen A-99 Badeplass v/Lampeland

169 0631-Flesberg Karens plass A-99 Badeplass v/Vatnebrynvatnet

170 063 I -Flesher Seter vilen A-99 Bade lass, sør  f.  Vatnebrvnv.

Kommentarer:
Bruken av Bleikevollen og Vaskarvikje bør formidles f.eks. ved Rollag Bygdetun.
Bleikevollen ligger tvers overfor tunet. Når det gjelder badeplassene i Lyngdal, så er de i bruk
idag, og kan brukes som formidlingsplass av kulturminnene i området. Badeplassene i
Smådøla ved Rødberg har tidligere vært i bruk. Mørkvollskulpen ligger ved Skjønne, sør for
Rødberg.

f

};

) -

\
Vaskeplassen pa Stubberod i Larvik. Bjorn Bergene har illustrert
artikkel i Heidarheim av Sofie Steinsholt.
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4.6.2 Annet

Nr. Kommune Objekt Type Stedsnavn

77 0604-Kongsberg Hvittingfoss Bruk T-99 Hvittingfoss (tresliperi)

274 0604-Kongsberg Smie T-99 Labro Traesliberi

275 0604-Kongsberg Sag/snekkerverksted T-99 Labro Traesliberi

276 0604-Kongsberg Langbrakka T-99 Labro Tresliberi

277 0604-Kongsberg Stallbygningen T-99 Labro Traesliberi

278 0604-Kongsberg Spisebrakka T-99 Labro Tresliberi

279 0604-Kongsberg Malerbua T-99 La bro Traesliberi

280 0604-Kongsberg Verkstedbygget T-99 Labro Tresliberi

281 0604-Kongsberg Maskinmesterbolig T-99 Labro Trsliberi

282 0604-Kongsberg Dir. bolig Haugen T-99 Labro Traesliberi

283 0604-Kongsberg Arb.bolig Borgen T-99 Labro Træsliberi

284 0604-Kongsberg Materiallager T-99 Labro Træsliberi

285 0604-Kon sber Sandsværkiosken T-99 Labro Træsliberi

For os ektra ort

Til- Prio-
stand ritet

2
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2

2 2

2 2

2

2

2 2

2

2

3 2

2

Når det gjelder industrivirksomhet knyttet til Lågen/tverrelvene er det aktuelt med oppfølgende
tiltak for aregistrere og undersøke f.eks. ny bruk av eldre industribygninger. Det er registrert
tresliperi på Labro og Hvittingfoss, men det kan være andre bygninger som er borte eller som er
overtatt av nye brukere. Ved Hagnes har det vært hammerverk, på Eidsstryken har det vært et et
kobberverk (Stockenbrook Minde) og det er kanskje annen virksomhet i Larvik som er knyttet
til Lågen.

Akershus Fylkesmuseum er i ferd med agjennomfore et industridokumentasjonsprosjekt og deres
erfaringer kan kanskje brukes langs Numedalsvassdraget. Foreløpig er det registrert langs tre
mindre vassdrag i Akershus. Vi vil komme tilbake til dette under tiltaksforslag kap. 8 og 9
(Akershus Fylkesmuseum 1997).

Av andre kuriositeter finnes også flommerker langs Lågen, f.eks. i Hedrum ved Hvåra bru.

Hvittingfoss Bruk ligger sentrumsnært og har potensiale som et utviklingsområde med gode
rekreasjonsmuligheter og mange kulturminner samlet. Kongsberg kommune har derimot så
mange andre store prosjekt at dette ikke er blitt prioritert lokalt. Vi har derfor heller ikke
prioritert dette i denne forbindelse, men vil gjøre oppmerksom på de muligheter som finnes her.
Labro Træsliberi har fått en 2. prioritet som del av større mangfold ved Labro. Kraftstasjon,
dambygning og rørgate har fått 1. prioritet. Både Hvittingfoss og Lab ro burde strengt tatt ha vært
vurdert sammen med flere registrerte industrivirksomheter langs vassdraget, men framfor avente
på oppfølgende tiltak, har styringsgruppa gitt disse to en prioritering nå som eventuelt kan endres
i hovedprosjektet.
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4.7 Sammendrag kap. 4  -  Prioriterte objekt;

4. 7.1 I. rioritetsob  · ekt
Nr. Kommune Ob'ekt Ty e Stedsnavn

10 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Lunde, ovf.Hedrum krk, vb

51 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Nordre Hellenes, oh

30 0709-Larvik Fosserød teine F-42 Holmsfoss, vb

216 0719-Andebu Fløtningsdam D-24 Sliradammen, Heia

56 0728-Lardal Lakseslott F-10 Stubben

57 0728-Lardal Uthus til slottet F-10 Stubben

59 0728-Lardal Grinigipen F-42 Høgtveitfossen

60 0728-Lardal Hov for mælkast F-42 Hogtveitfossen

61 0728-Lardal Kongsgipen F-42 Vestfossen, Kjerra

62 0728-Lardal Rauberggipen F-42 Vestfossen, Kjerra

64 0728-Lardal Kjærrafiske F-42 Kjærrafoss

58 0728-Lardal Laksehytte F-10 Høgtveitfossen

65 0728-Lardal Fiskebu F-10 Kjerrafoss

68 0728-Lardal Hvilebu T-11 Gabrielslokka

69 0728-Lardal Uthus T-00 Gabriel sløkka

198 0728-Lardal Fløtningsdam/stuer D-24 Svartangdammen

88 0604-Kongsberg Tømmerrenne T-32 La bro/Gravenfoss

253 0604-Kongsberg Dam/dambygning D-00 Labro

252 0604-Kongsberg Kraftstasjon E-10 Labro

273 0604-Kongsberg Rørgate E-10 Labro

92 0604-Kongsberg Wirespill T-20 Lia hengsle

94 0604-Kongsberg Stengebom T-20 Lia hengsle

95 0604-Kongsberg Lagerskur T-20 Lia hengsle

98 0604-Kongsberg Lensedopper T-20 Lia hengsle

93 0604-Kongsberg Tømmerskjerm D-60 Lia hengsle

97 0604-Kongsberg Tommerskjerm D-60 Lia hengsle

91 0604-Kongsberg Utslagsplass T-21 Lia hengsle

171 063 1-Flesberg Båthus T-10 Kveman

163 063 I-Flesberg Fløtningsdam D-24 Kvernan

165 063 I-Flesberg Kraftstasjon E-10 Kvernan

164 063 1-Flesberg Molle E-20 Kvernan

158 063 1-Flesberg Sag E-45 Søre Teksle, Haugesjø

145 0632-Rollag Flotningsdam D-22 Rollagstjonn

176 0633-Nore og Uvdal Flotningsdam D-22 Hvålsløkdammen

174 0633-Nore og Uvdal Flotningsdam/stue D-24 Hvalslokdammen

134 0633-Nore o Uvdal Kraftstas on E-10 Nore I. Rodber

Selv om det er prioritert 34 objekter som spydspisser, så befinner disse 34 seg på 11
"lokaliseringer." Disse 11 objektmiljøene representerer både fløtningsminner,
fiskeinnretninger og energi/energiforsyning og har i tillegg kvaliteter i forhold til friluftsliv
og/eller rekreasjon.
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4.7.2 11-pa topp lista

• Lunde- og Hellenesflåtene i Hedrum (dekker østre/vestre bredd)
• Sliradammen, Heia/Kodal, Andebu
• Fosserød teine, Holmsfoss, Kvelde
• Svartangdammen, Dalelva, Lardal
• Kjerra-omradet, Lardal
• Labro-omradet, Kongsberg
• Lia-hengsle, Kongsberg
• Kvernan, Lyngdal inkl. Teksle-sag ved Haugesjø
• Rollagstjonn, Sore@e
• Hvålsløken, Vergja
• Nore 1, Rodberg

Lokaliseringer ved Lågen
Kjærra
Hukstrøm bro
Reinemo hengsle
Hvilestue/bathus, Gravensfoss (flytting til Lia)
Labro hengsle, tømmerrenne, kraftverk, tresliperi
Rødberg, Nore I

Tverrelvene
Molle/sagfundamenter, Haugselva
Nummerdam/Bergandam, Herlandselva
Hengslene i Kobberbergselva
Kolsjodammen, Kobberbergselva
Buvassdam, Jondalselva
Sag Øyerfossen, Jondalselva
Strandedam/Haugesjadam, Lyngdalselva
Sk%dammer, Nore
Gasetjonn/Storvassdam, Vergja
Kvernhus/sag, Smadola
Sag, Uvdal
Sag, Tunhovd
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4.7.3 2. rioritetsob · ekt:
Nr. Kommune

71 0728-Lardal

63 0728-Lardal

72 0728-Lardal

192 0728-Lardal

193 0728-Lardal

233 0604-Kongsberg

240 0604-Kongsherg

81 0604-Kongsherg

82 0604-Kongsberg

249 0604-Kongsberg

86 0604-Kongsherg

87 0604-Kongsherg

201 0604-Kongsherg

247 0604-Kongsberg

208 0604-Kongsherg

274 0604-Kongsherg

275 0604-Kongsherg

276 0604-Kongsherg

277 0604-Kongsherg

278 0604-Kongsherg

279 0604-Kongsherg

280 0604-Kongsherg

281 0604-Kongsherg

283 0604-Kongsherg

284 0604-Kongsberg

285 0604-Kongsherg

286 0604-Kongsherg

287 0604-Kongsherg

288 0604-Kongsherg

159 063 1-Flesberg

161 0631-Flesberg

131 0633-Nore og Uvdal

132 0633-Nore og Uvdal

177 0633-Nore og UVdal

178 0633-Nore og Uvdal

129 0633-Nore og Uvdal

227 0709-Larvik

184 0633-Nore og Uvdal

257 0633-Nore og Uvdal

Ob 'ekt

Vakthu

Sag

Bathus

Flotningsdam

Flotningsdam/ stue

Hengslekar

Hengslekar

Stengehorn

Wirespill

Ty e Stedsnavn

T-I I Kjerrafoss

E-45

T-10

D-24

D-24

T-23

T-23

T-20

T-20

Hvilebu T-20

Hvilestue T-11

Båthus T-10

Fløtningsdam D-24

Fløtningsdam D-22

Sag E-45

Smie T-99

Sag/snekkerverkst. T-99

Langbrakka T-99

Stallbygningen T-99

Spisebrakka T-99

Malerbua T-99

Verkstedbygget T -99

Maskinmesterholig T -99

Arb.bolig Borgen T-99

Materiallager T-99

Lensedopper

Lense

Fløtningsdam

Fløtningsdam

Skadam

Skadam

Flotningsdam

Flotningsdam/stue

Molle

Molle

Kvernhus/sag

Sag

186 0633-Nore o Uvdal Sa

Fundament, Kjerraoya

Hukstrom bro

Nummerdammen

Bergandammen

Gabe Gottes hengsle, Saggrenda

Gampeholhengslet

Reinemo hengsle

Reinemo hengsle

Skinnes/Reinemo hengsle

Gravensfoss

Gravensfoss

Buvassdammen, Lia

Kolsjødammen

Jondalselva v/Sagfossen

Labro Traesliberi

Labro Trsliberi

Labro Træsliberi

Lab ro T ræsliberi

La bro T ræsliberi

Labro Træsliberi

Labro Træsliberi

Labro Træsliberi

Labro Træsliberi

Labro Træsliberi

Sandsværkiosken T-99 Labro Træsliberi

Lensekar T -20 Labro hengsle

T-20 Labro hengsle

T-20 Labro hengsle

D-24 Haugesjo

D-24 Strandevatnet

D-60 Sevle

D-60 Mørkvollen

D-24 Gasetjonndammen

D-24 Storvassdammen

E-20 ktodden, Noresjo

E-20 Fundament, Haugselva

E-20 Krakefoss, Smadola

E-45 Bjorkeflata, Uvdal

E-45 Rodun selva v/Tunhovd
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4. 7.4. Samlet vurdering prioriterte objekt

Totalt er det representert følgende objekttyper blant de utvalgte objekt:
D-22 Tømmerkistedam 3 (+ Helgevannsdammen som er istandsatt)
D-24 Mur/betongdammer 11
D-60 Skådammer 4
D-99 Damstue 4
E IO Kraftstasjon/rørgate 3
E-20 Mølle/kvernhus 4
E-45 Sag/sagfundament
F-10 Fiskebu/hytter
F-1 I Flåte for laksefiske
F-42 Fiskeinnretninger
T-00 Hus
T-10 Båthus
T-11 Hvilestue
T-20 Hengsle
T-21 Tømmeropptrekk
T-32 Tømmerrenne
T-99 Tresliperibygninger

5
2
2
6

I

3
6

11

Ved hjelp av dette utvalget på totalt 71 objekt mener vi ha dekket et representativt utvalg av
dammer/flotningsminner, fiskeinnretninger og innretninger for energiproduksjon og
energiforsyning. Vi har tidligere avgrenset oss fra ta med helleristninger, vaske/badeplasser
og bruer/fergeplasser i dette utvalget. Det kan også være industrivirksomhet som burde vært
med som vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om pr. idag.

Her er lagt vekt på kommunenes tidligere prioriteringer, på objekt som kan vise historisk
utvikling og arbeidsprosesser, tilgjengelighet er vurdert, og spesielt 1. prioritetsobjektene har
tildels god tilgjengelighet. Blant de 11 høyest prioriterte er det Lunde flatefiske. Labro og Lia-
hengsle samt Nore 1 på Rødberg som har best tilgjengelighet langs R 40. Alle objektene ligger
ved vei, men for Kvernan i Lyngdal, Hvålsløkdam i Vergjedalen og Sliradammen i Kodal så blir
det langs mindre trafikkerte sideveier. Objektene i Kjærra-området og dam ved Rollagstjønn
ligger i rimelig gåavstand fra vei ( 15 min.) - for Kjærra sin del vil det nok komme vei om ikke
så veldig lenge og da blir attraksjonene her lett tilgjengelige fra R 40.

Når det gjelder objektene med prioritet 2 har de fleste rimelig god tilgjengelighet fra vei, med
unntak av mølla på Øktodden ved Norefjorden. Denne ligger kloss i R 40 og har derfor nesten
for god tilgjengelighet (støy etc. fra vei).

Alle objektene er ekte,' de er vedlikeholdt/ombygd i forbindelse med vedlikehold, og dette er
gjort ut fra tilgjengelige materialer og kunnskap på stedet. Sølvverkets arbeider er særlig solide.
Sikkerheten er gjennomgått og tatt hensyn til for de innretninger som innebærer særskilt fare og
sikringstiltak er planlagt som del av oppfølgende tiltak.

Nar det gjelder miljoverdi, sjeldenhet, mangfold, bruksverdi/symbolverdi og tilstand er dette tatt
hensyn til både for I.og 2.prioritetsobjekt. De fleste av dem ligger på steder hvor de har en
naturlig samhørighet med naturen omkring og hvor der er både natur- og kulturkvaliteter.
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Sommer og konsert ved jerra-fossen i regi av Festspillene i Vestfold.

Dette er viktig i forbindelse med f.eks. friluftsaktiviteter/rekreasjon. Det kan være nyttig å se
kulturminnene i sammenheng med spesielle kvaliteter i det tilgrensende kulturlandskap. De
prioriterte objektene bør derfor ses i sammenheng med landbrukets innsats for å ivareta
kulturlandskapet. Kommunene, som har oversikt over dette arbeidet lokalt, er rette instans for å
koordinere kulturminnevern og ivaretakelse av kulturlandskap.

Sjeldenhet finner man ved de fleste av disse prioriterte kulturminnene. Her er sjeldne
lukemekanismer, store dammer i tilhoggen stein med luker som nå er borte og som oftest har vært
i tre. Steder med et stort mangfold finnes ved Kvernan, Labro og Kjærra, noe mindre mangfold
kan også Hvålsløken, Rollagstjønn, Svartangen og Holmsfoss by på. For mange objekt gjelder
det at 1. prioritet og 2. prioritetsobjekt kan utfylle hverandre.

I nærheten av Hvålsløkdammen finnes det andre prioterte innretninger, det samme gjelder f.eks.
K vernan og Kjærra. Disse I-prioritetshøydepunktene kan også utfylles med andre objekter som
ikke er prioritert gjennom å vise disse på et kart og tilrettelegge stier. I området ved Rollagstjønn
i Rollag finnes det f.eks. rester etter flere dammer som kan inntegnes på et kart slik at det er
mulig å oppsøke dem for interesserte.

Bruksverdien av disse innretningene avhenger av eiere og de delprosjekt som blir gjennomført
på bakgrunn av forprosjektet. I utgangspunktet er det tatt hensyn til at prioriteringene ikke skal
være i strid med lokale reiselivsplaner og det er lagt vekt på eierforhold. Eiere av objekter, som
ikke er interessert i ivaretakelse, er ikke gitt høy prioritet. På bakgrunn av begrenset ramme for
forprosjektet har det ikke vært tid til ta ytterligere kontakt med den enkelte eier for å utdype
dette, men det bør gjøres i hovedprosjektet. Gjennomgang av eierforhold og ansvar følger i neste
kapittel.
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Tilstand har også spilt en rolle i prioriteringen, desto bedre tilstand kulturminnet har, desto større
formidlingsverdi har det, og dette er derfor prioritert. God tilstand betyr også mindre kostnader
til istandsettelse og vedlikehold. Vi har tatt hensyn til objekt som allerede er vurdert å være
verdig istandsettelse og som tidligere er prioritert av offentlige og/eller private instanser. Dette
gjelder f.eks. dammene i Lyngdal og Kjærra-området.

I

I -t

Hvilestue ved Gravensfoss. Denne har vært utsatt for hærverk og bør flyttes dersom den skal bevares.Dersom
Lia-hengsle blir bevart, kan dette være et naturlig hjemsted for denne, ettersom det tidligere har vært
hvilestue ved Lia, og som nå er.flyttet til Lågdalsmuseet.

t •

'  ", a

Hvittingfoss kraftstasjon med det tidligere tresliperiet bak til venstre. Bruket med direktorbolig ligger vakkert
Ill 01!sentrnmsnært på Hvittingfoss.
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5.0 EIERFORHOLD OG ANSVAR

5.1 Eierforhold

Eierne av kulturminner i vassdraget fordeler seg som følger når det gjelder registrerte objekt;

Private eiere

Numedalslågens Fellesfløtningsforening

Foreninger/lag

Fritzøe Skoger

Statsskog Solvverket

Kommuner/ lkeskommune

147

69

25

19

16

12

Fellesfløtningen er den største eier med 69 objekt hvorav 21 objekt er bygninger (hvilestuer,
lager, b&thus m.m.). Alle disse ligger ved hovedstrengen i vassdraget; Numedalslagen.

Blant den store gruppen private eiere finner vi stort sett grunneiere som har bygd eller overtatt
innretninger på sin grunn og noen få større eiere som kraftselskapene med 25 objekt. Mesteparten
av de private grunneierne finner vi i de utvalgte tverrelvene.

Statsskog Solvverket har sine objekt i gruveområdet på Kongsberg og Fritzøe Skoger har sine
i de utvalgte tverrelvene i Lardal og Larvik; Herlandselva, Dalelva og Svartaa.

Kommunene har allerede kjøpt eller fått overdratt 12 objekt. Blant de ulike foreninger/lag finner
vi interessentskap/fellesfiskelag i Lardal og Larvik og fløtningsforening i Lyngdalselva.

Alle eiere av objekt som er foreslått med 1. eller 2. prioritet er orientert om prosjektet og har fått
anledning til å delta i høringsrunde 1.

5.2

5.2.1

Ansvarsforhold

Vassdragsanlegg/-innretninger

Objektene som er registrert ligger både i selve vannstrengen og flere hundre meter oppe på
land. Sikkerhet og ansvar i vassdrag reguleres av vassdragsloven som omtaler vassdragsanlegg.
Et annet lignende begrep er innretninger i vassdrag/vassdragsinnretninger. Det foreligger ingen
legaldefinisjon av hva som menes med "vassdragsanlegg/-innretninger" i vassdragslovens
forstand. En definisjon som kan være dekkende, uten å være altomfattende, er som følger:

"Et vassdragsanlegg er et fast, menneskeskapt objekt i eller over et vassdrag,  som har eller
har hatt innvirkning pd vassdragets leie, strommens remning, vannforingen, vannstanden,
ferdsel, flotning eller annen transport, og som befinner seg i vannstrengen eller i ner
tilknytining til denne."
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I prosjektet har vi brukt begrepet kulturminner langs vassdrag som er definert i rapportens kap
1.2  og beskrevet i vedlegg 4. Disse tre begrepene har felles trekk uten at de i lovens forstand
er altomfattende. Det kan umiddelbart synes som om gruppen av vassdragsanlegg er noe mer
snever enn gruppen av vassdragsinnretninger/kulturminner langs vassdrag.

5.2.2 Vassdragsanleggseieres ansvar

Vassdragsanlegg som i fall de blir ødelagt kan volde fare for liv eller helse, for andres
eiendom eller for offentlige eller almenne interesser, er etter vassdragsloven (V) S 115
underlagt vedlikeholdsplikt.

Etter allminnelige erstatningsrettslige prinsipper er anleggseieren ansvarlig for skader på både
mennesker og eiendom som skyldes uaktsomhet fra anleggseierens side, f eks i forbindelse
med manglende vedlikehold. V $ 115  går lenger når det gjelder ansvaret for manglende
vedlikehold, ved å pålegge anleggseieren erstatningsansvar for skader som skyldes manglende
vedlikehold, selv om det ikke foreligger uaktsomhet.

Dersom noen lider eller utsettes for skade som følge av manglende vedlikehold, kan
vedkommende kreve at anlegget settes i stand. Om det ikke gjøres innen rimelig tid, kan man
henvende seg til by- eller herredsretten på stedet der anlegget befinner seg. Retten vil da ved
skjønn fastsette om anlegget skal settes i stand eller fjernes, og at arbeidet eventuelt skal
utføres for anleggseiers regning.

Dersom anlegget pga manglende vedlikehold eller av andre grunner er i en slik forfatning at
NVE mener det innebærer fare for menneskeliv eller for offentlige eller almenne interesser
eller annenmanns eiendom, kan NVE etter V $ 120  gi pålegg om at det settes i stand eller
fjernes. Om pålegget ikke blir etterkommet, kan NVE la arbeidet utføres for anleggseiers
regning.

Det er viktig å merke seg at dersom et gradvis fotfall av anlegget ikke innebærer noen fare,
skade eller ulempe for private. almenne eller offentlige interesser. kan eieren la anlegget
forfalle uten at det innebærer noe ansvar og uten at noen kan kreve det istandsatt eller tjernet.

5.2.3 Nedlegging på initiativ fra eier

Som man har sett ovenfor, innebærer det et ansvar å eie vassdragsanlegg. For eiere av slike
anlegg kan det være ønskelig å bringe dette ansvaret til opphør. Det kan gjøres ved å overdra
anlegget med tilhørende ansvar til en annen, eller ved å nedlegge anlegget. V § 116  angir
fremgangsmåten ved nedlegging av vassdragsanlegg etter initiativ fra eieren.

Nedleggingsprosessen starter med en melding til NVE. Meldingen skal inneholde opplysninger
om hvilke anlegg som ønskes nedlagt en plan for nedleggingen. hvilke ulike interesser som
knytter seg til vassdraget som f.eks fiske og friluftsliv, og hvilke konsekvenser en nedlegging
kan fa.

Videre må anleggseieren varsle alle interesserte. Ved varsling skal man følge fremgangsmåten
som er angitt i V$  125  nr 3 0g anmodninger som gis av NVE.
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Dette innebærer bl.a. at nedleggingen kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i lokalpressen, og
at planene sendes de direkte berørte grunneiere og rettighetshavere, kommunen, fylkesmannen,
fylkeskonservatoren, Direktoratet for naturforvaltning og lokale interesser som jakt- og
fiskeinteresser mv.

En videre utredning om nedlegging etter initiativ fra eier er å finne i vedlegg, sammen med
redegjørelse for konsekvenser dersom anleggseier ikke oppfyller sine forpliktelser eller ikke
lenger eksisterer. Særskilte regler for fløtningsforeninger blir også gjennomgått (vedl. 9).

5.2.4 Fløtningsinnretninger og nedlegging

NVE har avgitt innstilling til OED om reguleringer i Numedalslågen. I innstillingen mener NVE
at fløtningen/fløtningsforeningen bør nedlegges og at vassdraget bør ryddes for de
fløtningsinnretninger som det ikke er aktuelt å ta vare på av museale hensyn. Spesielt de
fløtningsinnretninger som er farlige eller til ulempe, må fjernes (NVE 1997).

For alle de prioriterte objektene vil nødvendig vedlikehold og sikring være en del av den videre
delprosjektering (jfr. kap. 9 Hovedprosjekt 1997-2002)

I tverrelvene har NVE Region Sør (YRS) gjennomgått alle dammene i materialet og funnet 7
fløtningsdammer (utenom de som vil bli ivaretatt av museale hensyn) som kan medføre øket fare
dersom de ikke vedlikeholdes eller fjernes i tilstrekkelig grad. YRS vil ta kontakt med eierne av
disse objektene.

Lensedoppene som er registrert i Larvik bør fjernes når de ikke lengre er synlig over vannskorpa
(jfr. kap. 3.6). Andre uprioriterte innretninger i Lågen er vurdert ikke å innebære fare eller annen
ulempe.

9
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Doppene stikker ennå opp over vinterisen ved Lågerøen.
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6. ARKIV ALIA OG LØSØRE

6.1 Historisk materialesamling av arkivalia og løsøre

Et viktig mål med prosjektet, i tillegg til å ta vare på faste gjenstander, er å få oversikt og evt.
samle løse gjenstander og skriftlig materiale som kan utfylle kulturminnehistorien.

I mandatet for forprosjektet er det nevnt kilder for dokumentasjon av flotnings- og annen
historie relatert til Numedalsvassdraget. Det som er kjent idag er:

Gjenstander:
- Lose gjenstander nevnt i undersøkelsen i Lågen fra 1986 og fra Kobberbergselva i 1988
- Flotningsgjenstander samlet på Hedrum Bygdetun
- Gjenstander ved Lagdalsmus€et og Bergverksmus€et

Skriftlig materiale:
- Undersokelsen i 1996 viser at kommunene og lokalhistorikere har en del materiale (foto,
lydbånd, publikasjoner)
- Norsk Bergverksmuseum og Sølvverkets arkiver (noe av dette befinner seg i Riksarkivet)
- Fellesflotningens arkiv på Hvittingfoss
- Treschow Fritzøes arkiver (noe av dette er overlevert Statsarkivet, Kongsberg)
- Andre fløtningsforeningers arkiv (tverrelvene) befinner seg dels på private hender, dels er
noe afinne i Fellesfløtningsforeningens arkiv

Tidl. publikasjoner:
- Kommunenes Kulturhistorier
- Jubileumsskrifter:
- Numedals-laugens Brukseierforening 1906-31 ( 1931)
- Numedalslagens historie av Tore Bergstøl (1964)
- Kanalvaesenets historie v/Kanalkontoret ( 1882)
- Flotningshistoriske skrifter
- Langs Lågen

6.2 Innsamling

Medlemmene i referansegruppa m.fl. ble innkalt til drøfting av historisk materialesamling, den
såkalte AG3-gruppa (arbeidsgruppe 3- vedl.5).

AG3 drøftet hvorvidt styringsgruppa bør foreslå en innsamling i planen og hvordan denne bør
foregå. Det var stor enighet om at en innsamling er nødvendig for bl. a a sikre kunnskap om
bruken av de faste kulturminnene, både teknisk og annen dokumentasjon.

Innsamlingen bør organiseres som en  hovedaksjon i 1998.  Fløtningsarkiver bør så langt som
mulig samles i Statsarkivet, Kongsberg (arkiv for Telemark, Buskerud og Vestfold).
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Løsøre knyttet til fløtning samles i hver kommune i regi av museene ( distriktsmuseum, bygdetun
og historielag), det samme gjelder løsøre og arkivalia knyttet til andre faste kulturminner i
vassdraget som moller, sagbruk, fiskeinnretninger, innretninger for
energiproduksjon/energiforsyning. Løsøre bør sikres musealt og finnes i autentiske
lokaler/omgivelser. Det er viktig asamle også ved hjelp av intervju. Dette haster da mange at
informantene forsvinner av naturlige årsaker. Intervjuer kan foretas lokalt av frivillige, forutsatt
at man tar i bruk veiledning/spørreliste fra f.eks. Lokalhistorisk institutt.

6.3 Historieformidling

AG3-gruppa ble også bedt om adrofte konkrete formidlingstiltak i forbindelse med forprosjekt
og hovedprosjekt.

I mandatet for forprosjektet er det sagt at planen skal inneholde en "sammenfatning av
flotningshistorie og annen vassdragsbruk i Numedalslågen."

Mulige løsninger på dette er en tematisk og/eller kronologisk artikkelsamling eller en historisk
populærvitenskapelig publikasjon. Begge disse løsningene går ut over rammen for forprosjektet
og måtte derfor bli tiltak for hovedprosjektet.

Artikkelsamlingen er et alternativ til publikasjon, men en publikasjon er absolutt aforetrekke
formidlingsmessig. Produksjon av publikasjon bør organiseres som eget 1-2-årig prosjekt, der
relevante og faglige oppdragsgivere kan danne redaksjon/styringsgruppe. Boka bør være faglig
nyskrevet/oppdatert og tilrettelagt med bilder. I tillegg til historisk innhold bør den også vise til
elementer som eksisterer idag.

Aktuelle tema for begge formidlingsformer;

• Sølvverket 1623 - 1870 - 1952, Grevskap 1671 og fremover til idag
• F ellesfløtningsforeningene
• Bruken av Numedalsvassdraget i forhold til andre vassdrag (i og utenfor Norge) - hvilken

betydning har topografi, vassdragsutbygging, fiske .
• Interessekonflikter (fiske, fløtning, energi)
• Fiskeinnretninger og naturtilpassing
• Sosialhistorie i vassdraget
• Industrivirksomhet knyttet til vassdraget

Ut fra rammen for forprosjektet vil vi i forprosjektrapporten legge ved et historisk
bakgrunnskapittel basert på eksisterende kilder som publikasjonen Langs Lågen, bygdebøker og
jubileumsskrifter.
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7.0 Formidling

7.1 Mål og målgrupper

Medlemmer i referansegruppa som representerte reiselivet og skolen, i tillegg til
museumspedagog ved Lågdalsmuseet, ble innkalt for å drøfte formidling og tilrettelegging.
Sporsm#let som ble droftet var;  Hvordan bor vi formidle og tilrettelegge kulturminnene i
Numedalsvassdraget for at de skal utgjøre en ressurs for regionen?  Dette var dermed målet
for arbeidet.

Begrepene formidle og tilrettelegge er gjensidig avhengige av hverandre. Formidling kan ikke
skje uten en viss grad av tilrettelegging og tilrettelegging forutsetter at en eller formidling skal
foregå. For å formidle et kulturminne må det som tidligere nevnt i kap. 3.4, vere tilgjengelig
gjennom informasjon om hvor det befinner seg, parkering, skilting, sanitre forhold, motsatt
forutsetter alle disse tiltak at det finnes noe å formidle og at man som et minimums
formidlingstiltak fr kunnskap om hva dette er; navn osv. For enkelthets skyld kaller vi alt dette
formidlingstiltak heretter.

For å formidle er det å viktig å vite hvem målgruppene er. Prioritering av målgrupper må ses
isolert for hvert kulturminne evt. for grupper av kulturminner som ligger nært hverandre
(gåavstand!). På dette stadium i prosjektet er det lite relevant å se på det enkelte kulturminne,
men først se på aktuelle målgrupper for kulturminnene samlet.

Arbeidsgruppe 4 (AG4) ser folgende grupper;

1. Base/tema-turister:
- Hyttefolk (hytteeiere m.slekt/venner)
- Laksefiskere
- Turister som leier hytte/annen overnattingsplass for ett eller flere døgn
- Besøkende til fastboende (slekt/venner)
- Organiserte grupper på reise i området ( off/næringsliv)

2. Det regionale marked
- Historielag/Vandrerlag
- Lokale turistforeninger
- Pensjonistgrupper
- Skole-elever

3. Gjennomreise/rundreise-turister
- individuelle/organiserte bussgrupper

7.1.1 Kulturminnenes betydning for reiselivet

Det følgende er uttalelser fra Prosjekt Lågendalsturisme og Numedal Turist og
Næringsservice A/S. De har begge hatt plass i referansegruppa og har fått diverse forslag på
høring.



"Kulturminner lan s Numedalsvassdra et' For ros ektra ort

Prosjekt Lågendalsturisme:
vs "Kulturminner og kulturarrangementer har forst og fremst den funksjon at de skaper eller  befester

lokalbefolkningens egenidentitet.  Kulturminnene kommuniserer videre lokal identitet til de som av
andre arsaker besoker/ferierer i området, mens kulturminner i liten grad skaper trafikk/turisme til et
omrade. Kulturminner skaper altsa kvaliteter ved reiselivsproduktet/stedet. men er ikke noe sentralt
trekkplaster. Unntaket er "fyrtarnene" som enkelte stavkirker, Maihaugen, Bryggen i Bergen m.m."

I? "Kulturminner kan gi  stoppimpulser for gjennomgangstrafikk.  Kulturminner som ligger ved
rundreise/gjennomreiseomrader kan være avgjørende for hvor bussgruppen eller den individuelt reisende
velger å legge den rasten de i alle tilfelle skulle ha. Riksvei 40 er en slik ferdselsåre. Viktige kvaliteter for
å realisere en slik "raste/opplevelsesfunksjon" er god skilting, lett tilgjengelighet og nærhet til
hovedveien. Rihig avstandsplasseringfra forrige naturlige rastested/startsted er også av betydning. Man
stopper ikke både i Svarstad og Kongsberg, og man stopper i særdeleshet ikke to ganger i samme
kommune/omrde innenfor et slikt reisemønster."

I? "Den lokale/regionale befolkningen er et marked som det er langt lettere a realisere m.h.t.
kulturattraksjoner, enn overnattingsmarkedet. Men også denne målgruppen bør segmenteres i skoler,
organisert pensjonistarbeid, barnefamilier, næringsliv, osv. For alle disse gruppene er det viktig å

presentere en sammenheng. De ønsker en konfekteske med flere enn en bit i. Hva konfektesken bør
inneholde, foruten kulturminnet, varierer og understreker nettopp behovet for segmenterering. Det er
imidlertid noen konfektbiter som ser ut til avere favoritter hos mange og det er;
-  "utsikt/panorama"  -  punkter i landskapet som gir overblikk/utsyn
-  enkelt og "rent" terreng abevege seg i (for nypussede mokkasiner/hvite joggesko!
-  "piknik-area/"- grønt parkmessig område som grasvoll, strand ned til elva,

slette med benker og murt grill
-  biler er viktige gjenstander, derfor ordnede, planerte og trygge parkeringsforhold"

"Ku/tum1innene må derfor ses i sammenheng med sine umiddelbare omgivelser og det må derfor foretas en
enkel "produktutvikling" der det er elementer i helheten som mangler."

I
z <4
,  l

Tømming av teina i Kjerra er en attraksjon om sommeren. Laksen blir ausjonert bort til
publikum som samler seg hver torsdag held.
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Lågendalsturisme anbefaler videre bruk av nyere reiselivsforskning i det videre arbeid; særlig
Georg Arnestad (red.) Kultur og regional utvikling, Tano forlag 1995 og
Åse Vigdis Festervoll (red.) Moderne tradisjoner, kommuneforlaget 1994.

Numedal Turist og Neringsservice A/S:
"Set ut fra et reiselivsperspektiv vil målet i hovl!dsak være å tilreuelegge kulwrmin11e11e slik at de utgjor en
opplevelse eller aktivitet.for de besokende til området. og at disse kultunnim1e11e virker.forsterkende på
holdningen og forventningen til omrddet. Okonomisk vil kanskje ikke kulturminnene i seg selv kanalisere store
inntekter, men kan indirekte fore til okte inntekter fra det totale reiselivsforbruk i omr@det. Kulturminnene som
er skissert i prosjektet reflekterer alle tradisjon og neringsvirksomhet i omr@det, og siden mange av
innretningene er autentiske, vil dette forsterke attraksjonsverdien.

Malgruppene bor baseres på det eksisterende markedet, som i hovedsak er nmdreise og gjennomfartstrafkk.
Siden disse reisende benytter relativt få tilbud, og besokende er mer eller mindre tilfeldige, betyr dette at det er
viktig med informasjon og markedsforing.

Videre er utenbygds hylleeiere et stort potensielt marked, da de utgjør et marked i relativ liten avstand til
attraksjoneneaktivitetene, samt lokalbefolkningen og spesielle interessegrupper."

.\ TX har videre sett på kulturminnene ut .fra Turistveg 40-prosjektet som nå pågår.

I. De kulturminner som bør prioriteres bor ligge i tilknytning til Rv.40.
2. Det bor vere muligheter for asvinge av, men ikke for langt å gå.
3. Kulturminnene bor være umiddelbart synlige.
4. Det vil være viktig ase alle kulturminnene i området i sammenheng, slik at en historie kan folges. For mange

like attraksjoner blir kjedelig.
5. Det bor være gode parkeringsmuligheter.
6. Det bor vere god informasjon og skilting til minnene, og at de enkelte aktorer formidler informasjon utover

selve attrajonen_for å skape illleresse_for de ovrige kulturminner i området.

De kulturminner som helhetlig supplerer hverandre bor prioriteres samt de kulturminner som er knyttet opp mot
ebisterende utvikling. Jo nermere Rv 40, jo mer attraktiv. Kulmurminnene vil i hovedsak representere et tillegg til
det eksisterende sommerproduktet i området.

Det enkelte delprosjekt bor beskrives ut fra folgende reiselivskriterier;

1. Identifisering og beskrivelse av attraksjonen
-  bakgrunn i planer, uttalelser
-  sesongbetont besok, åpningstider, karakteristikker
-  navn, type, lokalisering, tilgjengelighet, spesielle karakteristikker, fordelerulemper ved utvikling, samordning
med eksisterende utvikling
-  beliggenhet i.forhold til andre attraksjoner, transportmuligheter

2. Evaluering
-  potensielle markeder
-  bruk og viktighet av attraksjonen lokalt, regionalt, nasjonalt
-  lokal tilgjengelighet
-  kosmnader ved utvikling
-  okologiske sosiokulturelle virkninger av utviklingen
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7.1.2 Målgruppenes størrelse

Her har Prosjekt Lågendalsturisme følgende tall og kommentar;
-  1 times radius betyr 630 000.fasthoende personer
-  16I 000 ferierende for gjsn. en uke i Vestfold (90 i sommerferien  -  mest i Lagendalen)
-  Lagendalen 20 000 gjestedogn (15 000 knytet til lakseturisme og 50% av disse utlendinger)

"Kulurminner av moderat attraktivitet vil ha I% av teoretisk potensiale, gitt en viss markedsforing. Dvs. 6300
fastboende vil besøke et eller flere kulturminner, en eller.flere ganger. Teoretisk kan 1600 ferierendei lope! av
en sommer hesoke et eller flere kulturminner.

Laksefiskerne fisker 6 timer pr. døgn og har ikke mye tid til attraksjonsbesok, men undersøkelser viser at de
onsker mer aktiviteterattraksjoner. Laksefiskerne har ikke med seg kone, men kanskje en sonn som er like
pasjonert fisker som faren Ventende laksefiskekoner og ham er de,:for en illusjon. "

N urnedal Turist og Neringsservice:
NTN oppgir ferie-/fritidsturister sommer i Nore og Uvdal til å utgjøre 11 500 gjestedøgn ( 45%
av totaltrafikk) - det finnes ikke statistikk for Rollag da stedet ikke har bedrifter med mer enn 20
senger. Det finnes 2700 hytter i Nore og Uvdal, 1350 i Rollag - tilsammen 4050 hytter med gj.sn.
bruk på 14 dager pr. år. Stavkirkene i Nore og Uvdal/Rollag har 8-9000 besøkende pr. sesong.
( 1996) Bygdetunet i Uvdal har 3 700 besøkende, Rollag har 793. Gjennomreiseturisten kan
utgjøre ca. 3000 (I 0% av trafikken). Ved å informere på de steder de reisende naturlig stopper,
kan det være at de "holdes" noen timer lengre, slik at det påvirker til økt forbruk i området. Ved
å koordinere informasjon med andre prosjekt som f.eks. Turistveg i Numedal, kan dette utnyttes
direkte mot gjennomreiseturisten. Det er ca. 6-7000 fastboende i Numedal ovenfor Kongsberg
by i en radius av 1-1 ½ time. Kongsberg har 22 000 fastboende. Til sammen ca. 30 000
fastboende.

7.2 Virkemidler og kostnader

Gruppe AG4 hadde for dårlig detaljkunnskap om de enkelte kulturminner til at det var mulig å
drøfte konkrete tiltak for hvert av disse. Dette vil naturlig være en del av hovedprosjektet der
hvert enkelt kulturminne må drøftes mellom ulike lokale parter så som kommune, eier, museum,
reiselivsbedrifter o.l.

AG4 drøftet derfor objektene generelt (I. og 2.prioritet) og behovet for formidlingstiltak for hele
vassdraget samlet. Det var enighet om at formidlingstiltak bør samordnes i regi av
distriktskonservator/distriktsmuseene. Reiselivsorgan i området bør inndras aktivt i utvikling av
hvert delprosjekt.

7.2.1 Tiltak for hele vassdraget

1.fase  (  1997-98)
  For å kvalitetssikre formidlingen bør det lages en logo for hele vassdraget.

Denne sørger også for gjenkjennelighet og sammenheng. Logoen bør finnes på
skiltene som settes opp på de 11 prioriterte objektplasseringene med 1. prioritet.

  Det lages brosjyre/hefte som presenterer vassdragets natur/kulturhistorie ut fra de 11
prioriterte objektlokaliseringer og med innlegg av kommunevise kart som viser utvalgte
kulturminner i den enkelte kommune inkl. 2. prioritetsobjektene.
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Kommunen må selv vurdere hvilke kulturminner som skal figurere her og når de er
klare til å formidles.

/ Brosjyre følges opp med informasjon/kartvegg på turistkontor i regionen og
andre større møteplasser.

Det bør lages flerspråklig materiale for de kulturminnene som har flerspråklige
målgrupper (både brosjyrer og skilt).

2.fase (1999-2000)
Det produseres en ny popularisert historikk om bruken av vassdraget med

både gamle/nye foto. Bokverket skal inneholde faglige nyheter og oppdatere
historien på en spennende og tidssvarende måte, samtidig som man tar i bruk vår tids
moderne lay-out.

/ Gamle filmer (video), bildespill (dias) og radiointervju (kassetter) reproduseres til
bruk i skoleopplegg.

3.fase (2001-2002)
  Historielag/museumsguider arrangerer/organiserer vandringer for skoler,

turistforeninger, pensjonister.

  Det utarbeides natur/kulturstier mellom ulike kulturminner

  Det arrangeres kommunevise kulturminnekonkurranser med premier
(kulturminneorientering)

7.2.3 Tiltak for de enkelte kulturminner

1-prioritetsobjekt:
Alle tilrettelegges med skilttavler ( egen logo) med bilder, tegninger og

tekst som formidler arbeidsprosess og utvikling. Disse må være solide og av god
kvalitet slik at f.eks. ikke bilder/tekst/tegninger falmer, regner eller blåser bort.

Skilt får en sentral plassering ut fra adkomst

  Det utarbeides skoleoppgaver (for ungdomsskolen) som både har
natur/kulturhistorisk innfallsvinkel

eks. Lia-hengsle
- etablere gangbro
- istandsetting av dopper/kar
- demonstrasjon av arbeidsprosess hvis mulig
- hvilestue settes opp (fra Lågdalsmuseet og/eller Gravensfoss)
- btleie

  Kjærra-området  bør videreutvikles som aktivitetsområde (auksjon, arrangement)
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  Sagbruk i drift (flere enn I i det store vassdraget) bør være tilgjengelig for visning i
bruk som del av organisert tur/vandring

  Møller/kraftstasjoner er også aktuelle for visning (Nore, Øktodden, Kvernan og
Herland)

2.prioritetsobjekt

  Flåter for laksefiske bør tilby deltaking i fiske for kort tid

/ Andre flotningsbygninger langs L%gen (batnaust, hvilebuer, redskapshus);
kan flyttes evt. fungere som stopp i en kulturminnesti. De er vanskelig å
formidle isolert og vanskelig tilgjengelige. Flytting er også

problematisk. De hører naturlig sammen med sin lokalisering og mister mye av
den kulturhistoriske verdien ved flytting.

  2. prioritetsobjektene kan utgjøre del av kulturminnesti og bør finnes inntegnet på
kart for interesserte (kommunevis del i brosjyre).

  Det bør oppfordres til at kommunene kan utvide antall 2. prioritetsobjekt
dersom det er interesse og ressurser til det i kommunen.

Kostnader og finanseriering
AG4 hadde ikke kunnskap om dette. Kostnader og finanseringsmulighet må derfor innhentes
av prosjektleder i den grad tid/ressurser strekker til i forprosjektet.

7.3 Hva kan vises i den tilstand det er i og hvilke objekt må
man gjøre noe med?

Objektene må istandsettes for at feks. funksjon skal kunne formidles, av vedlikeholdsmessige
grunner eller fordi sikkerhetsmessige forhold tilsier det. Arbeidsgruppene knyttet til
sikkerhetsvurdering og formidling (AG3 og AG4) har drøftet dette.

Ut fra en pedagogisk og tilgjengelighets synsvinkel er det viktig at kulturminnet er godt synlig,
at det er vedlikeholdt, ryddig og rent omkring. Det må tilrettelegges slik at besøkende får
kunnskap om hvor kulturminnene finnes og hvordan man kommer seg dit. Det er også bra hvis
det foregår noe på stedet eller er tilgjengelig informasjon om hvordan kulturminnet har fungert,
hvilken plass det har i historien osv.

Ut fra en konserveringsmessige synsvinkel er det nødvendig å sørge for at kulturminnet består
slik at det er synlig, at det kan dokumentere virksomhet, byggemåte osv. Det er derfor viktig at
vedlikehold skjer ut fra tradisjoner, lokale byggemåter og materialer. Det er dette vi tidligere i
kap. I har definert som ekvivalens-prinsippet, at hver enkelt del av historien har lik rett på
bevaring. Kulturminner som finnes i ruiner kan bevares/formidles som ruiner, og man kan
bevare/formidle deler av et kulturminne.

Når det gjelder sikring bør innretninger i vassdraget enten de er kulturminner e11er ikke, sikres
mot fare for dambrudd eller skade i forbindelse med ferdsel eller lek.
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Ifølge vassdragsloven skal alle innretninger i vassdrag vedlikeholdes slik at de ikke utgjør fare
eller fjernes dersom de ikke er i bruk lengre. AG3 har gjennomgått innretningene og vil følge opp
overfor eierne de innretninger som utgjør en sikkerhetsrisiko. Dette gjelder 7 fløtningsdammer.

Kulturminner som har fått prioritet I eller 2 må sikres feks. i tråd med Sikringsutvalgets forslag
til sikringstiltak ved anlegg i vassdrag (jfr. NVE-rapport 1990) og i henhold til NVEs
klassifiseringskriterier for dammer.
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Informasjonstavle ved ruinene over Haugen sag og mølle i Haugselva i Hedrum. Tavla har
landskapsskisse over hvilke ruiner som har vært hva, et historiskfoto og en historisk beskrivelse av
virksomheten knyttet til mølle, sag og stampe. I området på kartet var 10-15 mann i arbeid for 80 år
siden.
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8.0 TILTAK, KOSTNADER OG
FINANSIERING

Vi vil foreslå at tiltak deles inn i fire deler; istandsetting/sikring, formidling, vedlikehold og andre
oppfølgende tiltak. Hvert objektområde må delprosjekteres, først for 1. prioritetsobjekt og senere
for 2. prioritetsobjekt. Styringsgruppa har foreslått et utgangspunkt på kostnadssiden når det
gjelder istandsetting/sikring og formidling. Dette er ikke basert på detaljert prosjektering, men
på tilstand, objektets størrelse og art. Den ramme som stilles til rådighet som et fond man kan
søke midler fra, skal stimulere ansvarlige aktører til å komme igang med prosjektene snarest
mulig - en gulerot. Noen delprosjekter kan synes grovt underbudsjettert, men meningen er at
guleroten skal stimulere kreativitet og løsninger som ikke nødvendigvis krever store
investeringer. Kulturminnene vil bli en verdifull del av den grønne infrastrukturen i regionen,
men innebærer ikke næringsutvikling isolert sett. Det er lite realistisk aforvente billettinntekter
eller større næringsvirksomhet basert på kulturminnet, men de kan gi aktivitetstilbud og
interessante omgivelser for de som oppholder seg i regionen for kortere eller lengre tid og derved
indirekte gi ringvirkninger for næringslivet. På vedlikeholdssiden er det ikke mulig å sette et
realistisk kostnadsnivå ennå, men det gjøres avtaler i hvert delprosjekt hvordan tilsyn og
vedlikehold kan følges opp, når man kjenner omfanget av istandsettingen i detalj.

8.1 Kostnader

8.1.1 Tiltak 1 og 2; Istandsetting/sikring og formidling

1. rioritetsob ' ekt Istandsettin /sikrin Formidlin k Totalt i  1000 kr

Lunde og Hellenes flatene, Hedrum 40 10 50

Sliradammen, Heia i Andebu 25 5 30

Fosserod teine, Holmsfoss 25 5 30

Svartangdammen, Dalelva 5 5 IO

Kveman molle og Teksle-saga Teksle istandsatt IO 50
40

Rollagstjonn, Soreae 45 5 50

Hvalsloken. Vergja 45 5 50

Nore I istandsatt 5 5

Kjerra-omradet delv.istandsatt IO 300
290

Lah ro-området 290 IO 300

Lia-hengsle 290 IO 300

Totalt 1095 80 1175

Hvert kulturminne far en informasjonstavle som forteller om kulturminnets plass i Numedalsvassdragets
historie og nodvendig skilting for %finne kulturminnet. Tavle/skilt er beregnet til ca. 5000 pr. enhet.
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2. rioritetsob 'ekt

Bathus, Hukstrom bru

Reinemo hengsle

Molle/sagfundamenter, Haugselva

Hengslene i Kobberbergselva

Istandsettino/sikrin

25

25

tilrettelagt

delv. istandsatt
10

Formidlino Totalt  i  1000 kr

5 30

5 30

Buvassdam. Jondalselva delv. sikret
10

Sag Oyerfossen, Jondalselva

Strandedam/Haugesjodam, Lyngdalselva

Kvernhus/sag, Smadola

Skådanuner, Nore

Sag, Uvdal

Sag. Tunhovd

Gasetjonn/Storvassdam, Vergja

Nummerdam/Bergandam, Herlandselva

Kolsjodammen, Kobberbergselva

Totalt

25

istandsatt

25

25

istandsatt

90

90

95

420

10 20

5 15

5 30

10 10

5 30

10 10

5 30

5 5

10 100

10 100

5 100

90 510

*Kolsjodammen er en stor tømmerkistedam i dårlig tilstand og vil kreve en langt større ramme enn kr. I 00 000.
Dette må finansieres utenfor denne rammen.

K_iærra, Gravensfoss (Lia), Labro - har 2.prioritetsohjekt som blir del av I .prioritetsobjekt. Delprosjekt i Vergja
kan evt, slaes sanunen. Det gjelder Hvlslok-, Gasetjonn- og Storvassdammene.

Samletiltak formidlin

Logoutarbeiding. brosjyre inkl. kommunevise kart, info turistkontor/moteplasser

Popularvitsk. publikasjon inkl. underprosjekt dokumentasjon

Undervisningsopplegg for skolen

Totalt samletiltak

i 1000 kr)

300

1000

500

I 800

Formidling har høy prioritet for at kulturminnene skal være en ressurs for regionen. Både
brosjyrer, kart og en publikasjon er viktig for at kulturminnene skal bli tilgjengelige. Formidling
av historien bak det fysiske kulturminnet gjør det levende og gir forståelse. Dette vil også være
viktig grunnlag for å lage undervisningsopplegg i samarbeid med skolene. Formidling bør
planlegges og gjennomføres samtidig med istandsetting/sikringstiltak. De enkelte tiltak
delprosjekteres og midler bevilges på bakgrunn av detaljerte beskrivelser. Publikasjonen bør få
en egen redaksjonsgruppe som styrer delprosjektet. Forslag når det gjelder mål, organisering osv.
er å finne i vedlegg 10.
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Totale kostnader
Koordinering/årsrapporter
1. prioritet - istandsetting/sikring og formidling - 11 delprosjekter
2. prioritet - istandsetting/sikring og formidling - 14 delprosjekter
Samletiltak formidling (jfr. faseplan)
Diverse
I alt

215 000
1175 000

510 000
1.800 000

400 000
4.100 000

8.1.2 Tiltak 3 og 4; Vedlikehold og andre oppfølgende tiltak

Vedlikeholdsavtaler og evt. kostnader blir en del av hovedprosjektet. Det er umulig å sette
realistiske detaljerte kostnader på nåværende tidspunkt. Vedlikehold må avtales for hvert enkelte
kulturminne. Dette kan ordnes praktisk og enkelt ved at eier har tilsyn, og tar kontakt med
kommunen når det er nødvendig med midler eller kompetanse for agjennomfore vedlikehold.
Dette bør avtales skriftlig som del av delprosjekteringa for istandsetting, sikrings- og
formidlingstiltak. En lignende ordning er avtalt i forbindelse med istandsetting av
fløtningsdammer i Lyngdalsvassdraget, Flesberg.

Det er også foreslått en del oppfølgende tiltak (se kap. 9). Dokumentasjon
kommunikasjonsinnretninger vil være et samarbeid med Norsk vegmuseum/Statens vegvesen.
En hovedaksjon for innsamling av arkivalia/losore, samt dokumentasjon av kvinner/barns bruk
av elva, eldre/ny industrivirksomhet og fløtning i tverrelver bør legges inn under delprosjektet
"Populaervitenskapelig publikasjon.

8.2 Finansiering

Fylkeskommunene og kommunene har en viktig pådriverrolle i hovedprosjektet. De må gå foran
og legge til rette for at kulturminnene blir en del av den grønne infrastrukturen, ressurser for både
lokalbefolkning og tilreisende. Vi legger derfor opp til at fylkeskommunene allerede hosten 1997
setter av midler for kommende år og legger den foreslåtte del (kr. 240 000 pr. fylke pr. år.) inn
i sine langtidsplaner for de neste fire år. Kommunene bør likeledes følge opp med sin del på kr.
22 000 pr. år.

Ettersom dette er et prosjekt som skal foredle kulturminnene som ressurser for regionen og som
del av grønn infrastruktur, synes det nærliggende at BU-midler også videre bør kunne benyttes
i den konkrete utvikling og gjennomføring av det enkelte delprosjekt.

Ut over disse offentlige aktørene bør eierne kunne bidra med midler og dugnad. I noen tilfeller
kan det være historielag eller bygdetun som har ansvar for den private andelen av delprosjektene,
hvor eier stiller kulturminnet til rådighet for allmennheten. Noen av de store eierne kan også
bidra spesielt til tiltak som gjelder egen eiendom eller fellestiltak som har spesiell relevans for
dem. Numedalslågens Fellesfløtningsforening, Fritzøe Skoger og Brugseierforeningen er
eksempel på slike eiere. Fellesfløtningsforeningen er allerede satt opp med kr. 150 000 totalt.

NVE Region Sør trekker seg ut av den daglige ledelse av prosjektet, men er aktuell som faglig
og økonomisk samarbeidspart på delprosjekt og formidlingstiltak for hele vassdraget.
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Når det gjelder delprosjektene er det fortrinnsvis dammer, NVE har størst forutsetning for å
kunne bidra til. Ellers synes NVE det ville være interessant å delta i samletiltak for å formidle
hele vassdraget. Det er viktig autvikle helhetstankegangen i vassdragsforvaltningen og være med
å løfte de prioriterte kulturminnene fram i lyset i en regional sammenheng på tvers av fylkes- og
kommunegrenser. NVE vil uansett bare være en mindre part i spleiselagene og kunne bidra i den
størrelsesorden som tidligere vist i istandsettingsprosjekt ved dammene i Lyngdalselva,
ca. 20 000 kr. pr.dam. Dette vil bli vurdert i det enkelte tilfelle. Det kan være delprosjekt som
vurderes som så interessante at det kan ytes mer midler enn nevnte størrelsesorden.

8.2.1 "Kulturminnefondet for Numedalslågen" - Finansieringsramme

Dette såkalte "fondet" kan disponeres gjennom opprettelse av et fond/fondstyre eller ved tilskudd
til delprosjekter ut fra konkrete søknader til de enkelte bidragsytere. Det administrativt enkleste,
ut fra at dette er tidsbegrenset prosjekt, kan synes å være det siste, nemlig at vanlige prosedyrer
med hensyn til tilskuddssøknader følges både i kommuner/fylkeskommuner, NVE, BU-fond og
andre.

(i 100 kn)

Finansiering/ År 1998 1999 2000 2001 2002 Totalt

Totale kostnader 820 820 820 820 820 4 100

Inntekter ved salg av publikasjon* 200 200 300 700

Netto kostnader 820 820 620 620 520 3.400

Bidrag:

Fylkeskommunene 240 240 240 240 240 l 200

Kommunene 110 110 110 110 110 550

Sentrale/lokale BU-midler 140 140 140 140 140 700

NVE 80 80 80 80 80 400

Numedalslågens 30 30 30 30 30 150
Fellesfløtningsforening

Andre 80 80 80 80 80 400

Netto bidrag 680 680 680 680 680 3.400

Inntektene ved salg av publikasjon vil matte garanteres av ansvarlig utgiver inntil de materialiseres. Et
sannsynlig opplagstall kan vaere 3000 eks. a 300 kr. Dette utgjor inntekter pa kr. 900 000. Styringsgruppa har
likevel valgt en forsiktig budsjettering i inntekter og har satt stipulerte inntekter til kr. 700 000.

Fylkeskommunene bidrar med kr. 120 000 pr. år
Kommunene med kr. 22 000 pr. år
BU-fond med kr. 70 000 pr. fylke pr. år
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Fordelin snøkkel:

Buskerud Vestfold

Inntekter boksalg

Fylkeskommunene

Nore og Uvdal

Rollag

Flesberg

Kongsberg

Lardal

Andebu

Larvik

BU-midler

Subtotal

NVE

Numedalslågens
Fellesfløtningsforening

Andre

Totalt

Totalt

700 000

600 000 600 000

50 000

50 000

50 000

200 000

50 000

50 000

100 000

350 000 350 000

1.300 000 1.150 000 3.150 000

400 000

150 000

400 000

4.100000

Pris/produkt:
Tilskuddsrammen på 3 .4 mill. er det viktigste virkemiddel for å sikre bevaring og tilrettelegging
av 75 kulturminner fordelt på 25 lokaliteter/delprosjekt langs Numedalsvassdraget fra Larvik til
Uvdal. Den er særlig viktig for å få fram helheten i bruken av vassdraget, og for at kulturminnene
blir tilrettelagt og formidlet som ressurs for hele regionen.

Tilskuddene bør inspirere til innsats, men graden av suksess vil i tillegg avhenge av menneskelige
faktorer både blant eiere og offentlige myndigheter.
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9. HOVEDPROSJEKT 1997- 2002

9.1 Mål

Hovedmålsettingen  for prosjektet er bevaring og tilrettelegging av kulturminner langs
Numedalsvassdraget og å bidra til at disse kulturminnene kan utnyttes som ressurser for
utvikling av regionen ved presentasjon og dokumentasjon av vassdragsinnretningenes
betydning for et bredere publikum.

Delmålsettinger
1. Kulturminnevern gjennom istandsetting, sikring, formidling og vedlikehold av

prioriterte kulturminner. Kulturminnene er delt opp i 11 delprosjekter med 1. prioritet og 15
delprosjekter med 2. prioritet. Arbeidet skal gjennomføres på basis av en 5 års tids-
/faseplan og med grunnlag i tidligere registreringer og forprosjektrapport fra 1997.

2. Kommune og eier samarbeider om utvikling av det enkelte delprosjekt, der lokale
reiselivsorgan blir brukt som høringspart for å sikre at formidling ved hvert kulturminne
blir tilpasset de ulike målgrupper som kulturminnet har. Kommunene sørger for at
prosjektresultat blir tatt inn i relevante kommunale planer.

3. Dokumentasjon gjennom en innsamlingsaksjon der arkiv, foto og løsøre blir samlet under
ledelse av Lågdals- og Larviksmuseene i samarbeid med lokale bygdemuseum.
Fløtningsarkiv for regionen blir samlet ved Statsarkivet i Kongsberg.

4. Gjennomføring av en 5-årig formidlingsplan for hele vassdraget med felles logo på
informasjonsjonstavler/skilt, brosjyre med kart, infovegg på
turistkontorer/møteplasser.

5. Gjennomføre et delprosjekt under ledelse av egen redaksjonsgruppe for å publisere en
populærvitenskapelig publikasjon omkring Numedalsvassdragets historie og herunder
dokumentere kvinner/barns bruk av vassdraget, eldre/ny industrivirksomhet samt
laktervedfløtning i tverrelvene til Numedalslågen Ufr. Plan i vedlegg 10).

6. Utarbeide undervisningsopplegg for skolen og ta initiativ til arrangere f.eks. organiserte
vandreturer, etablere natur/kulturstier og arrangere kulturminnekonkurranser.

7. Dokumentasjon av kommunikasjonsinnretninger i vassdraget gjennom et samarbeid
mellom Statens Vegvesen/Norsk vegmuseum og kommunene. Materialet bør også kunne
benyttes i forbindelse med delmål 5; Produksjon av publikasjon.
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9.2 Organisering

Ettersom dette nå blir et gjennomføringsprosjekt er det viktig at det er en koordinerende part som
løpende kan følge opp prosjektet i eksisterende samarbeidsfora mellom kommunene. Deltakere
i kommunene har gjennom forprosjektprosessen pekt på fylkeskommunen og distriktsmuseene
som koordinatorer, mens kommunene sammen med eierne får ansvar for å utvikle det enkelte
kulturminne/delprosjekt. Kommunene har også en viktig langsiktig rolle ved at de kan sørge for
at prosjektresultat blir tatt inn i relevante kommunale planer, og på den måten sikrer at det blir
tatt hensyn til de utvalgte objekt ved f.eks. reguleringer.

Vestfold og Buskerud fylkeskommune blir viktig som finansierende og koordinerende
samarbeidspartnere, ettersom de på regionalt plan har et overordnet ansvar for kulturminnevernet.
Hvorvidt fylkeskommunene vil opprette et eget styre/koordinator for dette arbeidet eller legge
det inn under eksisterende utvalg/stillinger bør de selv avgjøre.

Styringsgruppa innser behovet for en overgangsperiode inntil kommunene/fylkeskommunen har
hatt en politisk behandling av forslag til hovedprosjekt og legger derfor opp til avslutningsmøte
i forprosjektet og overføring til rette instans ut på hosten 1997. NVE Region Sør vil sørge for
overføring av innsamlet materiale til de ansvarlige for hovedprosjektet.

9.3 Prosjektoppgaver og framdriftsplan

Det er lagt opp til en 5 års tids/faseplan, der 1997-98 er I .fase, 1999-2000: 2.fase og
2001-2002: 3.fase. Det er nødvendig å følge opp forprosjektet raskt for åta vare på det initiativ
som har vært vist i regionen de siste 2 år. Forprosjektet har på mange hold møtt håpet om at nå
skal noe skje og det er viktig at dette håpet får næring slik at det ikke dør.

Det kan synes som om 5 år er lang tid, men utvikling av gode delprosjekt tar tid. Det er prosjekt
som, enten vi liker det eller ei, ikke står øverst på den kommunale handlingsplan og det er
realistisk og greit aerkjenne det. Prosjekt som vi kan sammenligne oss med har også brukt lang
tid for å realiseres i detaljer (jfr.kap. 1.6)

I tidsplanen er det lagt opp til en årlig evaluering gjennom resultatrapport til fylkeskommune og
kommuner. Denne rapporteringen bør også kunne brukes for aktivt å utvikle prosjektet i henhold
til de erfaringer man gjør underveis. Prosjektkoordineringen må sørge for at erfaringer kommer
alle kommuner/delprosjekter til gode.
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Tidsplan tiltak

Politisk hdrnndling/oppfolging,
koordinering og evaluering
Diverse post

1.Istandsetting/sikring:

a. Plan tiltak/kostnader

b. Fvlkeskomm./distriktsmuseum
kontaktes

e. Finansiering/gjennomforing

2.Forrnidlingstiltak:

a. Innarbeiding av
formidlingstiltak i delprosjekt

b. Samletiltak for prioriterte
kulturminner i hele vassdraget

3. V cd likehold

a. Ataler om tilsyn

Fase 1: 1997-1998 Fase 2: 1999-2000

Forprosjektrapport Årlig resultatrapport
Årsrapport I 998

Utarbeiding av plan for
delprosjekt med prioritet I
(inklkostnader)

Kommune informerer
distriktsmuseum som samordner
prosjektene i vassdraget lopende

Eier/kommune soker finansering
delprosjekt og gjennomforer
etter plan

Innarbeides i delprosjekt
prioritet I

Logo, skilt, hrosjyre inkl.kart,
info turistkontor/moteplasser

Avtaler om tilsyn innarbeides i
delprosjekt prioritet I

Kommune/eier legger plan for
delprosjekt med prioritet I og 2
(inkl.kostnader)

Kommune infmmerer
distriktsmuseum som samordner
prosjektene i vassdraget lopende

Eier/kommune soker finansering
delprosjekt og gjennomforer etter
plan

Innarbeides i delprosjekt
prioritet 1 og 2

Populaervitsk. publikasjon
Undervisningsopplegg for skolen

Avtaler om tilsyn innarbeides i
delprosjekt prioritet I og 2

Fase 3: 2001-2002

Arlig resultatrapport

Kommune/eier legger plan for
delprosjekt med prioritet 2
(inkl.kostnader)

Kommune infonnerer
distriktsmuseum som samordner
prosjektene i vassdraget lopende

Eier/kommune soker finansering
delprosjekt og gjennomforer etter
plan

Innarbeides i delprosjekt
prioritet 2

Organiserte vandreturer
Natur/kulturstier
Kulturminnekonkurranser

A vtaler om tilsm innarbeides i
delprosjekt prioritet 2

Ansvar
Vestfold/
Buskerud
Fvlkeskommune

Kommune/eier

Kommuner/
distr.museum

Kommune/eier

Kommune/eier/
reiselivsorgan/
koordinator

Kostn.

215

400

1515

170

Kommune/
reise livsorg./
koordinator

1800

Kommune/eier

4. Totalramme tiltak Fvlkeskomm.
koordinerer

4100
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Tidsplan tiltak

4.Andre oppfolgende tiltak:

a) I Io,·edaksjon innsamling av
arkivalia/losore

h) Dokumentasjon
kommunikasjonsinnretninger

c) Dokumentere
.kvinner/barns bruk av elva

Fase l :l 997-1998 Fase 2: 1999-2000 Fase 3: 2001-2002

Samle arki,·alia, foto, intervju,
losore km1tet til kultunninner i
,·assdrag

Ansvar

Formidling ved faste
kulturminner/autentiske
omgivelser + i under vis.opplegg
og publikasjon (se 2b)

Dist.museum,

bygdemuseum,

publ.prosjekt
(2b)

Dokumentasjon/formidling av
bruer/ferg eplasser/veier
(stofftil 2b)

Statens
Vegvesen/
Dist.museum

Dokumentasjon/formidling av
k,·inncr/hams bruk av elva
(stofftil 2b)

d)Dokumentere
eldre/ny industrivirksomhet

Dokumentasjon/formidling av
eldre/nv industri ,·irksomhet
(stoff til 2b)

e) Dokumentasjon av
lakter vedsvstemer

Dokumentere/ formidle
laktervedflotning i tverrelvene
(stofftil 2h)

Publikasjons
prosjekt (2b)/
dist.museum/
historielag

Publikasjons
prosjekt (2b)/
dist. museum/
historielag

Publikasjons
prosjekt (2b)/
dist.museum/
historielag

Kommentarer;
Hovedaksjonen (4a) bor ha et avgrenset tidsrom pa ca. I ar og ledes av mus€ene i regionen. Musene avgjor hva som skal samles, hvor det skal plasseres, konserveres og brukes.
Tiltakene 4h - 4e kan alle vere underprosjekt som datainnsamling for publikasjon der redaksjonsgruppe og foifatter har en styrende og koordinerende rolle. Innsamlingsaksjonen bor
også samon.lnes med publikasjonsprosjektet, da hegge parter kan nyte godt a,· samarbeidet.
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Kulturminner - Numedalsvassdr.

Løpe-
nr.
10
30
51
227
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32

Kommune
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik

- -- - - - -

0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik
0709-Larvik

33 0709-Larvik
34 0709-Larvik
35
36

0709-Larvik
---- -------- -----

0709-Larvik

Ob'ektnavn
Flate for laksefiske
Fosserd teine
---- --- -- ----- ------ -------

Flate for laksefiske

Tv e

F-11
F-42
F-11

Stedsnavn
Lunde, ovf. Hedrum krk, vb
--- ---- ------------------------------

Fosserod, vb
- - - - -------------------· ·----

Nordre Hellenes, ob
---- ----------------------· -----

Hvilebu T-11Gjone, vb
_________ I skjeller !:-00__ Gjone, vb_ _ __

_Flate for laksefiske F-11_degarden, vb
Stengefeste T -20_Sundby hengsle
Dopper T-20Sundby hengsle

Feste T-20Sundby hengsle
Bat/redskapshus _T-20 _Sundbyhengsle
Smie T-20 Sundbv hengsle

Til-
stand

2

Prio-
ritet

1
l
1

Vassdr.nr. Kartblad Koord.  »/y  Koord. n/s
0 I5.A2 1813-3 560268 6554192

-------- --- -- - - -·-- ----- -- ------ -·· - ---- ---

015.B2 1813-3 556668
- -- --- ------ -- ·--

015. 830 1713-1 554668
Sagog molle E-45 Fundamenter, Haugen 4 2 _ 015.B3Z_1713-1
Bathus T-20 Lager9en hengsle 1_3015.A2 _1813-3 561038 6546192
Smie T-20_ Lageroen hengsle 1 3015.A21813-3 561078 6546192
Spisesal_ T-20Lager9en hengsle 1 3 015.A2 _1813-3 561098
Wirebod T-20_ Lager9enbengsle I3 015.A2 1813-3561118
Flåte for laksefiske F-11 Sør for Hedrum kirke, 1b 3 015.A l 1813-3

---- -----·----- --- ---------- -- --- -- ------ -- --- --------- --------- ----------- -------··---

Fite for laksefiskeF-11Hagtvedt, ob 2 015.A21813-3
Flåteforlaksefiske F-11 Lauvmoa,vb l 3 015.A2 1813-3

- -- -· --- ----------------- --·-- ----- -------- ---------- --------- --- -·-- - -- - - --------- -- --------- ---- ---· ---·--- ------- -- - ------------ -- --

Flate for laksefiske_F-11 Bjerke, vb ! 3 015.A2 1813-3
Flåteforhtksefiske F-11 Eftedal,øb 3 015.A2 1813-3

- --- ------- ------- - -- --------- -·---·----- .. ---- - ·- -- --- ---- ---- ----------- --------------

Fhlte for laksefiske F-11 Sundet, ob 1 3 015.A2 1813-3
--------- -------- ----------· -- ---- ··········--- ·- -------- ---- -----·---·--- --- ----- ------------- - ------------·-- --- -------- -----· -

Flate forlaksefiske F-11_ Evjubakken, sandbanke vb 3_3 015.A21813-3 _560168
Fate for laksefiskeF-I1_ Melo,ob 3015.B1 1813-3
Flate forlaksefiske _F-IE Bjerke nordre, vb 3 _015.B2 _ 1813-3
Flite for htksefiske F-11 Melø, vb 3 015.82 1813-3

- ---------- - ---------- -------. -------- --- -- --- - -------------- --- - - --------------- -----------·- -- -----------·-- -------- --

Flate forlaksefiskeF-11 _ Bratthagen 3 _015.B2 _1813-3 558018
Fate forlaksefiske F-I1 Nedre Gjonnes, vb ! 3015.B2 1813-3 557968 6558412

_Flate forlaksefiske_ F-11 _ vre Gjnnes, vb 2 3 015.B2 _1813-3558198 6559032
Flåteforhtksefiske F-11 Vcstrum,øb 1 3 015.81 1813-3 558278

. ---·------·---- -------------- ---------- --- ------- --- --- ------------ ---- ------------ --- ---------- - -- ----------- . ---·-----

Flate forlaksefiske_ F-I1 _Bergene,ob l 3 015.B1 18 13-3_557458
_ Flateforlaksefiske _F-1! Hegdal, ob 3015.A1 1813-3 561478

Lakschytte F-10Holmnsfoss,vb3015.B2 _1813-3556968
Lakschyrte F-10 Holmsfoss,vb 3015.B2  1 813-3 556898

5568583 015.B2 1813-3
---- --- ----- ----- - ---

3 015.B2 1813-3
--- --- ----- ----- --- -

3 015.B2 1813-3
- --- -------

3 015.B2 1813-3
--------- - --- ---

3 015.81 1813-3
3 015.Bl 1813-3

--- -------- ----- --- ------------

l 3 015.B l 1813-3
------·•------- --- ------·----- ---

4 3 015.B1 1813-3

553650

561178
560318
560268
560018
560018
560 I 18

558718
558198
558098

556858
556518
555938
555818
555768
555798
555778

6561412
6569342
6573200

6546192
6546192
6553152
6556242
6556492
6556942
6557292
6557542
6557492
6557752
6558032
6558032
6558132

6559192
6560892
6547592
6561172
6561212
6561192
6561152
6562632
6562392
6562352
6562342
6562392
6562412
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Kulturminner - Numedalsvassdr.

Løpe-
nr. Kommune
37 0709-Larvik
38 0709-Larvik
39 0709-Larvik
40 0709-Larvik
41 0709-Larvik
42 0709-Larvik
43 0709-Larvik
44 0709-Larvik
45 0709-Larvik
46 0709-Larvik
47 0709-Larvik
48 0709-Larvik
49 0709-Larvik
50 1 0709-Larvik
52 [0709-Larvik
53 [0709-Larvik
214 i0709-Larvik
215 0709-Larvik
225 I0709-Larvik
226 ,0709-Larvik
228 0709-Larvik
I 10709-Larvik
2 0709-Larvik
3 · 0709-Larvik
4 0709-Larvik

Oh'ektnavn
Bomstue
Fhtte for laksefiske
-- - -

Flate for laksefiske
Flate for laksefiske
Flate for laksefiske
Flåte for laksefiske
Flåte for laksefiske
Steinskjerm
Steinkar
Steinbrygge

Ferge
Flåte for laksefiske
Ffate for laksefiske
Flåte for laksefiske
Flate for laksefiske

- -- - --- - - --

Hvilchu

_Flotningsdam
Flotningsdam

Sag
S_ag
Kvernhus

_Fortyningsdopper
Dopper
Fortoyningsdopper
Stenoebom

Tv e
T-20
F-11
F-11
F-11
F-11
F-1 I
F-11
D-60
F-99
F-99
K-20
F-11
F-11
F-11
F-11
T-11
D-24

- - --- -- --

D-00
E-45

Stedsnavn
Sundby hengsle
Sundby, vb
Næss, øh
Farmen, ob
Nordkvelde, vb
Rimstadstranda, vb
-- -- - ---------- -· --------- -

Duvholt, ob

Abyfoss,o
Bommestad, 9b
Nordre Seierstad, 9b

- -

Sunde gapet
O<lherg, vh
Hellenes, ob
Sondre Odberg, vb

Nordre Odberg, vb
Vierodfoss
Lindevarmsdammen
Renncsik
Fundamenter, Åsestad

-- -··- -------- - ·-- ----- ------

Til- Prio-
stand ritet

I 3
3
3

I 3
I 3

3
3
3
3

-- ·- -- ------

3 015.Al
3 015.AA
3 015.B4
3 015.B30
3 015.B4

-- -- -------·---· -- -------- ---- ----- ------

3 015.B4
--- ------ ---- ·---·--- --- - --- ··-- - . - ------- - --- - -- --

1 3 015.B5
----- --- . - -- -- --

2 3 015.A8Z
- --- ---- -- ----------- ------ -- ------

3 3 015.A8Z
- - ------- --- ---- ----------- ------------ --------

4 3

4

2

Vassdr.nr. Kartblad Koord. /y Koord. n/s
015.B1 1813-3 555798 6562412
015.82
015.B1
015.B1
015.84
015.B4

015.B30
015.AI
015.Al

015.B3Z

1813-3
1813-3
1813-3
1713-2
1713-2
1713-2
18I 3-3
1813-3
1813-3
1813-3
1713-1
1713-1
I 713-1
1713-1
1713-1
1813-4
1813-4
I 713-1

E-45 _Fundament, SondreHolt 4 3 015.B3Z 1713-1
E-20 _Fundament, Damyann 4 3_015.B1 _1813-3
T-20 __ s.f. Gloppe bru ------ 3 4
T-20 Nedre mosemaskin,vb 3 4
T-20 Tjlling, 9b 34
T-20 Laver9en hengsle 2 4

015.A2 1813-3
- -- - - ------- --

015.A2 1813-3
--

015.AI 1813-3
-

015.A2 1813-3

555838 6562232
556468 6563792
556318 6564342
555068 6564432

---- -

554568 6568042
554768 6568192
56 1098 6549892

- - --- -

561278 6550032
561318 6552112

-- - --

560118 6557742
553168 6568892
553268 6568992- .

553168 6569042
553318 6569842

--- -

551068 6576142
- -- -- -- - - - . - ----- ------- -------

557250 6575000
- -- -

557800 6573450
553950 6574400

- ------ - - --- -

554500 6573600
--

556700 6565400
-- ------------- ---- - ----·----

561038 6546292
- - --- ---- --- ·-·

561258 6545892
561358 6545992
561318 6546332
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Kulturminner - Numedalsvassdr.

Lipe-
nr. Kommune
216 0719-Andchu

.

217 0719-Andchu
218 0719-Andcbu
219 0719-Andchu
- ----- -------------

220 (0719-Andebu
-· ..

221 0719-Andcbu
--------------

222 0719-Andchu
223 0719-Andchu

--- ------------ -- -

213 0719-Andchu

Til-
Ob'ektnavn Ty e Stedsnavn stand

_Fltningsdam D-24 Sliradammen, nedreHeia 2
Fltningsdam D-24 Heiyannsdammen, edr.Heivann
Sag E-45Fundamenter,Nedre Heia 4

Fl9tningsdam D-00 _Snappedammen
Flotningsdam_D-00 _Ronningsdammen

_ Flotningsdam D-00 _  Nommedammen
Dam D-22 Gjerstaddammen

_Flotningsdam_ D-22 Hvitsteindammen
Flotnin sdam D-00 Trollvannsdammen

4

4

Prio-
ritet Vassdr.nr. Kartblad Koord. øh Koord. nis

1 015.ABZ 1813-4 557600 6570850
-------- --------- -- -- --- ---------· -- ---

3 015.ABZ 1813-4 558400 6570500--- --- ----------- - --------· ---- --- -- ----

3 015.ABZ 1813-4 557900 6570950
3 015.ABZ

- -------- --------------------

3 015.ABZ
---- --- ···---·-----

3 015.ABZ
3
3
4

015.ABZ

1813-4
----------------

1813-3
1813-3
1813-3

015.ABZ 1813-3
--------- ---------

015.ACZ 1813-4

559650
559850
560050
560450

----------------- ----

560850
559050

6568700
6568200
6568000
6567250
6564450
6579250

Side 1
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Kulturminner - Numedalsvassdr.

Løpe-
nr.
58
59
60
61
62
64

65
68
69

Kommune
0728-Lardal
0728-Lardal
0728-Lardal
0728-Lardal
0728-Lardal
0728-Lardal
0728-Lardal
0728-Lardal
0728-Lardal

Ob'ektnavn

_Laksehytte
Grinigipen _
Hov for mælkast
- ---- - ----

_Kongsgipen
Rauberggipen
Kjærrafiske
Fiskebu

Til- Prio-

Hvilebu
UtJrns

Tv e Stedsna,·n stand ritet Vassdr.nr. Kartblad Koord. ø/v Koord. nis
F-10 Høgtveitfossen __ I I _Q_l 5.q __ !]_13_1 _ 552018 6578532
F-42__Hogtveitfossen 1 Q!5-G_! __ 1713-1 5520186578512
F-42 --- H1gtveitfossen - ----------- -- ----- _ _!___ --- - _Q!.t! nn-1 - - 551993 . - 21Z§j9?
F-42__Vestfossen, Kjærra _ _ _ 015.C1 1713-1 551993 6578842
F-42 Vestfossen, Kjærra --------------------------------- i)!-l __ !7.1}-! J?_()l_8 __ 6_7§§4_2

F-42__Kjerrafossen 015CI 1713-1 _551993 6579042
F-10 Kjerrafossen 1015.C1 _1713-1 5520I8 6579042
T-11 Gabrielsl(1kka I (H5.C20 1713-1 551918 6579142

- ----- ----------- -----·--·----------------- ------------ --------- -------- --------·------·- --·---------·-------- -- -- ----------

1 015.C20 1713-1 551943 6579142
--- - ------------------ -- - ------------·· ----------------- -----------------

0728-Lardal Flotningsdam/stuer D-24 Svartangdammen __l Q!_.BAQ __ 1713-1 547700 __ 658!_!9.9
63 0728-Lardal Sag E-45 Fundament, Kjerra9ya 42_ 015.CI 1713-1 _552018 6578867
71 0728-Lardal Vaktbu, T-I1 Kjarrafoss 2015.CJ _1713-1 552018 6578942

0728-Lar<lal Båthus T-10 Hukstrøm bro 2 2 015.C20 1813-4 555293 6584642
-- ------------------ ------------- - ------------ -------------- ------------- ---------------- -----------------

0728-Lardal Flotningsdam D-24Nummerdammen 2 2_015.02Z _1713-1__55010 0 6588700
193 0728-Lar<lal F?t!]it1g_sØnjst_u-- I?-.?J Bergan dammen L .? 015.C2Z 1713-1 5483006591550
54 0728-Larda! Gipfor laksefiske F-42_Sondre Eide/Naugfoss 1 3 015.C20 1713-1 _ _551468 6577292
55 0728-Larda! Lensekar T-23 v/Naugfossen 3 3 0 15.C20 _1713-1 551518 6577342

0728-Lardal Feste for lense T-23 Kjerrafossen, ovenfor 3 _015.C201713-1 _55196 8 6578967
0728-Lardal S toptmurskjermnD -60_Grini 3 015.C201713-1 _551768 6577992
0728-Lardal fe fo g._lense_ T-23 _ jærrafoss,_<lVenfor _ _ __;3_ 015_:C2Q !:ZD_!__----5__19!.§ __ 6578942
0728!-,<li __ _ _ Tommervinsj T-23 Brufoss 3015.C31 _1813-4 556318 6588067
0728-Lardal Utslagsplass_ T-21 _ Lindsverklegga, Svarstad 3015.C11813-4 555718 _6584892
9?2-!-,a!___ _ _ _ Skådammer D-60 Påln,nningen, Herlandselv _2 _] _l2!I5=2Z __ 1813-4 555_5_Q __ 6586700
0728-Lar<lal Skådammer D-60 Helvete, Herlandselv 2 3 0 l 5.C2Z 1713-1 553800 6586400
---·----·----- --- ------------- ----- ------ ------- ------- ------- - ---· ------ - ---------------------- ------ --------- - ---------·----------- ---- ----------- - ------------------- ------- -------

195 0728-Lardal Skadammer D-60 Sverkholt, Dale-elva 2 3 015.BA0 1713-1 550700 6577450
196 0728-Lardal Skdammer D-60 Fuglesangen, Daleelva 2 3015.BA0 1713-1 548650_ 6579650
199 0728-Lardal Fløtningsdam/stue D-_4 f!l!<lammen _L 3 0_!_?.:_ 1713-1 5 45750_6583600
200 _0728-Lardal_Flotningsdam D-24 __ Siljuvannsdammen 2 3 015.BA  1713-1 _ 545700 §1§Q21Q
224 _0728-LardalFlotningsdam D-24 Snopadammen 3 3 _015.B3Z1813-4 _555900_6577150
254 0728-Lardal Sag E-45 Fundament,Sverkhol/Dalelv 4 3 .En.-1 _ _ _ _
255 0728-Lard, .!:!'-:!!eu__ T-11 Naugfossen 3 3 1.Zl}J _
256 071_8-Lt!_aL_ Mø)le/kraftstasjon _ E-20 H_er_l1-•---- _ }_ _ !_?_!]-_!_ _ _ _ _

T-00 Gabrielsløkka
198

72
192

66
67
70
73
84
188
189

!_?i Q2_2_§_-L_arj,!!_ FhHningsdam
56 0728-Lardal Lakseslott

D-24
F-10

Hoymyrdammen
Stubben, (nedbrent )

015.C2Z 1713-1
------- ---------- ------------ ----------------- --------

015.C20 1713-14

4 545800 6591500
551868 6578542

Side 1



Kulturminner - Numedalsvassdr.

Lipe-
nr.
57
191
197

Kommune
0728-Lardal
0728-Lardal

--

0728-Lardal

Ob'ektnavn
Uthus til slottet
Bru
Bru

Tv e

F-10
- -----

K-10
K-10

Stedsnavn
Stubben. (nedbrent)

. ----·--·---- ---------

Akerholtbrua, Herlandselv
- ------ ---------- --------- --· --- ------- ----

Fu lesan en, Daleelva

Til- Prio-
stand ritet Vassdr.nr. Kartblad Koord. ø/v Koord. nis

4 015.C20 1713-1 551818 6578542
- - - - -

2 015.C2Z 1713-1 551550 6586650
--·-- ------------ --------- -

1 015.BA0 1713-1 548600 6579450

Side 2
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Kulturminner - Numedalsvassdr.

Løpl!-
nr. Kommune ob·ektna,·n Tv e StedsnaYn stand ritet Vassdr.nr. Kartblad Koord. ø/y Koord. nis

88 0604-Kongsberg Tommerrenne _T-32 Labro/Gravenfoss_ 3 1 015.C83 1714-2 538408 _6608682
91 _ -Q4-ongsb_erg _ _ !Jtslags_[>! I=-_ Lia hengsle______ _ _ __Ql_-?.-Qt2 __ J?l--2_ 536 ICJ §_6_!§t2
92 0604-Kongsberg Wirespill_ T-20Lia hengsle_____ _ 2 Q!J.Pl? _IZ!i-? 536228 6616762
93 004-t_mgsberg }\1m1nrs!,jenn D-60 Lia hengsle_____ _ L__ _ __()!5.Q4? El-? 536128 _ -6!§?32

94 0604-Kongsberg Stengcbom T-20Lia hengsle 3015.D42 1714-2 536188 6616712
95 __ 0604-Kongsberg__ __ b_ager_sktff ?Q Lia hengsle ! Ql.Qj __ _!lH-2 J}Q98 §l.§?
97 0604-Kongsberg Tommerskjerm D-60 Lia hengsle____ _ _ _ _ __ -- l QlJP.l? __ !11.-2 535938 _ ---l_Z!()_2
98 0604-Kongsberg Lensedopper T-20_Lia hengsle 3 015.D42 1714-2 535408 6617172
252 _ 06Q4-!<-_ongsberg Kraftstajon _ E-10 12 _ __ ]_  _ _ _ __0!t_C} !1!.'!= 5}77Q0 6609050
253 Q94=ongsperg (?am/dmnb_ygning I?--_I_Q_ __ _!?r_2_______________________ 1 I _Q1_5_.I)_l __L !114=? 537650 6609350
273 Q§Q4-()ngseg _ Jjrga!e -10 __ Labr2_ _ _ _ _ _ __ _ 1 I _ _ __JZ1+- _ _ _
81 __ Q§04-Kongsperg Stengeb2_m "f--29 Reinemohengslc __! L QII4} L!}=1 _?-?._-?.Q6 6595167
82 Q.0(!4-_()_ngshe!g _ \3/irespill T-20 Reinemo hengsle____ 2 2 QIJ:f.:33 _ __!__§_J]-- -?.?_-?.H _ 6595292

86 0604-Kongsberg_Hvilestue T-11 Gravensfoss 2 2 015.€7 1714-2 5392586608412
87 _0604-Kongsberg Bathus T-10 Gravensfoss 1 2015.Cl 1714-2 539248 6608412
201 0604-Kongsberg Flotningsdam/hus _D-24_Buvassdammen, Jondalsely 1 2 015.DZ 1714-3 521000 _6621100
208 0604-Kongsberg Sag E-45 yafossen, Jondalselv __ __ __ 2 2 015.D lZl=t J??9Q _-§!_8'Z.9
233 q6Q4-!<-_2ng_s!g __ Hengslc,_-kar I-2L Gabe Gottes hengsle, Saggrenda____ 1__ 015.CA0 1714-1 336§ §§!_Q!Lf.2
240 0604-Kongsberg Hengslekar T-23 __ Gampeholhengslet 3 2 _91_5.c_A0 _!1.!4=l ?J2?Q _ __2§JQ4QO
247 0604-Kongsberg__ Fh1tningsdam _p_-_2_?_ __ Kolsjødammen J__ 2 15.CB 1714-3 528600 __ §§Q§.!_QQ
249 0604-Kongsberg Hvilebu T-20 __ Skinnes/Reinemo hengsle 2 015.C43 -Il=.± 555100 6595.!_QQ
P':! 0604-Kongsberg _ mie _ _ __ _ __I-22 !:-i!bro T!sliber_i______ __ __ 2 _ 1714-2
275 0604-Kongsberg Sag/snekkerverksted T-99 !:,_aJJ!.2.T..!!!?.':!L___ __ __ 2 17!_4.1. ---
276 __0604-Kongsberg Langbrakka T-99 _Labro Træsliberi __ 2 2 __!1!1!_-? _
?Z? 0604-Kongsberg _ __ StaHbygningen T-99 Labro Træsliber!____ __ _ __ __ 2 _?__ 1714-_?_ _
278 __ 0604-Kongsberg_ _ pise_b!_ak!--- T-99 Labro Træsliberi __ _ _ 1__ 1714- _
279 0604-Kongsberg_ _ -'!PU_<! T-_99 L-!2-I!°-!ibe.!L____ __ __ _ --- _ __ _!_?_!_'!_:-2 _
280 0604-Kongsberg_ Verkstedbygget I_99 __ Labro Træsliberi -- 2 ..!1!.'!1 _
281 0604-Kongsberg Maskinmesterbolig T-99 _LabroTraesliberj - 21714-2
283 0604-Kongsberg Arb.bolig_ Borgen !99 !:,ro_!!slib!!_ __ _ l_ _?_ !1.L=2
284 _ · 0604Kongsberi Materiallager !.=2.2 b_c!.2.I!Q':_r_i_ _ _ __J ?___ _ __!ZJ--? __

285 0604-Kongsberg Sandsverkiosken T-99_Labro Tresliberi I2 I742
286 0@4-_!11gsberg !-,ensear T-_?_Q Labro hengsle 3 2 Il!------ _
287 0604-Kon gs berg Lensedu er T-20 Labro hen sle 2 2 1714-2

Til- Prio-

Side 1



Kulturminner - Numedalsvassdr.

Lipe-
nr. Kommune
288 ( )604-Kongsherg
74 0604-!(ongsherg
75 (0604- Kongsberg
76 (0604-Kongsberg
77 ( )604- Kongsherg
78 ( 1604-Kongsherg
79 (0604-Kongsberg
80 I)604-Kongsherg
83 ( )604-Kongsherg
85 j ()604-Kongsherg
89 i ( )6( )4-Kongsherg
9(0 ] 0604- Kongsberg
99 0604-Kongsberg
202 ()604-Kongsherg
203 (0604- Konosbero
204 [0604-Kon5serg
205 : ( )604-Kongsherg
206 ( 1604-Kongsherg
207 ( )604-Kongsherg
209 ( )604-Kongsherg
210 0604-Kongsherg
211 (0604-Kon gsberg
212 0604- Kon gsberg
230 0604-Kongsberg
231 (0604-Kongsberg
232 ( 1604-Kongsherg
234 (0604-Kongsberg
235 060-4-Kongsberg
236 ,060-4- Kongsberg
237 i ()604-Kongsherg

+ . - - __ ._ -

238 : 0604-Kongsherg
239 0604-Kongsberg
241 060-4-Kongsberg
242 0604-Kongsberg

Ob'ektnavn Ty e

Lense T-20
Lense kar T-23
Tømmerrenne T-32

Tommerskjerm D-60
Hvittingfoss Bruk T-99
Hvilestue T-11
Tømmerskjenn
Lensefester
Hengehro
Båt/re<lskapshus
Lensedopper
Lensekar
Helleristninger
Flotningsdam
Skadam
Skadam
Skå<lam
Skå<lam
Skadam
Skådam
Skadammer
Skådammer
Renne/skådam
Skådammer
Skadammer
Skådammcr
- --

Dam
Skådammer
Inntaksclam
Vannrenne

Tommerskjerm
Tommerskjerm
Skådammer
Tommersk erm

D-60
T-23
KIO.Il
T-10
T-23 Nybrua iKongsberg
T-23 Nybrua i Kongsberg

_A-43 Hvittingfoss bruk
D-24 atthaldsdam, Buvatnet

._ D-60 N.forL9kjam0en,Jondalsely
D-60N.f.Lokjamoen,Jondalsely
D-60 N.f.L9kjamoen,Jondalselv
D-60__N.for Lo0kjamoen, Jondalselv
D-60 _N.forLkjam0en, Jondalselv

- D-60 yafossen
D-60 v/Deilsbekken
D-60
E-33
D-60
D-60

D-20
D-60

D-60
D-60

Stedsnavn

Labro hengsle

Hvittingfoss bruk
Hvittingfoss bruk

Hyittingfoss bruk
Hvittingfoss (tresliperi)
Foss gird
Hvittingfoss bruk
Hvittingfoss
Komnes kirke
- - -- - -

Vollen bru

y/rasteplass Storfossen
Fundamenter, Saggrenda
Loftstukvern
Gusskistefossen

_ D-60_Saggrenda
Saggrendadammen

Rommegr9tfoss
_D-00 Rmmegr9foss

Rommegrotfoss
Koppervollane

K oppervollane
Helge vassbekken
Messingborg, Bråtavann

E-33
----·----- ------------

D-60
D-60

Til- Prio-
stand ritet Vassdr.nr.

2 2
-

1 3 015.C33
--- -·- --- -- --

I 3 015.C32
1 3 015.C32

-- --- ---- -

2 3 015.C32
.. - -

3 015.C32
-- -- ----- -

2 3 015.C43
-- -----------·- -

3 015.C43
-------- ------ -

I 3 015.C61
·- - ----------------

3 015.C810

2

4
3

2

3
3
3
3

2 3
--··------- ---

2 3 015.DZ
--- --- . -·--- - - - ·---------------------

2 3 015.DZ
----------·----- -- - -----------------

2 3 015.DZ 1714-3
----------- ------ --- ------------------ --------·-----

2 3 015.DZ 1714-3
-- --·------ - ---· ··----------- ---------- ---------- --

2 3 ()15.DZ 1714-3
-- ------ ------------ --------------- --·----- ---- ---- ------

2 3 015.DZ 1714-3
---- ---- --- -------------- ---------------

1 3 015.DZ 1714-3
------- ------- ------- ------ -------·- ------- ·------- ----- -- -- ---- ---

3 3 015.DZ 1714-3
-------------- ---- ------ - ---- ---·---·----- --·---------

2 3 015.CA0 1714-2
----------- ------------ ---

3 3 015.CA0 1714-2
---------- ------· ------------------- -·---------------

2 3 015.CA0 1714-2
----------- ------ ------- ·- -·-------- ---·--------- ·-

I 3 015.CA0
------------- - ------- -- --- ------- ------ - ---- ----- ------ . -

2 3

3
3
3

015.D42
015.032
015.C32
015.DZ
015.DZ

015.CA0
2 3 015.CA0

- --- ------·-------------------------

3 3 015.CA0
- -------------- -·----

3 015.CA0

Kartblad Koord. /v
1714-2
1813-4
1813-4
1813-4
1813-4
1813-4
1813-4
1813-4
1714-2
1714-2
1714-2
1714-2
18 I 3-4
1714-3

015.CA0
--------------------- -- --

015.CA0
015.CA0

1714-3
1714-3
1714-3

1714-2
1714-3
1714-3
1714-3
1714-3
1714-3
1714-3
1714-3

556968
556993
556968
556968
557143
556918
556868
552118
542718
536388
536218
557018
520750
522050
522250
522200
522300
522400
524300
526600
527500
531400
536718
536718
533918
533718
532700
533050
533300
531400
531050
529000
527800

Koord. nis

6593392
6593342
6593342
6593292
6592942
6593842
6594092
6596292
6607042
6614692
6614852
6592992
6620800
6620750
6620600
6620500
6620500
6620400
6618750
6618650
6618300
6618850
6609292
6609342
6609992
6610142
6610100
6609950
6610100
6610250
6610150
6610400
6610100

Side 2



Kulturminner - Numedalsvassdr.

Løpe-
nr.
244
245
246
248
243
96

---

272
282
229

Kommune

0604-Kongsberg
0604-Kongsberg

0604-Kongsberg
0604-Kongsberg
0604-Kongsberg
0604-Kongsberg
0604-Kongsberg
0604-Kongsberg
0604-Kon sher

Til- Prio-

Ob'ektnavn Ty e Stedsna,·n stand ritet Vassdr.nr. Kartblad Koord. ø/v Koord. nis

S_!<tll!_n_!!le Q_.-60 __ Hengselva 2 __ } Ql5.CAA __ !_7!'!-l -----()() 6612500
_ Fløtningsdam D-24 _ ksnedammen 3 015.CB !]_!4-3 527050_ _6607650
_Skadammer D-60 _ v/Kolsjøoset _ __ 2 3 015.CB 17 !_=3 i?J00 6606300

Flotningsdam D-24_ Fossyannsdam l 3015.CB _1714-3 __529900 6603700
Fløtningsdam P_:]4 __ Hengsvann _1 _!_ QJ.CA __!_7L1J 525050 6612950
Hvilestue _T-20 _Lia hengsle (fjemneti 1992) 4015.D42 17142 536148 6616722
Brukar K-11 Labrofoss
----- --------------- ------ ---- --- ------·-· ---- ---- --- - -· ----·- - . ----- --- ------·---

D_t05?!!ZJ!augen I----- Labro Træsliberi _
Bru K-10 Loftstukvern

2
I
3 015.CA0

1714-2
1714-2
1714-2

--

536768
- ---- -

6609292

Side 3



I Kulturminner i 631FLESBERG
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Kulturminner - Numedalsvassdr.

Løpe-
nr. Kommune
158 063 1-Flesberg

-

163 063 1-Flesberg
164 063 1-Flesberg

---

165 063 1-Flesberg
-

171 0631-Flesherg
- - -

159 0631-Flesberg
161 063 1-Flesberg

-

100 063 1-Flesberg-- - --

IOI 0631-Flesberg
102 0631-Flesberg-

103 063 1-Flesberg
104 063 1-Flesberg
105 0631-Flesherg

-
106 0631-Flesberg -

160 063 1-Flesberg
167 063 1-Flesberg
250 063 1-Flesberg
251 063 1-Flesberg
162 063 1-Flesberg- - --
166 063 1-Flesberg
168 063 1-Flesberg
169 _ 0631-Flesherg
----

170 0631-Flesbcrg

Ob'ektnan

Sag
Flotningsdam
Mølle

Kraftstasjon
Båthus

Flotningsdam
Flotningsdam
Landfeste

1 015.EB 1714-4
- ------- -- -- - -------- --

2 015.ED 1714-4
---- ------ - - ------- ------ - -------- ----- -

I 2 015.EC 1714-4
--- --------- ---------------------- ----

3 3 015.E4 1714-3
------ ------ -- ------- - --------------- --- --

3 3 0 15 .E4 I 7 14-3
--- - - -· --- - ------------ ------ -- ----- -· -- -- -

T-23 TrolJerudfoss 3 3 015.E4 1714-3
--·. -------- ------------- ---- --------- - ----------- -- -----· ---- ---

Dam/ommerskjerm D-60 Svene 2  3 015.E5 17144_532588 6 628042
Tommerskjer D-60__Grettefoss 2 3 015.E8 1714-4 532348 6628252
BukkeskjemmD-60Huslende I3 015.F20 1 714-4 527778 _6633882
Lcnsekl!__ _ -- '!-:rL_ Evjubekken, o_e ----------- ---- ---- J__ _J 9_tf1 --- 1714-4 -- -- ?IZ?  -- §6J562
Flotningsdam D-22_ Damtjern v/utfallsos _:_J J Q_l:ED !1!'!-'! _?'4!QQ 6645100
Kraftstasjon E10Foss gard 3015.EA 1714-4 _531450 _6634550
Bålhus/smie T-10 v/Gvila 2 3 015.E4 1714-4 532950 6625150
-- -·- ----- ---------------- -- --------------- -------- --------- ------------ ------------ ---- ----------- ------------ - ---

Båthus T-10 v/Svenesund 2 3 015.E8 1714-4 532450 6629150
--- ----------------- ---·---------------- ------------------------------ -------- -------- -------- ---·-------------- -- -------------

Brukar K11Lynge bru 4015EC 1714-4528800 6640750
Brukar __ :_IJ UtløpGrønbuelya 4 __ Ql5.E !E1-'! J}l50!> lQQ

IØf}C?h_p!eJl_ -- 1:22_ Badeplass v/Lampeland !____ I5.EA 1714-4 532200 6633500
Karens plass A-99_Badeplass v/Vatnebrynvatnet _015.EB 1714-4 __ 5291006638750
Setcrvilcn A-99 Bade lass, sør for Vatncbr nv. 2 015.EB 1714-4 530600

Lensefeste
Lensckar

Tv e Stedsnavn
__ -'!1_ _ _S1re Teksle, Haugesj0

D-24 Kvemandammen
-- ---- -·----- ------------------------ -- ------------------·-------

E-20 Kveman
E-10
T-10
D-24
0-24
T-23
T-23

Kveman
-- ----- --- ----

K vemandammen
------------- --- ··--

Haugesjø _
Strandevatnet v/utfallsos
---------- ------------ - -------- -·--·- ---

Trollcrudfoss
Trollerudfoss

Til- Prio-
stand ritet

I 1
-- --------- -

1 l
---------- - ------- --

I

I
- - -------

1

Vassdr.nr. Kartblad Koord. ø/v Koord. nis
015.ED 1714-4 526000 6646350

--------·---- --------- -- --------- -- --

015.EA 1714-4 53 I 100
015.EA
015.EA

1714-4
1714-4

531250
531300
531100
525500
526350
532998
533068
532938

6636700
----·---- ------- ---

6636650
6636650
6636750

-- - ---- ----- -

6644450
6641600
6622942
6622862
6623292

6637000
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Kulturminner - Numedalsvassdr.

nr. Kommune

145 0012-o}lag
I07 OJ2-_Rollag
I08 0§}2-Ro11ag
I 09 0632-RoHag
110 Q§32-Rollag
111 _ Q§3_rRollag
112 0632-Rollag
113 00}?-Rollag
114 0632-Rollag
115 00J?-!_{()llag
I 16 0632-Rollag

117 0632-Rollag
118 0632-Rollag
I I 9 00J?-R<-2!lag_
120 0632-Rollag
121 . <J2lr_13_ollag
122 _ Q0_3_?--!lag __
123 _0632-Rollag
1240632-Rollag
125 06J?-o!lag _
126 _0632-Rollag
146_ _0632-Rollag
147 __ 0632-Rollag
148 0632-Rollag __
149-_ _ 0632-Rollag

150 _,0632-Rollag
!S_t 0632-Rollag
152 _ 0632-Rollag
154 __ 0632-Rollag
155 __ Q§_32-Rollag
190 __ 0632-Rollag
153 0632-Rollag __
I ?6 0632-Rollag
157 0632-Rollag

Vassdr.nr. Kartblad Koord. ø/y Koord. nis
015.G3 1715-3 518150 6656050

-----------·-- ---·-

015.G 1 I 1714-4 519128 6643072
--- ----------- - - --- - - - --- ----

015 .G2 I 1714-4 519568 6642282
- -------- -

DO __ QJ"_for l-1_aug(!_ _ ] Q!t_G?I 1714-4 519218 6642412
T-23_Rudstryken, Numedalkro 1 3 015.G4 1714-4 517188 6646532

=Il___Furuvffinnesgård I 3 015.G4 1714-4 516758 6648132
T-23__Tinnestangen 3 Q!_?.-94 __ 1714-4 516708 _6648372
I-n Bergsj(' - - ---- ----- 3 015.G4 1714-4516768 6648432
T-10 Bergsj(, _ _ _ __ _ 2 3 Q!1,G4 !}!4_-j ?.161 §85?
T-23 s,,r for Bjørgesund bru }___ 3 QL?:91- _ lIH- ?.16-Z! ?-3_1
T-23 -- Midtreog S}re Traaen ---- -  )_ __ }_ _ Q}t9l_  __L?l?.l Jl149-I - _60?_§9-?
D-60 NordreTraaen 3 015.G3 1715-3 515468 6653052

-- --------·------------ ------ ---·-------· ---- --- - - -------------- -- -- ---- ----------- --- --·-- - ----·--·-·------------

_!<.Man--· QfQ_ Bekkejordsmogen ]____  3 _Q!-_Q§O !!1- ?1_!8 __ §_5-5-?
Skå<lam D-60 Hvamsvika 1 3 015.G52 1615-2 510788 6656122

- ----------- -------- ------------------------- -- ----------· ·---·-·------ ·-- ----------------

Skå<lam __Q=Q ·- Risteigcn _ I 3 015.G60 1615-2 510088 6656142
Skådam __ _ __ !?=_§Q Bjørkgården______________ _ }__ 015.Gl _!_61J-2 5-<}l8 6_9i§J
Ledeskjerm D-60 _Mykstufoss _ _1 Q.G8 _ _ 1615-2 508608 6656522
Skå<lam I?-§Q Mykstufoss __ - _ ---- Q!:G721 __ J_l?_=-----58 .fJ?_?.2

_!<.åat!} Q::_6Q Helleøya -------------------- 3 015.G721 _!_§_!I-? JQ§2__§ §.5-?
Skådm11 Q:_Q HeHe1_ya ---- 2 3 015.G721 16152 _507058 6658312
TommerrenneT-32 _Kjerredammen _ _ __!__ 3 015.G821 _ _J§1_5--2 5-Q655 _§§_5901_?

_ -- _ _ f1tn!ng<l; -- _ --- _ QJ_L __Storhjvdtjønn __ --- ---------------- -- l 91-tQ_ 1715-3 ---!56Q_Q §__§_Q_Q
_ Ftotningsdam D-22 _vre dammen 3 3 015.63 1715-3 _516000 6656200

Flotningsdam D-22_Nedre Geitcskaltjønn - _ 3 015.63  1715-3 518600 6653650
Flotningsdam D-22__Fyrisetbekken 43 Ql5-QJ !Z!-3__ __.J!Z4()0 6653 I 50
Kyer»bus/sag _E-20 _Kvernhusholet 4 3 015.6 3 1715-3 __515900 6653900

- f'!11g<l!11 - -- --12:1r __ Pipetjønn - - --- -- - - -- _ i 3 __9_L5-_.Q3_ 1715-3 515600 6657550
Fltningsdam D-22Nedre Dammen 4 3 015.G3 1715-3 516270 6655600
Kraftstasjon _ E-10 _Storemoen 4 3__ i)1?._._G_4_ !Il!-1 5-1§2_5-Q __ 6646750

_ Kraftstasjo _E-10 _Nordsteae 4 3 _015.68Z _1615-2 507800 _6655400
Sbdammer !-2:0-9 __Bratteru<lfossen, Vergja __ _ __ _ __L___ 3 _ !)!?_.CZ 1_1!}_-l 553400 6586450
Brukar_ K-11 Mykstufoss 4 015.G8 1615-2 508300 6656600
y_ask/bleik_ep_lass A-99 !3_lj_l<e'2!I_------ __ 4 Q_I_IQl 111?.l 5!53__QO _ 6653650
Vaske lass A-99 Vaskarvik'e, Veg Ii 4 015.G721 1615-2 507550 6657750

Ob'ektnavn
Fløtningsdam
Båthus
Skådam
- --------- ------

Skådam
_ \\lirespiIl

Lensefeste
Lensekar
Lensefeste
------ ------~--

!Hitlre<lskapshus

Til- Prio-
Tv e Stedsnarn stand ritet

_ D-22 _Rollagstjonn 3 1
T-10 Fossan 3
--------· ---· -·---- ----- ---- ------ --------···---------- --- - ---------- ----------

D-60_Nedre Bjrkenga 3

Lensckar
Lensek,tr
Skådam
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Kulturminner - Numedalsvassdr.

Løpe- Til- Prio-
nr. Kommune Oh"ektnam Tv e Stedsnarn stand ritet Vassdr.nr. Kartblad Koord. øt,, Koord. n/s

174 _0633-Nore og Uvdal__ Flotningsdam/stue _D-24 Hvalslokdammen ! 1 015.GB1615-2 506250 _6670450
II1 Q_3-ore og {d_vl!_ __Q_a1:ris_tu-- __ __ D-99 Hvålsløkdammen l_ 0I 5.Q!3 1615-2 506250 6670500
176 0633-Nore og Uyal f)1!r1ingcl!]TI _ D-22 Hvålsløkdammen 4 1015.GB 1615-2506200 6670650
129 _ Q6J3-Nore og !JY<t! Mtme _ g-Q  _ _ Øktodden, Nore sjo 22015.H5A 1615-2501368 6674412
13 l !)n-N_ore og Uvdal Skådmn D-60 Sevle 2 Q_l}_}!_ 1615-2 500388 66_7-2
132 _0633-Nore og lJ_vcl_,tl _ Skildam D-60 _ MQ_t:k_v_2llr------------ I 2 _9151_ lJ1-J __ _ 499348 6680532
177 0633-Nore og UVdal Flotningsdam D-24 _Gasetjgnndammen 2 2 015.GAAZ_ 1615-2_ 508150 _6668800
178 06D-NoreogUal_ FhHningsdam/stue __ P__::_?:!__!'l!!lEli!_l 1 2 015.GAB 1615-2 510850 6668800
184 !)6}3-Nore og _!)vdal _ Kverhus/sag E-20Krakefoss, Smadola 3_ 2015.JAA3 1615-1 491450 6683700
186 )63-Noreog_!..Jyclal _Sag E-45 --ødungJlavffunhovQ_ !__ __ 2 __ 9_!_;;_:_J_f\ 1615-4 485950 _§7_2!9
257 063-Nore og Uvdal _Sag E-45 Bjørkeflåta, Uvdalsåe 2 2 1 615-4477600 _6681450
127 ()n-Nore og Uvdal _Bathus T-10 Kravikfjorden 1 3 __ _Q!5.HJ __ 1615-2 502578 _§_6_1§?
128 06J-Norc og_lJyaJ_ B_{llUS -- T-1Q_ ---Eidsstryken __ -- -------------------- 1 3 015.H40 __ J_l-:r__ 501028 §6§2ZQ?
130 0633-Norc og Uvda! Hvil<?S!_u---- T-11 Norefjorden, ovre ende 3 015.J11 1615-2_500408 _6§_?_§_1_8?
133 0633-Nore ogUvda! Lensefeste T-23_Rodbergdammen 3015.JA3 1615-1__ 498028  6680972
135 0633-Nore og Uydal Bathus T-10 Tunnhovddammen 3015.L21 615-1 495978 6686892
136 0633-Nore ogUvdal_Bathus T-10 _Tunnhoyddammen 3 _Q!5.LJ _ _ __ l§_!_-! _ ----J _ ()6_§??J
137 0633-Nore og Uvdal_Temmeropptrekk T-00 Fundament vfTunhovddammen l 3015.L11 1615-1 496238 _6687112
138 06}3=Nore og lJ\ld_<- . _ yU_s!!!_C -- ------ T-11 P@uda!TIITICI_! ----- -- ----- !_ _l_ 0 l 5.L2 16154 4 89998 6698272
139 0633-Norc og U_vdal __ VedskjuVdo/redsk. _ I-QQ_ _ ffU_Q<!!_ll_f!1_£1!______________ 3 015.L2 1615-4 489958 _6698312
140 )0n}"ore (g !}va!__. Hvilestue --------- - T:_!L __ Pålsbufjorden -- ------ --- --- ------ --- 3 015.M2 16154 485078 _6699432
141 0633-Norc og U_vdal Vedskjul/utedo I:9Q __ Pålsbufjorden I_ 3015.M2 1615-4 485068 6699412
142 0633-Nore og Uvdal Båtl_lt!_::1-_:_ T-10 Pålshufjorden___ __ _ 1__ 3_ 015.M2 1615-4 484908 6699472
143 0633-Norc _og UvdaL t{yils':1----------- T-11 Pålsbufjorden___ _ __ _ L ___Q!-M I 1615-4_475968 _ 70468
144 063-Nor og_Uv(lal Redskapshus/do T-00 Påb'=1(i2_(1'!- !__ l_ Q!tM_l __!§!t_1 475958 §J_Qj§
179 0033-f'Jore ogUvdaJ __ Kraftstajon :!Q Eidsstryken___ _ _ _ _]___  3 015.H4Z 1615-2 500550 _6667450
182 0633-Nore og Uvd. _ (g-!) D-§_Q Smådølav/Skogen_ _ __ _ ? L Q!1}1 J!_t! 495900 ----§!QQ!)
183 Ol:f'i(lre og lJ\:a!_ Flmningsdam D-2l__ Smådøla,stir for Rudihagen 3 _1__ 015.JAA2 _!6_!t_ 1 A2??9Q __6§!§50
185 0633-Norc og Uvdal Flmningsdam Q-_22 Fauskodmn, Smådøla !_ _]___ _Q!_?J_AA 1615-4 __489550 6688000
187 0633-Norc og lJ_\:daL Fl,Hningsdam D-22 _ mdØLc!, §_Q_Q!!1_\r for !Q_ _ J J_____Q}_1}1} 1615-4 489650 _ 6J5_9Q
258 0633-Norc og Uvdal __ Sag/inntaksdam __ E-45 Gveta,Uvdalsie 2 31615-4 477000 6682650
259 _ 0633-Nore og Uyda! _Sag E-45 Fata, Uvdalsae 33 1615-4 472300 _6686750
260 _o6n-NorcoglJygat Sag______ E-45 nnc_gvu!I!_!!,Uv_(lals,k_ 2 3 1615-4 474750 _§04_2QC!
261 0633-NorcogUvdal ,Inntaksdam D-00 Rcnnegvammen,Uvdalsae 3 1615-4 474720 6684950
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Kulturminner - Numedalsvassdr.

Lope- Til- Prio-
nr. i Kommune Ob'ektnavn Tv e Stedsnavn stand ritet Vassdr.nr. Kartblad Koord. ø/v Koord. nis
262 i0633-Nore og Uvdal Sag E-45 Øvre Øktdalen, Økta 2 3 1615-2 502750 6678250

-- -- - - - -------- -------- - -- - -----

263 0633-Nore og Uvdal Sag E-45 Kjonntveit 3 3 1615-2 502150 6666500
-- --------- --- ---- --- ---

264 0633-Nore og Uvdal Sag E-45 Eidsstryken, Eidsae 2 3 1615-2 500550 6667450
- -

265 0633-Nore og Uvdal Vannrenne E-33 Eidsstryken, Eidsae 2 3 1615-2 500500 6667450
-

268 0633-Nore og Uvdal Tmmerrenne T-32 Skogen, Smadola 4 3 1615-1 495950 6681000
- --- - - ----------- ----

289 0633-Nore og Uvdal Brukar K-11 Sporan 2 3 1615-1
- - - - - - ------------- - - ------ -----·- -- - - - - - - - -----

172 0633-Nore og Uvdal Flotningsdam D-24 Markasetvatnet v/utfa.llsos 2 4 015.GA0 1615-2 507400 6664850
- -- -

173 0633-Nore og Uvdal Fl9tningsdam D-24 Ljosdalsdammen 2 4 015.GB 1615-2 505750 6676800
- --- ------- ------- --- ----- - -- - ---------- ---- -

180 10633-Nore og Uvdal Flotningsdam D-24 Fetendam, Grytae Iv 3 4 015.H5B 1615-1 504500 6679350
- ---- -- -- ---- - - ---- ------------ - -- --- -- -

181 0633-Nore og Uvdal Flotningsdam D-24 Stordmnmen, Økta 1 4 015.H5B 1615-1 502900 6684550
1 - - . - - --- -- - ------ ---- - ------ --- ---- ---·-- -- --

266 [0633-Nore og Uvdal Brukar K-11 Kråkefoss 3 1615-1 491100 6683650
--- --·-----

267 0633-Nore og Uvdal Brukar K-11 Skogen, Smadola 2 1615-1 496050 6680900

[0633-Nore og Uvdal
-- -- ---- ------·------- ------ ·- - --- - - ------ - - -- - -- - -- ------ - -

269 Bade plass A-99 Nordskogen, Smad9la 1615-1 496030 6680920
------- ----- ----------- - ----- -- - - - -----·-- -------

270 10633-Nore og Uvdal Bade plass A-99 Hagaklypa, Smadola 1615-1 495250 6682030
- -------------- ------ ---- ---------- - -------- - ---------- ---

271 0633-Nore og Uvdal _Bade plass A-99 Mork vollskulpen 1615-1
•------ ------------ -- ---- --· ··- ------- - -- ----- ---------------

134 0633-Nore oo Uvdal Kraftstas· on E-10 Nore 1, Rodber 015.JA3 1615-1 497750 6681150
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Vedlegg 2: HISTORISK SKISSE

Avgrensing
Denne historiske skissen er skrevet for agi de lesere av rapportensom ønsker det, en overordnet informativ
historisk bakgrunn for kulturminnene som forprosjektet omhandler. Det er lagt vekt på de valg og prioriteringer
som forprosjektet presenterer. Kilder er oppgitt separat for hvert delkapittel. Innretningene er også kort beskrevet
i vedlegg 4: Kodeliste.

Flotningsminner

Fløtningshistorien i Norge blir regnet a ga tilbake til innføringen av jernøksa, rundt 300 år e.Kr. Det var
imidlertid i vikingetida 800-1000 e.Kr. at tømmer og trelasteksport får noen verdi og fløtingsbehovet øker.
Norske tømmerstokkar var etterspurde som skipsmaster i England. Frå 1100-tallet ble det eksportert huggenbord
som var hogd og tilvirket med øks. Eksporten vokste i middelalderen, gikk for seg på utenlandske skip og var
styrt av kjøpmenn i byene ved kysten. Larvik-distriktet var tidlig et viktig knutepunkt for denne handelen.

I 1538 ble den første vannsag etablert i Farris-elva ved Larvik og i 1642 ble Fritzøe Jernverk etablert. Det var
den danske adelsmannen Iver Jenssøn Jernsjegg som oppførte saga og som kjøpte Fritzøe-godset av Kongen.
Senere kom dette godset og jernverket i eie av Ulrik Frederik Gyldenløve, uekte sønn av danskekongen og den
første greve av Larvik. I 166 l fikk Greven førsterett til tømmerkjøp langs Lågen. Han skulle imidlertid
konkurrere med Sølvverket i Kongsberg som ble påbegynt i 1624. Sølvverket og Grevens virksomhet grep mer
og mer inn i hverandre etter hvert som behovet for ved og tømmer økte og skogene ble uttynnet. I 1720 ble det
derfor satt en sircumferense ved kongelig resolusjon der privilegiene til Greven og Sølvverket ble skilt fra
hverandre ved at Greven fikk sin interessesfære fra Larvik til Sandsvær og ovenfor Nore. Sølvverket fikk
førsterett på tømmer langs tverrelvene i Kongsberg og opp til Veggli/Nore.

Sammen med skogsircumferensen ble det også fastsatt en arbeids-sirkumferense, som ga Sølvverket rett til å
kreve pliktarbeid av bønder i Buskerud, Vestfold og Telemark. Dette gjaldt i praksis hogst og kjøring av setteved
til fyrsetting i gruvene. Behovet for ved til trekullsproduksjon steg i forbindelse med jernverk- og
bergverksvirksomheten og senere ble det også fløtning av såkalt lakterved fra side-elvene. Lakter var opprinnelig
et lengdemål som skulle være 3 sjællandske alen x 3 tommer. Sølvverket brukte også denne betegnelsen fra
1719. Senere skulle en lakter vaere 6 x 6 x 3 fot og da meteren kom i bruk ble det 2 x 1 x I meter.

De tre nærmeste og største tverrelvene til Lågen ble utbygd til fløting i 1720-åra (Kobberbergselva, Jondalselva
og Dalselva). Fra 1740-ara ble stadig flere tverrelver nordover utbygd. Totalt kjenner man til 130 fløtingsdammer
i 26 tverrelver, og i tillegg ble det fløtet i 5 tverrelver uten dammer og mottatt ved fra 4 andre sideelver der
bøndene fløtet selv. Til sammen ble det fløtet for verket i 35 tverrelver pluss Lågen i 130 km. lengde. Vergja i
Nore ble utbygd for fløting i 1762-75 med 24 dammer. Larvik-greven konsentrerte sin virksomhet om
tverrelvene i nedre enden av Lagendalen og om elvene ovenfor Nore/Veggli.

Aktiviteten gav arbeid til mange dambyggere. tømmerhoggere og fløtere. Sølvverket fikk etterhvert hånd om
fløtingen gjennom Numedal ved at andre tømmeroppkjøpere betalte for a fatømmer med i Sølvverket sin
fløtning. I 1795 opphørte Grevens privilegium og skogeiere fikk hogge det de ville og selge til høystbydende.
På slutten av 1700-tallet strevde Grevskapet med dårlig økonomi. I 1805 måtte den siste av Larvik-grevene selge
til Kongen og samme år ble også Sølvverket nedlagt, men gjenopptatt i 1816. Dette var den vanskelig tida under
Napoleonskrigene, mange trelasthandlere ble knekt, men nye kom til.

I 1835 ble Fritzøe-godset overtatt av Frederik Wilhelm Treschow. Sølvverkets skogsirkumferens ble opphevet
i 1816. I virkeligheten var det bare Fritzøe-sagene og Sølvverket som hadde nok kapital og stor nok organisasjon
til a drive fløting etter Lågen. Derfor ble det fremdeles dem som kjøpte tømmer og organiserte fløtning i de
gamle sirkumferens-omradene.
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I 1860 ble sagbruksprivilegiene opphevet og loven om "Flodrensnings- og Flødningsvæsenet" ble virksom. I alle
vassdrag kunne flotning heretter organiseres i foreninger, det forste skritt mot skogbrukssamvirke. Nedre Lagen
fikk sin fløtningsforening i 1859 og Øvre Lågen ble stiftet i 1866. Foreningen samlet tømmerhandlerne. ikke
skogeierne, og overtok alle innretninger i vassdraget. Nwnedalslågen ble inndelt i seks roder fra sør mot nord.

Det ble etterhvert stiftet egne fløtningsforeninger for tverrelvene. Allerede i 1867 ble det stiftet forening for
Vergja, Uvdalsi fikk sin i 1881, Smdola i 1887 og  i  Økta  i  1890. Med de nye foreningene kom ny giv og ny
kapital til utbedring av vassdragene. Mange tømmerkistedammer og etterhvert flere murdammer ble bygd på
slutten av århundret.

I Vergja er det prioritert tre flotningsdammer. Hv%lslokdammen har I.prioritert. Her er det både en eldre
tømmerkistedam og en murdam bygd i perioden 1916-20. Ved Gåstjønn og ved Storevatnet er det også nyere
dammer fra begynnelsen av århundret, men som så mange andre steder, så har det også her vært eldre dammer
bygd på 1700-tallet som har forfalt og som til dels er brukt som material for nyere dammer etter som fløtningen
har utviklet seg. I Rollag er det også prioritert en gammel fløtningsdam ved Rollagstjønn. Den er forfalt idag,
og det har også her vært brukt stein fra tidligere dam.

I Lyngdalselva i Flesberg ble det stiftet forening i 1881. Sølvverket hadde initiativet og majoriteten i styret de
første årene, men etterhvert kom de lokale skogeierne i flertall. Tre damanlegg ble oppført i 1902. 1905 og 1911.
Først Strandedammen, så Haugesjødammen og til slutt Kvernandammen. Alle i gråsteinsmur, solide og med
unike damluker. Spesielle åpne- og lukkemekanismer gjør regulering av vannmengdene lett å betjene. Den lokale
oppfinner Torgeir Buind fikk oppfinnelsen patentert og premiert på en jubileumsutstilling i Kongsberg i 1924.
Damlukepatenten ble senere solgt til et verksted i Vestfold og brukt i flere fløtningsvassdrag. Dammene er iferd
med å bli istandsatt under ledelse av Lyngdalselvens Fellesfløtningsforening med tilskudd fra forskjellige parter.
Disse tre er også prioritert i dette prosjektet.

Fløtningen i Lyngdalselva ble nedlagt i 1965. Sølvverket drev fløtning fram til 1952 i Kobberbergselva, mens
selve fløtningen i Lågen opphørte i 1979. På Kongsberg er Buvassdammen i Jondalselva prioritert. Dette
damstedet har også eksempel på eldre dam. I Kobberbergselva er Kolsjødammen prioritert. Dette er en 160 m
lang tømmerkistedam fra 1902. Ellers er det prioritert murdammer både i Herlandselva og Dalelva i Lardal og
i Svartaa i Andebu. Her nederst i vassdraget var det Fritzøe-godset som stod for organiseringa av fløtninga og
det er fremdeles Fritzøe Skoger som er eier av innretningene i tverrelvene.

På Kongsberg har Sølvverket ved Statsskog Sølvverket nettopp satt i stand en tømmerkistedam ved Helgevann
ikke langt fra Kobberbergselva på Meheia. Fløtningshistorien i Svartaa er beskrevet i en egen rapport utgitt av
Kulturkontoret i Andebu kommune. Jørgen Sandberg, Lardal har skrevet om fløtningen i Lardalselvene. Som
vi har nevnt tidligere ble det stiftet to fløtningsforeninger for Lågen, Øvre og Nedre: rundt 1860-åra. Det skulle
gå 100 før disse ble slått sammen til en, nemlig i 1959. Foruten fløtningsdammer og damstuer og andre
utbedringer langs elvene (f.eks. skjenner og skådammer), så stod også fløtningsforeningene for a bygge
hvilebuer, redskapshus, båthus med nødvendig utstyr for at fløterne skulle kunne gjøre jobben med fa ved og
tømmer fra Pålsbufjorden til Larvik. Noen av disse er også foreslått ivaretatt.

Det gjelder damstue ved Hvalslokdammen, Svartangdammen. Bergandammen og Storvassdammen. Båthus ved
Hukstrøm bru i Lardal, hvilestue/båthus ved Gravensfoss, hvilestue ved Reinemo hengsle, hvilestue/smie i
Kjærra-området. båthus ved Kvernandammen. Videre ønsker Nore og Uvdal åta vare pa skadammer i Nore og
det er tømmerskjenner ved Lia-hengsle.

Hengslene er innretninger som besto av en stengebom av sammenlenkede tømmerstokker (lenser) som hvilte mot
nedrammende palerekker eller solide steinkistekar; sakalte dopper og lensekar.
Her ble store mengder tømmer og ved holdt tilbake. sortert og/eller sendt videre. Lia-hengsle ovenfor Kongsberg
var kanskje det viktigste og ble etablert av private i 1864. Tidligere lå det et hengsle noen hundre meter lengre
nord ved Bikjen. Sølvverket hadde ennå tidligere etablert Stadshengslet ved Nybrua midt i sentrum av
Kongsberg. men her var strømmen sterk og forholdene darligere enn ved Lia. Det var hengsle ved Reinemo som
betjente tresliperiet pa Hvittingfoss.
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Nederst i Lågen var det hengsle for å holde igjen tømmer ved Sundby og hengsle ved Lageroen i Larvik som
sorterte og moset (buntet) sammen tømmer til bruk for sagbruk og tremassefabrikker i Larvik. Lia-hengsle har
fått I .prioritert, mens Reinemo og to hengsler i Kobberbergselva har fått 2.prioritet blant hengslene.

Aannestad, Olaf:Historik overLyngdalselvens Fellesflotningsforening
Berg, Bjorn Ivar: Grveteknikk vedKongsberg Salvwerk 1623-1914, NorskBergverksmuseum 1994
Bergstol, Tore: Numedalslagens historie, Manda! 1964
Sandberg, Jorgen; Lagendalens glemte slitere, Eget forlag, Svarstad 1992
Solhjell, Kre Olav:  Bygdehistorie for Nore og Uvdal, Nore og Uvdal kommune 1992
Tangen, Havard:  Elvelangs ved Sartoa,  Andebu kommue 1994
Wasberg, Gunnar C. (red.): Bygdebok for Lardal, Lardal 1978

Fiskeinnretninger

Fisk har også i vassdragene vært viktig som attåtnæring for å skaffe mat og penger. Dette ble drevet med store
fiskeredskaper tilpasset stedlige eiendoms- og naturforhold. Sportsfiske ble innført til Norge av engelske
sportsmenn' pa 1800-tallet, og mange steder førte dette til at de gamle redskapstypene gikk ut av bruk. Et av
de få vassdragene som har beholdt store og tradisjonelle fiskeredskaper for laksefiske er nettopp Numedalslågen.
En rekke redskapstyper er her i bruk som ikke finnes noe annet sted i landet. Det finnes settegarn, drivgarn, kjerr,
flåter, mæl og gip. Ikke i noe annet norsk vassdrag drives laksefiske med så varierte redskapstyper.

Flåtafiske går muligens tilbake til middelalderen, ihvertfall før 1680. Det økte utover I700-tallet og i 1890 var
50 flåter registrert i bruk. I 1986 ble 29 flåter registrert i Hedrum, hvorav 25 var i bruk. Vi har prioritert to av
disse flåtene. en på vestbredden og en på østbredden tett ved vei, som visningsflåter.

Flatafiske foregar med ledegarn og garnpose fra flåter som stikker ut i elva, fortrinnsvis plassert i evjer hvor
strømmen ikke er så sterkt. Fisket har derfor også blitt kalt evjefiske. Flåten består av tømmerstokker med
plankegulv og en fiskehytte plassert ytterst. Lengdene varierer mellom 10 0g 26 meter, mens bredden er mellom
4 og 6 m. Det er regler for hvor langt ut i elva flåtene kan rekke. Flåten står på tvers av strømmen og holdes på
plass av nakkebånd. På nedsiden av flåten finner vi den fiskefangende delen av redskapet. Langs flåten går det
et ragamsom leder laksen til en garnpose hvor laksen fanges. Fra veggene i garnposen går det tråder opp til
bjeller inne i hytta hvor fiskeren venter. Når laksen kommer borti trådene, klemter bjellene og fiskeren lukker
åpningen til posen ved hjelp av et vindespill. Bjellene kom i bruk litt før 1850, før det satt fiskerne med trådene
i handa.

Gipene er ulikt laget. Grinigipen er plassert i Høgtveitfossen og satt opp første gang i 1700.
Fossen er stri og ligger i et trangt elveparti. Når laksen kjemper mot vannmassene på dette stedet søker den de
stedene hvor det er lettes akomme fram. I de frådende vannmassene oppstår det bakevjer med medstrøm. På et
slikt sted er Grinigipen plassert, tett inntil den bratte bergveggen på østsida av elva. Når laksen uforvarende
kommer inn i denne medstrømmen. farer den ufrivillig inn i gipen og er fanget. Selve redskapet består av en
kasse uten lokk, der veggene består av et spileireverk av metallstenger, tidligere var de laget av tre. Gipen er to
meter lang. En trakiformet åpnng ''kalv", leder fisken inn i fangstrommet. Der blir den liggende på spilene i
bunnen av gipen. Gipen holdes på plass av to lange trestokker som presser gipen ned i vannmassene. Den heises
opp i fjellsiden ved hjelp av taljer når den ikke er i bruk. Det har vært nodvendig abygge stiger og trapper for
å komme ned og opp fra vannet. I ei fiskehytte, som nærmest er et skjul, kan fiskeren sitte folge med på om
det går laks inn i gipen.

Kongsgipene og Rauberggipene er helt forskjellig fra Grinigipen. De er plassert i Vestfossen, like ved
Kjærrafossen og ovenfor Høgtveitfossen. De har et V-formet tverrsnitt. laget av trespiler med passe avstand slik
at fisken ikke skal finne veien ut igjen. Gi pene henger i fossen. Når laksen hopper mot strømmen og ikke rekker
over, blir den slått ned igjen i disse trekantforma gipene og kan ikke komme opp igjen.

3



Kjærrafisket
Ved Kjærra deler elva seg i to og på noen holmer er det bygd opp store kar av tømmer. Mellom disse er det
åpninger med rammer i. Rammene ("kjærrastølene") har stående jernspiler som stenger for fisken. Bare på et
sted kan laksen komme videre, der er selve teina plassert. Kalven kan tas ut og erstattes med kjærrastøl når
fisket ikke blir drevet.

Fosserød teine i Holmsfoss
Dette redskapet ligner på Kjærrafisket. Selve kalven står fast i teina. Hele teina kan heves ved hjelp av et spill
'"vindåsen", når den ikke er i bruk. To teiner brukes på dette stedet. Det har tidligere vært flere kjerr/teiner i
Lågen. innretninger som går tilbake til før 1450.

Mælfisket
I Høgtveitfossen, ovenfor Grinigipen, drives et særegent fiske med en slags håv. Fiskerne kaster etter laks med
håven (mælen) som er litt oval. Håven sitter på tvers av ei omkring 4 m lang trestang med ei treanna trekløft i
enden der selve havringen er festet.

Retten til å fiske med disse redskapene er eid av interessentskap. Eierskapet til innretningene preges av lange
tradisjoner og intrikate eiendomsforhold.

Magne Rugsveen har i sin undersøkelse fra 1986 lagt stor vekt på verdien av fiskeinnretningene. Han skriver:
"Laksefisket i Numedalslågen slik det drives i dag er en siste rest av fiske slik det ble drevet her i landet før
sportsfisket ble innført. Det representerer en form for ressursutnyttelse som vi ikke finner mange steder i dag.
Den kulturhistoriske og dermed den kulturelle betydningen kan vanskelig overvurderes.  " (Rugsveen 1986, s.17)

For mer utførlig historisk gjennomgang viser Rugsveen til Svein Molaugs artikkel i Norsk Folkemuseums årbok
fra 1955-56. Det er også skrevet om fisket i publikasjonen "Langs Lagen".

Aars, Sophus: Erindringerfra rit liv i skog ogpaa elv,Alb.Cammermeyersforlag1892
Langerud,Astrid: Rauberggipen,iLangsLagen1993
Rugsveen, Magne:Vannbruksplan for Numedalslagen,presentasjonogvurderingavkulturminnene langs Lagen,

Norsk Skogbruksmuseum 09.10.86
Molaug,Svein: Laksefangstpaymuse vis, iBy og Bygd, Norske Folkeruseums rbok 1955-56
Rosholt, Hans Kr.:Laksen gr ikke i hvitt vann  - og Kjerrafossen pekte seg ut som dennaturlige fiskeplassen, i
Langs Lagen 1989.

Energiproduksjon og energiforsyning

Med  bekkekverna  gjorde teknikken sitt inntog i bygdene. Kverna er det første virkelig arbeidssparende
hjelpemidlet der muskelkraft fra menneske og dyr blir erstattet av naturen sine egne krefter. Kanskje var det
kvinnene som merket forandringen best. Håndkverna hadde vært kvinnene sitt redskap. De første vanndrevne
kvernene går tilbake i Norge til 1200-tallet. Da var de et byfenomen. Utover 1300-tallet spredte de seg til
bygdene.

Kare Olav Solhjell skriver om kvernene i Nore og Uvdal/Rollag; "Enna langt ut i 1600-ara var bekkekvernene
heller fa i talet. Den første kvernskatten vart skriven ut i 1621. I Uvdal var det berre fem kverner. Dei stod ikkje
berre på storgardane. I Nore var det ni kverner. Kvernene var bygde for amale til eigne behov og hadde ikkje
stor verdi som inntektskjelde for garden. Større møller som mol korn for heile bygdelag, høyrer seinare tider til
(Solhjell 1992 s. 235.

Den eneste bekkekverna som er bevart i Nore og Uvdal står i Kråkefoss i Smådøla, men er nok langt yngre enn
1600-tallet. Den har fått 2.prioritet i prosjektet. På Øktodden ved Norefjorden er det prioritert en  bygdemølle.
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Denne er bygd i perioden mellom 1875 og 1899. Mølla ble bygget samtidig som Nore forbruksforening startet
butikk på Øktodden. Mølla har tilhørt foreningen inntil 1950-ara. Den er i den senere tid overtatt av Nore og
Uvdal kommune.

Kveman mølle i Flesberg har fått I.prioritet som del av mangfoldet ved Kveman. Det har vært hem i fossen
her siden før 1670, forst som gårdskvern for Vatnebryn-garden, så i 1723 malte el vek-verna for naboene og i 1801
var det blitt en bygdemølle. I 1918 fikk denne gården eget kraftverk som avløste vannhjulene på mølla. Mølla
som den står idag ble bygd i 1920-ara, og den malte på steinkvemer fram til 1970-ara. Virksomheten er tatt opp
igjen idag og nå males byggmel og sammalt hvetemel på mølla.

I Herlandselva i Lardal er det også en gammel mølle som idag fungerer som en moderne bygdemølle. Denne har
også eget kraftverk. Mølla er i full drift. I Haugselva i Hedrum er det rester etter en større bygdemølle som er
tilrettelagt med informasjonstavle, tursti og skilter.

Vannsagene kom i bruk rundt 1530. Den første i distriktet stod i Farriselva ved Larvik. Dette var oppgangssager.
De hadde et langt sagblad som var festet i en treramme som gikk opp og ned og ble drevet med vannkraft. Det
kunne settes inn flere blad i rammen slik at flere bord kunne skjæres samtidig. Sirkelsag kom ikke i bruk før 300
år senere. Etablering av sagbruk ble etterhvert strengt regulert gjennom utdeling av sagbruksprivilegier. Det
fantes upriviligerte sager, men de hadde ikke lov til å skjære annet enn til eget forbruk. Det hendte likevel at
bønder hogg tømmer ulovlig og solgte trelast i smug.

I Numedal var det på slutten av 1600-tallet bare tre sager som alle var uten kongelig privilegium. En egen
kommisjon ble utnevnt i 1687 som skulle foreslå hvilke sagbruk som skulle opprettholdes og hvor mange som
skulle legges ned. Kommisjonen foreslo at 536 bruk skulle legges ned og 664 sager som skulle fortsettei Sør-
Norge. Fra 1688 var Greven i Larvik den nest største sagbruk.seier i landet og hadde så godt som enerett til
sagbruksdrift langs Numedalslågen. Dette sikret tømmer til sagbruket ved Larvik.

Ut på 1800-tallet fikk de lokale skogeierne større kontroll over skogene sine. En lov fra 1818 ga skogeiere rett
til å sette opp sager og selge trelast til eksport. I 1860 ble sagbruksprivilegiene endelig opphevet etter 200 år.
Nå kunne alle som ville etablere sagbruk. De store virksomhetene lå likevel nederst i vassdraget i Larvik,
Hvittingfoss og Kongsberg.

Det er prioritert en istandsatt gårdssag ved Teksle-elva i Lyngdal. Det har vært sag her ihvertfall siden 1700-
tallet, Lyngdal kirke skal være bygd med plank fra denne saga. Saga var i bruk til utpå 1950-tallet, og er nylig
istandsatt og igjen i drift. Videre er det også sag ved kvemna i Kråkefoss, men denne er bare en ruin og det samme
gjelder Haugselva. Det er sag ved K veman mølle, og ved Labrofossen. Det er i tillegg prioritert sagbruk i
rimelig god stand ved Bjerkeflata i Uvdal. ved Rødungselva i Tunhovd og ved Øyerfossen i Jondalselva.

Ved Labrofossen 4 km. fra Kongsberg ble det i 1872 anlagt ny sag og oppført et tresliperi. I 1908 gikk
tresliperiet i gang med bygge kraftstasjon nedenfor sliperiet og abygge kraftoverføring til Drammensdistriktet.
I 1910 stod anlegget ferdig, tegnet av datidens motearkitekt? Herman Major Backer. Tresliperiets kontrakter
om kraftlevering i Drammen gjorde at det ble forhandlet om salg til Drammen. Kommunen kjøpte tresliperiets
eiendommer i 19 I I mot at sliperiet kunne fortsette driften. Det ble drevet fram til 1917. På det meste arbeidet
I 00 mann ved sliperiet. Kraftstasjonen ble utvidet i 1917 og i 1927. Denne kraftstasjonen var i drift fram til taket
på maskinhallen raste sammen vinteren 1993-94. I 1983 stod en ny kraftstasjon ferdig i Labrofossen;
Skollenborg, men Labro fungerte etter dette som flom- og reservekraftstasjon.

I Nore går vannkraftutbyggingen tilbake til 1890-ara. Private oppkjøpere kjøpte fallstrekninger mellom
Tunhovdfjorden og Norefjorden i 1898. I 1906 kom nye oppkjøpere til Nore for akjope fosser. Et engelsk
syndikat ble også med i budrunden. Salget av Nore-fallene ble bakgrunn for at den nye norske staten innførte
de såkalte ''panikklovene" for å hindre at utenlandske oppkjøp av norske fosser. I 1907 vedtok Stortinget akjope
Nore-fallene for kr. 400 000. Det var det første statlige oppkjøp, men det tok sin tid før Stortinget var klar for
utbygging. De første bevilgninger ble gitt i 1914 og i 1917-18 ble Tunhovddammen endelig vedtatt bygd i den
form som den fikk. Da hadde tidl. kanaldirektor Gunnar Sætren forberedt byggingen av dammen siden 1907.
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Dammen som var i bruk fra 1919 var det første store bygningsarbeidet for Vassdragsvesenet som fra 1920-21
ble kalt NVE: Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

I 1927 stod Nore I kraftstasjon ferdig på Rødberg og anlegget leverte strøm til hovedstaden. Denne første
anleggsperioden i Nore dekker altså et tidsrom på 14 år fra 1914 til 1928. Senare ble flere aggregat satt i drift
under og etter krigen. Nore II ved Vrenne/Norefjorden ble satt i drift i 1946-47. Kraftutbygginga i Nore fikk
store konsekvenser for Nore og Uvdal, økonomisk og kulturelt, og bærer også mye norsk utviklingshistorie i seg.

Det ble også bygd private kraftverk i vassdraget. Ved Eidsae stod det et privat kraftverk ferdig i 1937, det er også
registrert rester eller nedlagte gårdskraftverk i Veggli, Rollag og Lyngdalselva. Det private gårdskraftverket på
K veman fra 1918 er prioritert som del av mangfoldet der og som representant for de første små kraftverkene som
ble bygd.

Nore I er idag besøkskraftverk for Statkraft SF, mens det er uvisst hva som vil skje med den delvist sammenraste
kraftstasjonen ved Labro. Det er planer om at den skal bli tatt vare på som museum/kulturhistorisk senter og del
av Lågdalsmuseet. Vi har gitt begge stasjonene I.prioritering som representanter for den første store
kraftutbyggingen i Numedalslågen.

Friis,Nils:Labro  museum, kinst-ogkilturhistorisk senter,agdalsmus&et1996
Kvernanmolle: Brosjyre '.
Pedersen,'Ashild0.:Nafurogkultr i Lyngdalsvassdraget, Flesbergkommune1993
SolhjellKareOlav: Bygdehistorefor Nore og Uvdal,Noreog Uvdal kommune1992
Thue,Lars:Statens Kraft 1890-1947,Cappelens Forlag1994
Wasberg, Gunnar C.: Lardal Bygdebok Lardakommune1978

Andre minner langs vassdraget

Det har vært mange typer industri knyttet til bruken av vannet. Vi har ovenfor nevnt tresliperi ved Labro. Det
har også vært tresliperi i Hvittingfoss: Hvittingfoss Brug og en lang rekke virksomheter som har kommet og gått.
En dokumentasjon av denne historien håper vi at et nytt bokprosjekt om Lågen kan gi oss, sammen med mer stoff
om kvinner og barns bruk av elva og laktervedfløtningen i tverrelvene.

I tillegg er det brukar, bruer, fergesteder og brygger langs elva. Noen av disse er registrert, men vi håper at også
disse kan bli bedre dokumentert i samarbeid med Statens Vegvesen.
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for registrering av  fløtnings- og fiskeinnretninger, eldre ferdseisinnretninger
(steinbrygger/brukar), kraftstasjoner, møller, sagbruk, vaske- og badeplasser.

Dette skjema er laget av Sekretariatet for registrering av kulturminner i Norge (SEFRAK),
Riksantikvaren. Dette skjema vurderer Styringsgruppa som det mest velegnede for registrering av
fløtningsminner og andre kulturminner. Det er benyttet i registrering av fløtningsinnretninger i
Hedmark og i den tidligere registrering av innretninger i Numedalslågen fra 1986. Vi har valgt å
bygge videre på den førnevnte registrering i hovedstrengen, med en lignende registrering i15
utvalgte side-elver. Med dette kan materialet brukes videre av kulturminneforvaltningen i GIS/GAB
registre som her blir utviklet.

Ved hjelp av koordinater og vassdragsnummerF kan materiale også knyttes opp mot REGINE -
NVEs register over norske vassdrag.

SEFRAK har utarbeidet en instruks til dette skjema. Denne er utarbeidet med tanke på alle typer
kulturminner. Vi har forsøkt å forenkle og tilpasse denne instruksen til vårt formål.  Bruk i tillegg
eget hode under registreringen hvis instruksen ikke gir god nok veiledning eller synes uklar!

Bruk blyant  slik at man kan rette underveis i prosessen!

OBJEKT: hva slags objekt og sted - f.eks. Stengebom ved Lgeroen hengsle

EIER: navn på eier (hvis eierforhold er uklart eller omstridt kan dette opplyses om i rubrikk 43

BRUKER: navn på bruker (kan angis "ute av bruk" ellers oppgis dette uansett i rubrikk 203

Rubrikk 1:  Utfylling av kommune-, krets- og løpenr. Kommunene er inndelt i grunnkretser. Innen
en krets skal det innen SEFRAK-registreringen bare eksistere ett objekt med samme løpenr. Det vil
si at denne registreringen av vassdragsminner må koordineres med husregistrering. Når det i en
krets er f.eks. 87 objekter i husregistreringen, skal vassdragsregistrator begynne på objekt nr. 88.
Opplysninger om hvor langt SEFRAK-registreringen er kommet fåes gjennom kultursjef eller ved å
henvende seg til Anne Sstad, Buskerud fylkeskommune eller Helge Vassend, Vestfold
Fylkeskommune.

Rubrikk 2:  Filmene innenfor hver krets nummereres fortløpende - 001, 002 osv. Og for hvert
objekt oppgis laveste og høyeste bildenr. Ta konsekvent 6 bilder pr. objekt - der det første er bilde
av kortarkivnummeret skrevet med tusj på hvitt ark. Ta et avstandsbilde (miljøbilde) av objektet og
resten er nærbilder ( 4). Hvis det er et anlegg, f.eks. damanlegg - med behov for mange bilder - så ta
2 slike sekvenser på 6 eksponeringer hver (det hvite arket først i hver serie på 6). Filmer fåes fra
prosjektledelsen.

Rubrikk 3:  Vi bruker nedfotografert ØK i målestokk 1 :20 000 der dette eksisterer (fåes fra
kommunens ansvarlig), for øvrig brukes M71 l-kart (der ØK ikke eksisterer). Skriv objektnummeret
inn på kartbladet på en linje ut fra der objektet ligger, bruk vannfast rød eller svart tusj i
etterarbeidet, idet blyant erfaringsvis lett utviskes på ØK-kopiene.

Rubrikk 5 og 6: Kun kommunenavn fylles ut

Rubrikk  7: Matrikkelbetegnelse., gards- og bruksnr. - fylles ut når dette er kjent.



Rubrikk 9 og 10:  Skulle være greie rubrikker. Bruk dagens navn.

Rubrikk 201:  Beliggenhet beskrives når nøyaktig plassering på kartet er uklart - f.eks. "I 00 meter
sør for odde i elva" o.l.

Rubrikk 202:  Opprinnelig funksjon vil her være grei, betegnelse f.eks. "skådam"

Rubrikk 205:  Terrengtype, beskrives som: Fjell, li, dal slette, småkupert, vassdrag (blir mye
vassdrag her)

Rubrikk 206 og 207:  Vegetasjon som treløst, buskveg., strandveg, løvskog

Rubrikk 208:  Avkryssing

Rubrikk 209: Viktig!!!  - si noe om adkomstmuligheter, tilstand (god, middels, dårlig), er objektet
ombygd og annet som gir objektet verdi lokalt

Rubrikk 210:  Dette skal være en mer faglig beskrivelse av objektet - type, konstruksjon, materialer
osv. Viktig  % fa med om objektet innebaerer en sikkerhetsrisiko - har det en terskelfunksion (holder
tilbake en vannmasse), betyr det n rin hin rin f r ti k eller har det betydning for
vannforsyningen (f.eks. bebyggelse nær ved der grunnvannstanden kan påvirkes ved fjerning).

I tillegg oppgis her mål for objektet. Det er plass for en enkel Skisse i nederste del av rubrikken
øverst til høyre på forrige side (kontaktkopier av fotoene skal senere inn øverst). Ellers kan en om
nødvendig tegne skisse på eget ark, men påfør dat kortarkivnummer på samme tilleggsark.

Rubrikk 211:  Spesialiteter omkring objektet, med navn på informant skrives inn her.

Rubrikk 28:  Tidfesting for bygging - se vedlagt liste

Rubrikk 32: Kryss av i fet rute

Rubrikk 34: Avkryssing når kjent.

Rubrikk 37, 38, 41, 42 og 213 fylles ut når dette er kjent.

Rubrikk 43: Hva som helst av tilleggsopplysninger som registrator mener kan ha interesse, kan
skrives her.





VEDLEGG l]
KODELISTE MED BESKRIVELSE AV INNRETNINGENE

Listen er hierarkisk ordnet, slik at koder med siffer O alltid er
overordnet koder med andre tall. Eksempelvis er D-30 overordnet både
D-31 g D-32. Kodeverket (4 første siffer) er benyttet under
prøveregistreringen.

1. TYPE INNRETNING

DAM UANSETT FORMÅL

D-0 DAM, uspesifisert
Byggverk av tre, jord, stein,
demmer opp vann i et magasin og
vannføringen i et vassdrag.

betong, stål, gummi e.a. som
gjør det mulig å regulere

D-10 KRAFTVERKSDAM, uspesifisert
Byggverk som demmer opp vann i et magasin og gjør det mulig å
regulere vannføringen for produksjon av elektrisk kraft.

D-20 FLØTNINGSDAM, uspesifisert
Byggverk som demmer opp vann i et magasin og gjør det mulig &
regulere vannføringen for fløting av tømmer.

D-21 NALEDAM
Tre eller stålbukker med en sammenhengende horisontal bjelke
øverst og nederst oppstrøms side der nålene kan settes side om
side som tetting. Bak øvre bjelke er det brudekke der en kan
stå og manøvrere nålene.

I ------------·---------
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D-22 TØMMERKISTEDAM
Dam som består av tømret kiste med tverrgående bjelker. Kista
fylles med stein. Oppstrøms er det vanligvis planketetning.
Dammen er vanligvis fundamentert på fjell med maks. høyde på ca.

8 m.
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fØMM[Kl\lSTEDAM

D-23 BUKKEDAM
Darn med skråstilt bukkesperre holdt oppe av støtter. Dammen står
nesten bestandig på fjell med maks. høyde på ca. 8 m.
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D-24 MURDAM
Dam bygget av stein som ligger forbandt. Tetning kan være
sentral eller oppstrøms av betong, jord eller torvtetning.
Torvtetning er den opprinnelige tetningsmetode for murdammer
metoden ble brakt til landet av gruvefolk fra kontinentet. '
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D-30 VANNFORSYNINGSDAM, uspesifisert
Byggverk som demmer opp vann i et magasin og gjør det mulig &
regulere vannføringen for forsyning av vann.

D-31 DAM FOR DRIKKEVANNSFORSYNING
Byggverk som demmer opp·vann i et magasin og gjør det mulig å
regulere vannføringen for forsyning av drikkevann.

D-32 DAM FOR JORDBRUKSVANNING
Byggverk som demmer opp vann i et magasin og gjør det mulig å
regulere vannføringen for vanning av jordbruksareal.

D-40 FISKEDAM
Byggverk som demmer opp vann i et magasin for & bedre for
holdene for fisk og fiske.

D-50 DAM FOR FLOMDEMPING
Byggverk som demmer opp vann i et magasin og regulerer
vannføringen for å forhindre flom.



D-60 SKDAM/LEDEMUR

Mur, av stein, jord, tommer e.l. som har til formål å lede
tømmer, til riktig del av vassdraget.

D-70 TERSKEL

Byggverk, uten reguleringsinnretning, som bygges i elver for å
hindre erosjon eller bedre de biologiske og landskapsmessige
forhold ved å danne et vannspeil.

D-99 ANNET, se kommentarer

ENERGI OG ENERGIFORSYNING

E-0O USPESIFISERT

E-10 KRAFTSTASJON
Bygning for produksjon av elektrisk kraft og som sammen med
dammer, rorgater o.a. utgjor et kraftverk.

E-20

E-21

MLLE/KVERNHUS

MØLLE
Større bygning for maling, først og fremst av korn, gjerne også
for andre enn eieren mot betaling. Drivkrafta var som regel
vasshjul med horisontal aksling, i nyere tid turbin,
elektromotor eller unntaksvis dampmaskin.

E-22

E-30

KVERNHUS

Mindre bygning for maling, først og fremst av korn, vanligvis
for en eller noen få eiere og med drivkraft fra en kvernkall (se
det).

LEDEARRANGEMENT

E-31

E-32

RØR
Stokker som det er boret hull gjennom, trerør satt sammen av
staver holdt sammen av stålband eller stenger som er bøyd og
strammet rundt røret - eller stålrør, klinka eller sveisa sammen
av plater. Rørene fører, eller har ført vann til kraftstasjoner,
møller, sager eller de kan ha gjort tjeneste for
drikkevannsforsyning eller vanning, eller for ulike former fo1
avløp.

RØRGATE
Flere rør side om side, som regel mellom en dam og en
kraftstasjon.

E-33 VASSRENNE
Renne som fører vann til og/eller fra møller, kvernhus, stamper,
sager, kjerrater, bergverks- og vanningsanlegg m.m. Vassrennene
kan være utført av uthulte stokker, bord, jord, torv, stein,
jernplater, betong o.a.

E-40 TURBINER/VASSHJUL m.m.

E-41 TURBIN
Vasskraftmaskin med innebygde skovlehjul som omformer vannets
bevegelsesenergi til mekanisk arbeid mer effektivt enn
kvernkaller, strømhjul og vasshjul (se disse).



E-42 KVERNKALL

vertikal aksling, som oftest av tre og med svakt skråstilte
fjøler som skovler.
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E-43 VASSHJUL

Skovlehjul med horisontal aksling og varierende diametre (fra
omkring 1 til mellom 10 og 20 m). P& overfalls- eller
brystfallshjul føres vannet inn på øvre halvpart av hjulet og
skovlene er utformet som kasser eller renner som fylles mens de
er oppe og tømmes når de kommer nederst slik at vannets tyngde
driver hjulet. For hjul med liten diameter er det likevel
vannets hastighet som utnyttes. På underfallshjul eller
strømhjul er skovlene enkle plater av tre eller jern som stikker
ned i vannet i elver og trange sund og drives av strømmen.
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E-44 HJULHUS/HJULSTUE
Bygning som beskyttet et vasshjul mot nedbør og frost.
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HULHUS/HULSTUE
-----

E-45

E-46

E-99

HJULHUSFUNDAMENT/HJULSTUEFUNDAMENT
Oen nedre, murte delen av et hjulhus, gjerne opp til hjulakslin-

gen.

HJULAKSLINGEN

ANNET

TØMMERFLØTING

T-00

T-10

T-11

T-12

T-13

T-20

T-21

USPESIFISERT

HUS

HVILEBRAKKE
Her er det først og fremst tenkt på flytende brakker i

tilknytning til fløting og lenseanlegg.

NÅLEHUS
Hus for oppbevaring av nåler.

NÅLER
3-4 m lange stokker med tverrsnitt 4-5 tommer i diameter.

OPPSAMLINGSANLEGG

VELTEPLASS
Sted der tømmeret samles før det veltes ut i vassdraget.



T-22

T-23

LENSE, BOM, HENGSLE
Kjede av enkle eller doble tømmerstokker som skal lede tømmer i
et vassdrag. Lensene har ulik form avhengig av om de skal tjene
til & lede tømmeret, holde det tilbake, eller brukes ved
sortering. De kan være festet til land eller til murte kar,
steinfylte tømmerkar eller stolpebunter som er slått ned i
bunnen (se dopper og dykdalber)

LENSEFESTE
se under lense

T-24 MOSEANLEGG
Anlegg for bunting/sopping av tømmer som skal fløtes videre
samlet.

T-30

T-31

TUNNELER/RENNER

TØMMER TUNNEL
Tunnel som fører tømmer gjennom eller forbi en hindring i
vassdraget.

T-32 TØMMERRENNE
Renne av tre, stål eller betong som fører tømmer forbi en
hindring i vassdraget.

TOMMER TUNNEL
06
TOMMERRNNE

T-33 TØMMERBUND
Lagerplass for tømmer der det tas på land etter fløting.



T-40

T-41

ANDRE LEDEARRANGEMENT UNDER FLØTING

FLAKE
Tømmerkledning på elvebunnen som skal hindre at fløtningstømmer
blir sittende fast eller ødelegges i uryddige stryk eller trange
passasjer.

T-42 DOPP

En stolpe eller to sammen slått ned til bunnen som feste for
tommerlenser o.l.

0

T-43 DYKDALB
Bunt av stolper som er slått ned med liten avstand i elve- eller
sjøbunnen og festet i hverandre i toppen for & tjene som feste
for tommerlenser o.l., eller som . "stabbesteiner" ved innløpet
til havner o.l. Ordet kommer av duc d'Albe, dvs. hertugen av
Alba som var en usedvanlig upopulær spansk guvernør i Nederland
p& 1500-tallet.

DYAL3ER

T-50

T-51

INNRETNINGER FOR LANDTRANSPORT

KJERRAT
I forbindelse med skogbruket er det et skråplan der vassdrevne
"evighetskjettinger" med kroker kan trekke tømmer opp til et
høyere plan.

T-52 KRAN
Konstruksjon til & heise ting med, f.eks. fra båt eller fra vann
opp på land, eller til & sette turbiner eller master på plass
o.1.

T-53 TRALLEBANE
Skinneanlegg for transport av tømmer, anleggsutstyr, slepebåter,
varpefl&ter o.l. mellom ulike vassdrag eller ulike vann i samme
vassdrag.

T-90 ANDRE ARRANGEMENT



T-91 FORTYNINGSBOLT/RING

Bolter med ringer eller faste tverrstykker plassert langs sjø-
og elvekanter for fortøyning av fartøyer, tommerlenser o.l.
eller for flytting (forhaling) av fartøyer i trange farvann,
eller ved kjølhaling av fartøyer.

fOKTØYNlNGS-OG
OIRHALINO0LIE-
OG ~l\lNGER.

T-99 ANNET

KOMMUNIKASJON

K-OO USPESIFISERT

K-10 BRU,
uspesifisert, sammenhengende konstruksjon for gang
kjøretrafikk over vassdrag eller våtlendt område, av
kombinasjon med damanlegg.

K-10.1 KLOPP /HULDIKEBRU - tre, stein

og/eller
og til i

@R ELLE
HULDIKEU



lo

K-10.2 BJELKEBRU - tre, stål, betong, stein

CELIE RU

K-10.3 UTLIGGERBRU/UTKRAGA tømmerbru - tre, stein

UfLIGGEKBf\UELLER UTK6A lØNW\ffiBitU

K-10.4 FALSK HVELVBRU - stein

RUWEEASEHEIN

K-10.5 PLATEBRU - betong/stein





K-10.9 FAGVERKSBRU - tre, stål, betong, stein

; 5

fAGVf/\K.5BitU

K-10.10 OVERDEKKA BRU

K-10.11 HENGEBRU

- tre, stein

- smijern, stål, betong, tre, stein

HEN6OU





K-40

K-41

OPPLAGSPLASSER m.m.

BATST
Sted som er ryddet og tilrettelagt slik at det er lett & komme
inn med, dra opp og ha stående en eller flere båter - ofte
framfor eller ved sida av et naust eller båthus.

K-42 DOKK

Bassenginnretning som virker på samme måte som ei sluse (se
sluse) og brukes ved bygging og reperasjon av båter og skip.
Tørrdokker er sprengt eller gravd inn i terrenget og kan bare ta
båter inn og ut når sjøen utenfor står høyt nok, mens
flytedokker kan senkes ned og tres inn under båten for så å
løftes til hele kammeret er tømt.

K-43 SLIPP
Bane fra sjo/elv og opp på land der båter og mindre skip kan
hales opp for ettersyn og reperasjon.

K-50 SLUSE
Konstruksjon som består av ett eller flere slusekammer,
vanligvis av tilhoggen naturstein, med en tofløyet sluseport av
tre eller stål i hver ende. Beregnet på å flytte b&ter o.l. fra
ett nivå til et annet gjennom en systematisk manøvrering av
portene og en fylling/tømming av kamrene.

K-60 KANAL
Kunstig vassveg for fartøy, tommer m.m., eller stor renne for
framføring av vann.

K-70 INNRETNINGER FOR NAVIGASJON

K-71 LYKT/FYRLYKT
Lite fyr, vanligvis ubebodd og med fast lys.

K-72 MAST
Loddrett, smal konstruksjon, stolpe eller stang som kan bære
seil, signal, lastebom, lys m.m.

K-99 ANNET

FISKEINNRETNINGER

F-O0

F-10

F-11

USPESIFISERT

HUS

FISKEBU
Hus for opphold i forbindelse med fiske.

F-12 FISKEREDSKAPSBU
Bu for oppbevaring av utstyr knytta til fiske.

F-13

F-14

REDSKAPSHUS

NAUST
Hus til oppbevaring av båter.





to

F-50

F-99

FANGSTREDSKAP

ANNET

GRUVEDRIFT

G-00

G-10

USPESIFISERT

HUS, uspesifisert

G-11 STROSSE
Stoll eller terrasse i gruve der det foregår malmbryting.

G-19

G-20

G-21

ANDRE HUS

BRUDD OG SKJERP

DAGBRUDD
Gruve som ligger så høgt oppe at det ikke har vært mulig eller
praktisk å sette igjen noen form for overdekning.

G-22 SKJERP
Mindre inngrep/uttak i grunnen i forbindelse med leting etter
malm eller mindre prøvedrift.

G-23 PUKKVERK
Innretning for knusing av stein og malm.

G-24 SJAKT
Loddrett eller
motsetning til
horisontal.

svært bratt
tunnel eller

åpning
stoll

(som oftest i fjell) i
som er flatere, gjerne

G-25 STOLL
Horisontal, eller svakt hellende gruvegang eller tunnel.

G-30 SLAGGHAUGER m.m.
Haug eller tipp med restene etter at metallet er fjernet ved
smelting av malmen, gjerne glatte og blanke biter ofte med

bobler.

G-31 AFTERHAUG
Haug eller malmholdig berggrus etter knusing og vasking av malm.

G-32 BERGHALD
Tipp med malmfattig eller malmfri stein som er tatt ut av ei

gruve.

G-33 MALMHAUG
Haug med malmholdig, eller rettere ertsholdig stein fra ei gruve
både før og etter knusing og frasortering av ikke ertsholdig

stein og grus.

G-40 LEDEARRANGEMENT/KRAN



I
G-41 KABELBANE

Vogn på hjul og skinner, eller kasse, kabin e.l. som henger i
kabel og i begge tilfeller trekkes ved hjelp av en kabel.

G-42 TAUBANE
Se kabelbane.

G-43 KRAN

Se under "FLTNINGSINNRETNINGER".

G-50

G-51

BEARBEIDINGSANLEGG

MASOVN

Den dominerende smelteovnstype for framstilling av råjern i
Norge fra tidlig p& 1600-tallet til siste halvdel av 1800-
tallet. Tilsvarende, men gjerne mindre ovner for framstilling
av andre metaller ble ofte kalt høgovner.

G-99 ANNET

MUR FORBYGNING

M-0O0

M-10

USPESIFISERT

FORBYGNING/FLOMVERK

Konstruksjon av tømmer, stein, betong e.a. som beskytter
elvebredder og strender mot utgraving og flom.

M-30 FORSTTNINGSMUR /TMMERFORBYGNING

Konstruksjon av mur eller betong som skal sikre bygning e.l. mot
utrasing. Tilsvarende konstruksjon kan også være av tømmer.

M-40

M-99

STEINSKJERM

ANNET

ANNET

A-0

A-10

A-20

A-30

A-40

USPESIFISERT

DRIKKEVANNSBASSENG
Basseng utgravd og/eller bygd av stein
oppsamling og eventuelt rensing av drikkevann.

VANNINGSANLEGG

Renner, dammer,
landbruksområder.

magasiner anlagt

FORSVARSVERK/BUNKER
solid overdekket, nedgravd/nedsprengt rom
eller skyting.

MERKESTEINER/STOLPER o.1.

eller

for

betong

for

vanning

for

opphold,

av

utkikk



A-41 GRENSEMERKE
Stein, stolpe, bergvegg, hus e.l. med merke som viser grense
mellom roder, stift o.a.

A-42

A-43

A-50

FLOMMER.KE
Merke på stein, stolpe, bergvegg, hus e.l. som viser tidligere
flomhøyder

MINNESTEIN
Merke i stein, tre, betong eller metall til minne om særlige
hendinger på stedet.

ISDAM
Kunstig oppdemt magasin der det vinterstid ble tatt ut is, ofte
med isrenner eller veger ned til lasteplasser ved sjøen.

A-60 SAG

A-70 KRAN, uspesifisert formål

A-99 ANNET





Delo aver

I .Finansiering

2.Registrering og tilstand

3.Kriterier

4.Prioriterte tiltak

5.Historisk materiale

6.Fonnidlingsplan

7.Horingsr under

Mile eler/resultat

I. Søknad forprosjekt sendt
2.Behandling ferdig
3.Faktura sendt ut
4.Belop innbetalt

1.Sidevassdrag utpekt
2.Metode - SEFRAKskjema/foto
3. Registrering
5.Bearbeide data digitalt
6.Presentasjon av data

I.Utarbeide forslag til styringsgruppa
2.Høring i referansegruppa
3. Beslutning styringsgruppa

I .Prioriterte objekt
2.Vurdering av sikkerhetsrisiko
3.Eierforhold og bevaringsmate
4. Tiltak inkl. kostnader/finansiering

1.Oversikt losore, arkiv,
2.Historie i kortform

Vassdraget/enkelte kulturminner;
I.Mål og målgrupper
2. Virkemidler
3 .Kostnader/finansiering

1. Lokale parter
2. Oppdragsgivere
3. Uttalelser innarbeides i planen

8.Avlev. plan/rapport 1. Trykking 2. Bekjentgjoring/avsend.

NVE 19.02.97 "numedal\plan4 Se forklaring bakside .

Ansvarli

PL
K/FK/BU
BJD
BJD

PL/SG
PL/SG
PL/K
PL/AG 1

PL
PL
SG

PL/K
PL/AG 2

PL/AG 3

PL/AG 4

PL/SG
PL
PL

PL/SG

Ressursbehov Krav Start-tid Slutt-tid

27/6
1/10
Uke42
l /1 -30/6

27/6 3/10
SG/RG 1/8 3/10

X 7/10 20/12
X SG 7/10 l/2
X SG 7/10 1/2

1/11 17/12
RG 1/12

17/12

X SG/RG I/ l/3
X /I 15/4
X

X /6

X RG 15/2 15/4
X

X RG l/3 l/6
X

X

X

X 12/2 21/3
X 1/5 1/6

21/3 6/6

X 1/5 20/6



Forklaringer til framdriftsplan:

PL = prosjektleder
K = kontaktperson kommunene

NU= Marit Hole (Nils Friis)
R = faen Traaen (Solbjørg Oldre)
F = Kristin Hammershaug Holt
K = Odd Arne Helleberg (Reidun Fjeld)
LD = Lars Solheim
LV= Britt Wold

Ressursbehov= Prosjektleder henter støtte etter behov fra oppdragsgivere i henhold til mandat.
Krav = Krav til resultat settes av ....

FK = Fylkeskommunene
BU= BU-fond
BID= Bjørg Delbekk, VRS
SG= Styringsgruppe
AG= arbeidsgruppe
RG = referansegruppe

Arbeidsgrnppe l; Intern NVE- databearbeiding
Arbeidsgruppe 2; NVE/Fellesflotningen - eierforhold, sikkerhet, andre juridiske forhold

Arbeidsgruppe 3; Historisk gruppe

Arbeidsgruppe 4; Formidlingsgruppe

Bjorn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum
Oyvind Vestheim, Norsk Skogbruksmuseum
Haakon Livland, Lagdalsmus&et
Gunnar C. Was berg

Lars Ueland Kobro, Prosjekt Lågendalsturisme
Bjørg Pettersen, Utdanningskontoret i Buskerud
Anders Hoff, Utdanningskontoret i Vestfold
Steinar Guterud, Numedal Turist og Næringsservice A/S
Gry Gjoterud Andersen, Lagdalsmus&et





STYRINGSGRUPPA Adresse Telefon Telefax Mobil
FORPROSJEKT KULTURMINNER I
NUMEDALSVASSDRAGET

Buskerudkommunene
Even Tråen Rollag Kommune, 3626 ROLLAG 32 74 67 00 32 74 69 15

Odd Arne Helleberg (vara) Kongsberg kommune, Kirkegt. 1, 3600 Kongsberg 32 86 64 03 32 86 64 02

Vestfoldkommunene
Lars Solheim Lardal kommune, 3275 SVARSTAD 33 12 80 03 33 12 86 45

Britt Wold (vara) Larvik kommune, PB 190, 3251 LARVIK 33 12 19 36 33 121901

Buskerud F Ike/Distriktsmuseum
Haakon Livland Lagdalsmus&et, Tillischbakken 6, 3600 KONGSBERG 32 73 34 68 32724171

Geir Helgen (vara) Buskerud Fylkeskommune, Haugesgt. 89, 3020 DRAMMEN 32 80 86 64 32 80 86 72

Vestfold F Ike/Distriktsmuseum
Aina Aske Larviksmusene, Herregardssletta 6, 3257 LARVIK 33 13 04 04 33 13 04 54

Lise Talleras (vara) Vestfold Fylkeskomm., Svend Foynsgt. 9, 3 /03TØNSBERG 33 34 40 00 33 31 59 05

NVE
Einar Beheim NVE Region Sør, PB 2124, 3103 TØNSBERG 33 37 23 01 33 37 23 05 94 34 96 10

Harald Sakshaug (vara) NVE Region Sør, PB 9, 3301 HOKKSUND 32 75 21 00 32 75 21 04 94 13 43 62

Numedalslå ens Fellesflotnin sforenin
Torkel Wetterhus (formann) 3629 Nore 32 74 51 81 32745176 94 24 04 54

Sigurd Gran@sen (vara) 3647 Hvittingfoss 32 76 83 65 94 34 73 63

Prosjektleder
Toril Almenningen NVE Region Sør, PB 2124, 3103 TØNSBERG

NVE - AfoU- PB 5091 Maj. 0301 OSLO 22 95 93 58 22 95 92 32 94 15 53 03



REFERANSEGRUPPA Adresse Telefon Telefax Mobil
"FORPROSJEKT KULTURMINNER I
NUMEDALSVASSDRAGET"

Øyvind V estheim Norsk Skogbruksmuseum 62 41 02 99
PB 117, 2401 ELVERUM 62 83 56 26

Bjørn Ivar Berg Norsk Bergverksmuseum 32 73 32 60 32 73 02 63
Hyttegt. 3, 3600 KONGSBERG

Steinar Guterud Numedal Turist og Næringsservice A/S 32 74 13 90
3629 NORE

Lars Ueland Kobro Prosjekt Lågendalsturisme
cio Reiselivsutvikling A/S, Brannvaktgt. 21, 3256 LAR VIK 33 11 55 3 I 33 11 55 32

Tor Bjorvik Fylkesmannen i Vestfold 33 37 23 60 33 37 23 45
Landbruksavd. , PB 2264 PT, 3103 TØNSBERG

Trond Grøtterud Fylkesmannen i Buskerud 32 26 67 25 32 89 31 01
Landbruksavd. PB 1604, 3007 DRAMMEN

Bjørg Pettersen Statens Utdanningskontor i Buskerud, 32 74 61 89
Veggli barne og ungdomsskole, PB 76
3628 VEGGLI 32 74 63 46

Anders Hoff Statens Utdanningskontor i Vestfold, 33 12 80 45
cio 3275 Svarstad

NVE - 18.02. 97\numedal/listref





1.Horingsrunde

Kommuner o historiela
Britt Wold
Sofie Steinsholt

Astrid Vinvad

Lars Solheim
Jørn Lindseth
Mimi Skjerven

Reidun Fjeld
Odd A. Helleberg
Dea Haug Storaas

Kristin Hammerhaug Holt
Ellen Korvald
Bjarne Brattås
Olaf Aannestad

Even Tråen
Per Thorsrud

Marit Hole
Nils Friis
Asbjørn Bjørnsen
Marit Grongstad

Referansegruppa

Øyvind Vestheim
Bjørn Ivar Berg
Steinar Guterud
Lars Ueland Kobro
Tor Bjørvik
Trond Grøtterud
Bjørg Pettersen
Anders Hoff

Larvik kommune, PB 190, 3251 Larvik
Hedrum Historielag, Nordbyvn. 21, 3271 Larvik

Andebu kommune

Lardal kommune, 3274 Svarstad
Lardal kommune, 3275 Svarstad
Lardal historielag, 3283 Steinsholt

Kongsberg kommune, Kirkegt. 1, 3600 Larvik
Kongsberg kommune/Kongsberg & Sandsvær Historielag, PB 238, 3601 Kongsbrg
Jondalen Næringsutvalg, Jondalen, 3600 Kongsberg

Flesberg kommune, 3623 Lampeland

Flesberg historielag, 3620 Flesberg
Lyngdalselven Fellesfløtningsforening, 3624 Lyngdal

Rollag kommune, 3626 Rollag
Rollag Historielag, 3626 Rollag

Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg

Nore og Uvdal Bygdetun, 3630 Rødberg
Turistveg Numedal, 3630 Numedal

Norsk Skogbruksmuseum
Norsk Bergverksmuseum
Numedal Turist og Næringsservice
Prosjekt Lågendalsturisme
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Buskerud
Statens Utdanningskontor Buskerud
Statens Utdanningskontor Vestfold

Eiere av 1.o 2. rioriterin sob'ekt

Se liste;



Liste over eiere m/adresser

I.prioritet

Nr. Kommune Ob 'ekt T e Stedsnavn Prioritet Eier Adresse

10 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Lunde, mf Hedrum krk,vb Kjell Morten Lunde 3270 Nanset

19 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Melo, vb Johan Olaf Melo 3273 Kvelde

20 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-1 I Bratthagen, vb Bjørn Bratthagen 3270 Nanset

51 0709-Larvik Flåte for laksefiske F-11 Nordre I Iellenes, ob Ame og Gunnar Hellenes 3270 Kvelde

32 0709-Larvik Stengefeste T-20 Sundby hengsle 1/2 Fellesfløtningen 3647 Hvittingfoss

33 0709-Larvik Dopper T-20 Sundby hengsle 1/2

34 0709-Larvik Feste T-20 Sundby hengsle 1/2

35 0709-Larvik Båt/redskapshus T-20 Sundby hengsle 1/2

36 0709-Larvik Smie T-20 Sundby hengsle 1/2

37 0709-Larvik Bomstue T-20 Sundby hengsle 1/2

216 0719-Andebu Fløtningsdam D-24 Sliradammen, Heia Fritzøe Skoger Pb.2051, 3255 Larvik

59 0728-Lardal Grini gi pen F-42 Hogtveitfossen Gullik Eikenes 3283 Steinsholt

60 0728-Lardal I lov for mælkast F-42 Hogtveitfossen Mælkastet/Kongsgipen v/Harald Rudberg
327 4 Svarstad

61 0728-Lardal Kongsgipen F-42 Vestfossen, Kjerra

62 0728-Lardal Rauberggipen F-42 Vestfossen, Kjerra Raubergselskapet v/Gullik Eikenes,
3283 Steinsholt

64 0728-Lardal Kjerrafiske F-42 Kjerrafoss Kjærra Interessentskap v/Jacob Schjerven
3275 Svarstad

58 0728-Lardal Laksehytte F-10 Hogtveitfossen Mælkastet/Kongsgipen v/Harald Rudberg

65 0728-Lardal Fiskebu F-10 Kjerrafoss Kj ærra Interessentskap v/Jacob Schjerven

68 0728-Lardal Hvilebu T-11 Gabrielslokka Lardal kommune v/Radmann

69 0728-Lardal Uthus T-00 Gabrielslokka Lardal kommune

198 0728-Lardal Fløtnin sdam/stuer D-24 Svartan dammen Fritzøe Sko er Pb.2051, 3255 Larvik

Fellcstlotningen = Numedalslågen Fellesfløtningsforening



I.prioritering forts.

Nr. Kommune Ob 'ekt Ty e Stedsnavn Prioritet Eier Adresse

88 0604-Kongsberg Tømmerrenne T-32 Labro/Gravenfoss 1/2 Drammen Kraft A/S PB 1029, 3001 DRAMMEN

92 0604-Kongsberg Wirespill T-20 Lia hengsle F ellestløtningen 3647 Hvittingfoss

94 0604-Kongsberg Stengebom T-20 Lia hengsle

95 0604-Kongsberg Lagerskur T-20 Lia hengsle

96 0604-Kongsberg Hvilestue T-20 Lia hengsle (fjernet i 1992) 4

98 0604-Kongsberg Lensedopper T-20 Lia hengsle

93 0604-Kongsberg Tommerskjerm D-60 Lia hengsle

97 0604-Kongsberg Tommerskjerm D-60 Lia hengsle

91 0604-Kongsberg Utslagsplass T-21 Lia hengsle

171 063 I -Flesberg Båthus T-10 K vemandammen Lyngdalselven Fellesflotningsfor. 3624 Lyngdal

163 0631-Flesberg Fløtningsdam D-24 Kvernandammen

165 063 I -Flesberg Kraftstasjon E-10 Kvemnan Ole Kare Bergerud 3623 Lampeland

164 063 I -Flesberg Molle E-20 Kvemnan

159 0631-Flesberg Fløtningsdam D-24 Haugesjo Gjert Heiberg/Kari Andersen 3624 Lyngdal

161 0631-Flesberg Fløtningsdam D-24 Strandevatnet Gjert Heiberg 3624 Lyngdal

158 0631-Flesberg Sag E-45 Søre Teksle, Haugesjø Øyvind Endeberg 3624 Lyngdal

145 0632-Rollag Fløtningsdam D-22 Rollagstjønn Haakon O. T raaen 3626 Rollag

176 0633-Nore og Uvdal Flotningsdam D-22 Hvalslokdammen Tore Bergstøl 3629 Nore

174 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam/stue D-24 Hvalslokdammen Gunhild Milner 3629 Nore

134 0633-Nore o Uvdal Kraftstas'on E-10 Nore 1, Rodber Statkraft 3630 Rodber



2. rioritet

Nr. Kommune Ob'ekt Stedsnavn Prioritet Eier Adresse

44 0709-Larvik Steinskjerm Abyfoss, ob 2/3 Fellesfløtningen 3647 Hvittingfoss

71 0728-Lardal Vaktbu Kjerrafoss 2/3 Fellesflotningen

63 0728-Lardal Sag Fundament, Kjerraøya 2 Tollef og Aslaug Evju 3283 Steinsholt

72 0728-Lardal Båthus Hukstrom bro 2 Fellesfløtningen 3647 Hvittingfoss

192 0728-Lardal Fløtningsdam Nummerdammen 2 Fritzøe Skoger Pb.205 l, 3255 Larvik

193 0728-Lardal Fløtningsdam/stue Bergandammen 2

230 0604-Kongsberg Skådammer Loftstukvern 2/3 Gunnar Blårud/Karin Gressli 3640 Skollenborg

231 0604-Kongsbcrg Skådammer Gusskistefossen 2/3 Kristian Stvedt/Helge Kristiansen

232 0604-Kongsbcrg Skådammer Saggrenda 2/3 Statsskog Solvverket Kruttmollevn. 20

233 0604-Kongsberg Hengslekar Gabe Gottes hengsle 2 3600 Kongsberg

240 0604-Kongsbcrg Hengslekar Gampeholhengslet 2

241 0604-Kongsbcrg Skådammcr Helgevassbekken 2/3

86 0604-Kongsbcrg Hvilestue Gravensfoss 2 F ellesflotningen 3647 Hvittingfoss

87 0604-Kongsberg Båthus Gravensfoss 2/3

201 0604-Kongsberg Fløtningsdam/hus Buvassdammen, Lia 2 Oddvar Buen Jondalen, 3600 Kgsberg

247 0604-Kongsberg Flotningsdam Kolsjodammen 2 Statsskog Sølvverket 3600 Kongsberg

208 0604-Kongsberg Sag Jondalselva vyafossen 2/3 A.G.Ronningsdal,Ragnar Stordalen, Jondalen,
Y.Lofthus, K.Rønningsdalen 3600 Kongsberg

250 063 l-Flesberg Båthus/smie Gvila 2/3 Fellesfløtningen 3647 Hvittingfoss

114 0632-Rollag Båt/redskapshus Bergsjo 2/3 Fellesfløtningen

127 0633-Nore og Uvdal Båthus Kravikfjorden 2/3 Fellesflotningen

142 0633-Nore og Uvdal Bathus - 2 stk. Pålsbufjorden 2/3 Vestfold Lågen Skogeierfor.

140 0633-Nore og Uvdal Hvilestue P ålsbufjorden 2

172 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam Markasetvatnet v/utfallsos 2 Lars Kirkevollen 3628 Veggli

173 0633-Nore og Uvdal Fløtningsdam Ljosdalsdammen 2 Ole Petter Teigen 3629 Nore

177 0633-Nore og UVdal Fløtningsdam Gåsetj ønndammen 2 Olav Kravik 3629 Nore

178 0633-Nore og Uvdal Flotningsdam/stue Storvassdammen 2 Ruben Kofstad 3629 Nore

129 0633-Nore og Uvdal Molle Øktodden, Noresjo 2 Nore og Uvdal kommune 3630 Rodberg

184 0633-Nore og Uvdal Kvernhus/sag Krakefoss, Smadola 2/3 Knut Thor Larsgård 3632 Uvdal

186 0633-Nore o Uvdal Sa Rodun selva vfTunhovd 2 Norco Uvdal kommune 3630 Rodber



Prosjekt Kulturminner i Numedalsvassdraget
Adresseliste Høringsrunde II

Kommuner
Britt Wold
Astrid Vinvad
Lars Solheim
Reidun Fjeld
Kristin Hammerhaug Holt
Ellen Korvald
Solbjørg Oldre
Hilde Loftsgård

Styringsgruppa
Even Tråen
Odd  A.  Helleberg
Lars Solheim
Britt Wold
Haakon Livland
Geir Helgen
Aina Aske
Lise Talleras
Einar Beheim
Harald Sakshaug
Torkel Wetterhus
Sigurd Granåsen

Referansegruppa
Øyvind Vestheim
Bjørn Ivar Berg
Steinar Guterud
Lars Ueland Kobro
Tor Bjorvik
Trond Grøtterud
Bjørg Pettersen
Anders Hoff

Andre reiselivsrepr.
Marit Grongstad
Mette Biering
Sigurd Lundal
Lågendalen Informasjon
Edith Nystein

Fylkeskommunene
Regionalutviklingsavd.
Regionalsjefen

Larvik kommune, PB 190, 325 l Larvik
Andebu kommune, Sentraladm., 3240 Andebu
Lardal kommune, 3274 Svarstad
Kongsberg kommune, Kirkegt. 1, 3600 Larvik
Flesberg kommune, 3623 Lampeland

Rollag kommune, 3626 Rollag
Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg

Rollag/Buskerudkommunene
(vara)
Lardal/ Vestfoldkommunene
(vara)
Buskerud fy Ike/ distriktsmuseum
(vara)
Vestfold fylke/distriktsmuseum
(vara)
NVE Region Sør
(vara)
Numedalslågens Fellesfløtningsforening
(vara)

Norsk Skogbruksmuseum,
Norsk Bergverksmuseum
Numedal Turist og Næringsservice
Prosjekt Lagendalsturisme
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Buskerud
Statens Utdanningskontor Buskerud
Statens Utdanningskontor Vestfold

Turistveg Numedal
Numedal Reiselivslag
Vestfold Bygdeturismelag
Brufoss, 3275 Svarstad
Sandefjord Turistforening

Buskerud Fvlkeskommune
Vestfold Fylkeskommune





SIKKERHETSVURDERING AV FLØTNINGSDAMMER

Lrpe- Type Stedsnavn Priori- Tilstandsbeskrv/ Bruddkonsekvens Mulig skadekons. v/
nr tet befaring ferdsel/lek etc

v/befarings v/istandsatt v/befaring v/istandsatt
-tidspkt. darn s-tidspkt darn

145 D-22 Rollags tjønn 1 nedrast/ ingen sm? foruts. ingen ubetydelige
gjennombrutt oppd. mag.

<0,5 mill rn3
(veg, jernb)

146 D-22 Storhøvdtjønn 3 nedrast/ ingen ingen
gjennombrutt

147 D-22 Øvre dammen 3 nedrast/ ingen ingen
gjennombrutt

148 D-22 Nedre Geiteskaltjønn 3 nedrast/ ingen ingen
gjennombrutt

149 D-22 Fyrisetbekken 3 nedrast/ ingen ingen
gjennombrutt

151 D-22 Pipetjønn 3? ? ? ?

152 D-22 Nedredarnrnen 3 ? ? ?

160 D-22 Damtjern søndre 3? ruin (ikke ? ?
befart)

176 D-22 Hvalslokdammen 1 nedrast/ ingen ingen
gjennombrutt

183 D-22 Smadla sør for 3 delvis nedrast ingen ingen
Rudihagen og gj. brutt

185 D-22 Fauskodarn 3 lagt som masse i ingen ingen
vei

187 D-22 Smadola 600 m sør 3 delvis intakt ingen sm?
for Fausko

222 D-22 Gjerstaddarnrnen 3 ruin ingen ingen



223 D-22 Hvitsteindammen 3 dammen borte

247 D-22 Kol sjødammen 2 delvis nedrast små konsekvens- små små
/gjennombrutt klasse 3 1)

159 D-24 Haugesjø 1 god stand ingen ingen 2) fall 3) fall 3)

161 D-24 Strandevatnet 1 god stand ingen ingen 2) fall 3) fall 3)

163 D-24 Kvernandammen 1 god stand ingen ingen 2) fall 3) fall 3)

172 D-24 Markasetvatnet 2 ( 4) begynnende ingen ingen 2) fall 3) fall 3)
forfall

173 D-24 Ljosdalsdammen 2 ( 4} god stand ingen ingen fall 3) fall 3)

unntatt luker

174 D-24 Hvålsløkdammen 1 god stand ingen ingen fall 3) fall 3)

177 D-24 Gåsetjønn 2 forfallent ingen ingen fall 3) fall 3)
treverk

178 D-24 Storvassdammen 2 god stand ingen ingen 2) fall 3) fall 3)
unntatt luker

180 D-24 Fetendammen 2 (4) fremskredet ingen ingen små fall 3)

forfall

181 D-24 Stordammen (Statkr.) god stand (om-
bygd fløt. dam)

192 D-24 Nummerdammen 2 god stand ingen ingen fall 3) fall 3)
unntatt luker

193 D-24 Bergandammen 2 god stand ingen ingen fall 3) fall 3}

unntatt luker

194 D-24 Høymyrdammen 2 (4) god stand ingen ingen små små
unntatt luker

198 D-24 Svartangdammen 1 god stand ingen ingen 2) små små
unntatt luker

199 D-24 Floredammen 3 god stand ingen ingen fall 3) fall 3)

mangler
midtparti



200 D-24 Siljuvannsdammen 3 god stand ingen ingen sma sm?
mangler
midtparti

201 D-24 Buvassdammen 2 god stand luker ingen ingen 2) fall 3) fall 3)
(hoveddam) fjernet

202 D-24 Buvatn sidedam 3 begynnende ingen ingen 2) fall 3) fall 3)
forfall

213 D-0O0 Trollvannsdammen 4 betongdam/ sma sma sma
fiskedam

214 D-24 Lindevannsdammen 3 begynnende ingen ingen sm? sma
forfall

215 D-24 Rennesik 3? betongdam ingen sm? sma

216 D-24 Slira dam 1 god stand ingen inge sma sma

217 D-24 Heivannsdammen 3 god stand ingen ingen sm? sma

219 D-00 Snappedammen 3 betongdam/vei ingen ingen ingen ingen

220 D-00 Rønningsdammen 3 betongdam ingen ingen

221 D-0 Nommedammen 3 betongdam ingen ingen

224 D-24 Snopadammen 3 fremskredet ingen ingen sma små
forfall

243 D-24 Heng svann 4 god stand klasse ? klasse ? ingen ingen

245 D-24 Øksne god stand

248 D-22 Fossvannsdam god stand

1) Jfr NVE Sikkerhetsavd. Retningslinjer nr 5, pkt 3.1 om klassifisering
2) Forutsetter at magasinet ikke reguleres (ikke vanntrykk mot dammen)
3) Fare for skade ved fall fra usikret dam





VEDLEGG 9: VASSDRAGSANLEGG OG ANSVAR

1. Nedlegging på initiativ fra eier

Nedleggingsprosessen starter med en melding til NVE. Meldingen skal inneholde opplysninger
om hvilke anlegg som ønskes nedlagt, en plan for nedleggingen, hvilke ulike interesser som
knytter seg til vassdraget som feks fiske og friluftsliv, og hvilke konsekvenser en nedlegging
kan få.

Videre må anleggseieren varsle alle interesserte. Ved varsling skal man følge fremgangsmåten
som er angitt i V § 125 nr 3 og anmodninger som gis av NVE. Dette innebærer bl a at
nedleggingen kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i lokalpressen, og at planene sendes de
direkte berørte grunneiere og rettighetshavere, kommunen, fylkesmannen, fylkeskonservatoren,
Direktoratet for naturforvaltning og lokale interesser som jakt- og fiskeinteresser mv.
I kunngjøringen skal det henvises til V § 116, det skal gå fram at det kan være muligheter for
interesserte som ønsker å bevare hele eller deler av anlegget til å overta ansvaret for anlegget
og det skal angis en frist på minst 20 dager til å komme med innvendinger til
nedleggingsplanene. Etter høringsfristens utløp skal de inkomne uttalelsene og anleggseiers
kommentarer til disse sendes til NVE for sluttbehandling av nedleggingssaken.

I V$ 116 angis to praktiske alternativer for å bringe ansvaret til opphør. Vassdraget kan enten
bringes tilbake til samme tilstand som før anlegget ble bygd, eller man kan på annen forsvarlig
måte sørge for at nedleggingen ikke medfører noen øket fare eller skade. Øket fare eller skade
vurderes i forhold til den eksisterende situasjonen. Anleggseier kan i utgangspunktet velge fritt
mellom de to nevnte alternativene.

Uansett hvilket nedleggingsalternativ som velges, plikter man å treffe de befoyninger NVE
krever for å avverge eventuell fare eller skade for omgivelsene eller for eiendommer ovenfor
eller nedenfor anlegget. Eierens ansvar for anlegget opphører når NVEs befiyninger er
etterfulgt, og nedleggelsen er godkjent av NVE.

Om nedleggelsen medfører skade eller ulempe som NVE ikke krever avverget, er anleggseier
pliktig til å yte erstatning etter skjønn. Erstatningsansvaret omfatter bl a ulemper som oppstår
som følge av at nyere tiltak er basert på den endrede vannstanden som skyldes anlegget som
søkes nedlagt. Erstatningsansvaret omfatter ikke tap av tilfeldige fordeler som har oppstått som
følge av etableringen av anlegget.

Dersom det foreligger betydelige offentlig, almenn eller privat interesse for at anlegget helt
eller delvis blir stående, kan Olje- og energidepartementet etter V $ 116 nr 2 kreve anlegget
avstått til staten, eller gi andre tillatelse til kreve det avstått.

Etter en endring av plan- og bygningsloven $$ 84 og 93 og nye forskrifter om saksbehandling
og kontroll i byggesaker $S 1 som trer i kraft 1. juli 1997, kreves det tillatelse fra kommunen
for nedlegging av vassdragsanlegg. Anleggseier må derfor også søke kommunen om
nedleggingstillatelse i henhold til dette lovverket.

Det foreligger en NOU 1994: 12 med utkast til en ny lov om vassdrag og grunnvann som er
tenkt å avløse den gjeldende vassdragsloven. I hovedsak er gjeldende regler om nedlegging
av vassdragsanlegg viderefort i utkastet, men det er foresl&ttenkelte endringer av bade formell
og reell karakter. Etter lovutkastet skal nedlegging av anlegg som kan føre til påtakelig fare
eller skade for almenne eller private interesser underlegges konsesjonsbehandling.
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Som hovedregel skal konsesjon gis, men det åpnes for at konsesjon kan avslås i særskilte
unntakstilfeller. I disse tilfellene vil ikke anleggseiers ansvar kunne bringes til opphør ved
nedlegging. En annen konsekvens av innføring av konsesjonsplikt vil være at plikten til å
søke kommunen om nedleggingstillatelse etter plan- og bygningsloven vil bortfalle, fordi
denne plikten ikke gjelder for tiltak som er konsesjonsbehandlet etter vassdragsloven. Videre
foreslås det at det skal være tilstrekkelig med en tillatelse fra vassdragsmyndighetene for å
kunne overta anlegg for å forhindre nedlegging, der det i dag kreves ekspropriasjonstillatelse
etter V $ 116 nr 2. Den nye loven vil tidligst kunne tre i kraft fra 1999.

For anlegg som er bygd i henhold til konsesjon gitt etter vassdragsreguleringsloven, er det
bestemmelser om nedlegging av slike i$ 21 i denne loven. Disse bestemmelsene vil ikke bli
behandlet nærmere her.

2. Når anleggseieren ikke oppfyller sine forpliktelser eller ikke lenger eksisterer

Det kan oppstå problemer med å plassere ansvaret for oppfølging av vassdragsanlegg særlig
i to forskjellige situasjoner. Den ene situasjonen kan oppstå når anleggseieren ikke oppfyller
sine forpliktelser, enten fordi vedkommende er uvillig eller fordi han ikke har midler til å
dekke kostnadene til vedlikehold eller nedleggelse. Den andre situasjonen kan inntreffe når
den opprinnelige anleggseieren ikke lenger eksisterer.

I de tilfellene der anleggseier ikke følger opp krav om utbedringer av anlegget fra NVE eller
fra andre som lider eller utsettes for fare pga anleggets tilstand, kan man la arbeidene utføres
for anleggseiers regning. Pengekravet som oppstår som en følge av dette, kan så inndrives
etter de alminnelige reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Dersom anleggseier ikke har midler til å dekke kravene som rettes mot ham, kan forfølgelsen
resultere i konkurs. Aksjeselskap, samvirkelag og andre sammenslutninger med begrenset
ansvar, opphører å eksistere ved avslutningen av konkursbehandlingen. Dersom eiendommen
med anleggene har negativ verdi pga ansvaret som følger med, kan konkursboet frasi seg
eiendommen. De krayene som ikke har oppnadd dekning pa det tidspunktet, kan derfor ikke
inndrives ved videre forfølgning av sammenslutningen. Men det kan være grunnlag for å
forfølge de ansvarlige personene i sammenslutningen på alminnelig erstatningsrettslig
grunnlag.

Personlige skyldnere som går konkurs kan forfølges videre dersom vedkommende skulle få
tilgang til midler senere.

Løsningen av ansvarsspørsmålene i de tilfellene der den opprinnelige anleggseier ikke lenger
eksisterer avhenger av eiendomsforholdene til grunnen anlegget står på, på hvilken måte
anleggseier er avviklet og hva slags rettsubjekt anleggseieren var.

Dersom anleggseieren var eier av grunnen der anlegget er bygd, og vedkommende er slått
konkurs, er mulighetene til å forfølge krav som følge av ansvar som nevnt ovenfor. Har
sammenslutningen som eide anlegget avviklet seg selv uten at det er ryddet opp i
ansvarsforholdene, kan det være grunnlag for å kreve erstatning fra dem som var ansvarlig for
avviklingen. Dette er imidlertid en tungvindt prosess med usikkert utfall. Myndighetene eller
eventuelt andre som har behov for at anleggene nedlegges, må derfor søke å fremsette sine
krav før en slik avviklingen skjer. I verste fall vil anlegget bli eierløst pga konkurs eller
frivillig avvikling, og man har ingen som kan gjøres ansvarlig.
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Dersom anleggseieren bare leide grunn til å bygge anlegget, stiller ansvarsforholdene seg
annerledes. Idet vedkommende avvikles vil avtaleforholdet bortfalle, og grunnen med anlegget
vil falle tilbake til grunneieren. Grunneieren vil da bli ansvarlig for å oppfylle forpliktelsene
som anleggseier. Likeledes vil den som arver eller kjøper grunnen med bestående anlegg av
den opprinnelige anleggseieren bli ansvarlig for oppfyllelse av ansvaret som knyttes til
anleggene.

3. Særskilt om fløtningsforeninger

Flotningsforeninger star som eiere av flotningsinnretninger rundt om i landet. En del
foreninger er allerede nedlagt, andre planlegges nedlagt mens andre igjen tilbringer en sovende
tilværelse uten noen aktivitet mht fløtning eller vedlikehold av fløtningsinnretninger. Det kan
være ønskelig for foreningene selv, for private som står i kontraktsforhold til foreningene og
for myndighetene &f% avklart og avviklet foreningenes rettslige forpliktelser. Dette kan oppnas
ved @opplose flotningsforeningene.

Etter V § 91 pkt 5 må vedtektsendringer i flotningsforeninger stadfestes av Kongen (delegert
til NVE ved Kgl res av 28.01.1965) for å bli gyldige. Oppløsning av foreningen likestilles i
denne sammenheng med vedtektsendring. Avgjørelse om oppløsning av en fløtningsforening
må derfor meddeles NVE for godkjennelse.

NVE må da skaffe seg oversikt over foreningens anlegg og vurdere hvilke tiltak som må
iverksettes i forhold til disse før oppløsning av foreningen kan godkjennes. Vurderingen av
de enkelte flotningsinnretningene har to mulige utfall. Innretningen kan vurderes til ikke å
utgjøre noen fare, skade eller ulempe selv om den bli stående å forfalle sakte men sikkert. I
slike tilfeller er det ikke nødvendig å foreta seg noe. Alternativt vurderes innretningen til å
kunne utgjøre fare, skade eller ulempe ved videre forfall. Da må det gjennomføres en
nedleggingssak etter V $ 116 som nevnt ovenfor, før oppløsning av foreningen kan
godkjennes.

Dersom foreningen ikke har midler til å gjennomføre en nedlegging av anleggene, har man
et problem som er omtalt ovenfor. I selskapsrettslig sammenheng regnes en fløtningsforening
for en forening eller et samvirkelag. Disse selskapsformen innebærer at ansvaret utad er
begrenset til verdiene som eies av foreningen. Man kan da ikke kreve at deltagerne skal dekke
de nødvendige kostnadene utover det som dekkes gjennom foreningens gjenværende midler.
Det kan være grunnlag for å fotfølge personer i styret eller direksjonen på erstatningsrettslig
grunnlag pga forsommelse av oppfyllelse av de rettslige forpliktelsene som foreningen var
pålagt.

En annen aktuell situasjon kan være at foreningen er oppløst uten at dette er meddelt NVE
samtidig som ansvaret for flotningsinnretningene ikke er bragt til opphør og at foreningens
midler er fordelt mellom medlemmene. I den situasjonen har man ikke noen forening å
forholde seg til. Da kan det være grunnlag for tilbakesokningskrav mot medlemmene som har
mottatt midler i tillegg til forfolgning av de ansvarlig for avviklingen på alminnelig
erstatningsrettslig grunnlag.

Fltningsforeningenes privatrettslige forpliktelser vedkommer ikke NVE. Grunneiere som har
leid bort grunn til flotningsforeninger for oppføring av anlegg kan som nevnt bli sittende med
ansvaret for disse anleggene dersom foreningen ikke har midler til å oppfylle forpliktelsene
sine eller om foreningen er oppløst uten at ansvaret er oppfylt. Av egen interesse bør derfor
grunneier i en slik situasjon følge opp flotningsforeninger p eget initiativ.
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Delprosjekt "Numedalslågens historie"

Mål

Utgivelse av en populærvitenskapelig publikasjon omkring Numedalsvassdragets historie.
Bokverket skal være faglig nyskrevet, tilrettelagt med bilder med bruk av vår tids moderne lay-
out. I tillegg til historisk innhold bør publikasjonen også vise til elementer som eksisterer idag.

Ny kunnskap vil bl.a. være å dokumentere kvinner/barns bruk av vassdraget, eldre/ny
industrivirksomhet, samt fløtning i tverrelvene til Numedalslågen.

Organisering

Produksjon av publikasjon bør organiseres som et eget 2-&rig delprosjekt, der relevante og
faglige oppdragsgivere kan danne redaksjon/styringsgruppe. Delprosjektet skal ledes av en
gruppe sammensatt av følgende medlemmer;

1 repr. for Norsk Bergverksmuseum
I repr. for Lagdalsmus&et/Larvikmusene
1 repr. for Buskerud/Numedalskommunene
1 repr. for Vestfold/Lågendalskommunene
1 repr. for Brugseierforeningen
I repr. for Fellesflotningen

Alle medlemmene bør faglig kunne bidra til drøfting av problemstillinger i bokprosjektet samt
gi nodvendig stotte til datainnsamling/tilgang til materiale.

Aktiviteter/tidsplan

Aktuelle tema;
Sølvverket 1623- 1870 - 1952, Grevskap 1671 og fremover til idag
Fellesflotningsforeningene
Bruken av Numedalsvassdraget i forhold til andre vassdrag (i og utenfor Norge) - hvilken
betydning har topografi, vassdragsutbygging, fiske ......
Interessekonflikter (fiske, fløtning, energi)
Fiskeinnretninger og naturtilpassing
Sosialhistorie i vassdraget
Industrivirksomhet knyttet til vassdraget

Dokumentasjon av følgende tema fra forprosjektet;
Kvinner/barns bruk av vassdraget
Eldre/ny industrivirksomhet
Flotning i tverrelvene til Numedalslagen



Planle gino ooi an setting av del ros'ekt

Dat.ainnsamlin /skrivin
T kking
Publisering

Kostnader

Lønn forfatter 1,5 årsverk
Reiser/tlf./PC-verktoy
Trykking
Markedsforing
Redaks'ons ru em tevirksomhet/reiser
Totalt

Finansiering

Ansvarli
01.01.98 01.05.98 Red.gru e
01.05.98 01.01.00 Red./forfatter
01.01.00 01.04.00 Forfatt./forla
01.10.00 Red./forlag

Inntekter salg av publikasjon ( 3000 a 300)
Kulturminnefondet for Numedalslågen

500 000
80 000

350 000
40 000
30 000

1.000 000

900 000
100 000

Det kan også være andre bidragsytere som kan være aktuelle. I forbindelse med
planlegging/konstituering av redaksjonsgruppe bør flere samarbeidsparter vurderes - f.eks.
Brugseierf oreningen.

Forslag forfatter;

Øivind Vestheim, historiker
Hovedfagsavhandling om norske skogsarbeideres arbeidsvandringer/emigrasjon til
Sovjet/Russland på 1930-tallet.

Amanuensis ved Norsk Skogbruksmuseum, Elverum siden 1982.

Har skrevet flere populærvitenskapelige og faglige artikler om skogbrukshistoriske emner, i
første rekke om fløting (Glommavassdraget) og sosiale forhold.
Har arbeidet med museumsformidling både i form av tekst og muntlige presentasjoner.
Deltatt aktivt faglig i nordisk og internasjonal sammenheng forøvrig.

Har skrevet "Varens vakreste eventyr," en popularfaglig bok om Glommavassdragets
flotningshistorie. Utkommer juli/august 1997.

Fra 1.5. 97 engasjert på deltid med restaurering/dokumentasjon av Soot-kanalen i
Eidskog/ Aurskog-Høland. Skal forfatte mindre publikasjon til 150-årsjubileum i 1999.

Repr. for Skogbruksmuseet i referansegruppe for forprosjekt
"Kulturminner langs Numedalsvassdraget."


