
Prosjekt FLØTNINGSMINNER  - Numedalsvassdraget
Et samarbeidsprosjekt ved Buskerud og Vestfoldfylkeskommune, kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg,
Lardal, Larvik og NVE Region Sør. Formål: Å utvikle plan/or registrering, bevaring og bruk av flotningsminner og andre
kulturminner i Numedalslågen og utvalgte side-elver.
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INNLEDNING

I januar 1994 tok ordfører i Lardal, Dagfinn Gjerden, initiativ til et møte cm
fløtningsminner/fløtningsmusewn/kultunninner i Numedalsvassdraget den 25.01.94 på Fossekroa ved
Brufoss. Dette møtet ble fulgt opp av prosjekt Numedalsutvikling med et seminar på Norsk
Bergverksmuseum, Kongsberg, den 14.06.95, hvor deltakere fra hele «lagenvassdragsregionen» var samlet
for å få kunnskap om fløtningstradisjonen og kulturminnene knytta til dette- og for å drøfte mulige
strategier for arbeidet videre med spørsmål om registreringer - sikring og bruk av fløtningsminnene.

Det ble uttrykt sterkt ønske om at et slikt fløtningsminneprosjekt skulle være på tvers av fylkesgrensene
(Buskerud/Vestfold) - og Numedalsutvikling ble bedt om å utarbeide en forprosjektbeskrivelse som
grunnlag for det videre arbeide.

Numedalsutvikling vil i sin nåværende form (prosjektet avsluttes i 1995) ikke ha mulighet for å videreføre
dette arbeidet. V år anbefaling må derfor være at det etableres et eget prosjekt som arbeider videre med
dette temaet for hele vassdraget.

Rødberg sept.1995
Nils Friis
prosjektleder Numedalsutvikling

Kjetil Heitmann
prosjektkoordinator

HØRINGSRUNDE 1995.
I alt 16 instanser ga tilbakemelding på høringsutkastet.
Behandlingsformen har variert noe - fra politisk behandling til rene administrative svar. Likevel gir
summen av besvarelsene en god pekepinn på de justeringene som bør innarbeides. De fleste svarene kom
lenge etter at fristen var gått ut - det skyldes i hovedsak i de tilfeller hvor dette skulle behandles politisk.

Samtlige besvarelser gir full støtte til realiseringen av prosjektet - men de foreløpige økonomiske
tilsagnene er relativt vage. Noen av kommentarene inneholder også faglige tilføyelser
(Lardal/Bergverksmuseet) som må innarbeides i beskrivelsen. Konklusjonene fra høringsrunden
foreligger som eget notat.
Rødberg 09.12.1995 NF

REVISJONER TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA 15.02.1996.
Konklusjoner av 09.12.1995 er innarbeidet i prosjektbeskrivelsen.
Rodberg 09.02.1996 NF

REVISJONER ETTER MØTE I STYRINGSGRUPPA 15.02.1996.
Revisjoner utført etter merknad i møte 15.02.96
Forprosjektbeskrivelsen regnes etter dette som avsluttet fra «Numedalsutvikling»'s side.
Rodberg 16.02.1996 Nils Friis.

REVISJONER ETTER MØTE I STYRINGSGRUPPA 14.03.96
Revisjoner utført etter møtereferat av 27.03.96, møte med formann i styringsgr. 20.06.96 og møte nr. 2 i
styringsgruppa 08.08.96. Forprosjektbeskrivelsen regnes etter dette som avsluttet fra styringsgruppas side.

Oslo 21.06.96 Toril Ahnenningen, prosjektleder NVE
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A. Bakgrunn for prosjektet.

Fløtningens historie.

Fløtningen i Numedalslågen går langt tilbake i tid. V annet som transportmiddel av tømmer har sikkert vært
brukt i uminnelige tider, og allerede på 1500-tallet skal det være drevet med organisert fløtning i de nedre
deler fram til Larvik. Utover i 1600-årene var fløtningen i vassdraget organisert og med eierne av
Fritzøegodset som enestående i vassdraget.

Etter sølvverkets etablering ble det også behov for fløtning av lakterved fram til Kongsberg, og utover i
1700-årene utgjorde Sølvverket en viktig kjøper av lakterved og tømmer for de øvre delene av vassdraget.
Kongsberg Sølvverk og Fritzøegodset fikk etterhvert enerett på innkjøp av trevirke i Numedalslågen_ og i
en lang periode var det derfor bare disse to som drev fløtning i vassdraget. I 1817 ble det opprettet en
overenskomst, hvor fløtningen ble delt mellom de to interessentene.

Etter sagbruksprivilegienes opphevelse i 1860 begynte privat fløtning i vassdraget og det ble opprettet
fellesflotningsforeninger - bl.a ved opprettelse av Øvre Lågens Fellesfløtningsforening i 1866 og Nedre
Lågens Fellesfløtningsforening i 1859. Fellesfløtningsforeningene overtok da de fløtningsinnretninger i
Lågen på Kongsberg som hadde tilhørt sølvverket, mens sølvverket selv drev med fløtning i bl.a
Kobberbergselva helt fram til 1952.

Mange sidevassdrag var allerede bygget ut for fløtning - og det ble opprettet en rekke mindre
fløningsforeninger i disse. Totalt sett ble det drevet med organisert fløtning over et svært stort geografisk
område - fra Dagali i nord til Larvik i sør, og med et uttall sidevassdrags-forgreininger. (en rask opptelling
viser mer enn 20 sidevassdrag)

Et meget stort antall mennesker har vært sysselsatt i fløtningen oppigjennom tidene, og den økonomiske
betydningen fløtningen har hatt for bygdene langs med Lågen lar seg antakelig ikke måle i kroner. Det er
imidlertid hevet over en hver tvil at flotningen har betydd kapitalinntekter av stort omfang for en rekke
bygder - noe en sikkert kan se igjen fortsatt idag i form av større investeringer på gårdene, f. eks som
storslåtte stabbur oppigjennom Numedal.

Fløtningen i Lågen ble avsluttet i 1979 - men «Fellesfløtningen» er fortsatt en operativ organisasjon - bl.a
med tanke på forvalte fløtningens eiendommer og innretninger.

Andre kulturminner knytta til vassdraget

Fløtningsminnene er de sentrale kulturminnene knytta til hele vassdraget - fra Dagali og til Larvik, og med
tilstøtende sidevassdrag. Men vassdraget og bruken av vannkraften har hatt adskillige bruksformer - som
det fortsatt er bevarte kulturminner etter. Dette kan være:

• vanndrevne sager, både sirkelsager og oppgangsager.
• stamper
• kverner og møller
• bruer og deler av brukonstruksjoner (eks. brukar)
• fergesteder
• Bygninger knytta til bruken av vassdraget.
• Fiskerier, f.eks fiskeriene etter laks, eks. Kjærrafisket, Grinigippen, Mælkastet, Rauberggippen mm.

Alle kulturhistoriske fiskerier enestående i sitt slag, med historie tilbake til 1300-tallet.

Disse kulturminnene er deler av en samlet helhet - og bør vurderes i sammenheng med vernet av
fløtningsminnene.
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Status for arbeidet med kulturminner langs Lagen:

Det er først i de seinere årene at fløtningsminner og andre vassdragsminner har fått interesse og status som
bevaringsobjekter. Dette henger også sammen med at bl.a fløtningen representerer noe av vår nyere
historie - og det er nå etter noen års forfall at en begynner se tydelige spor etter at dette blir borte.

Oversikten gir kunen overflatisk oversikt over statusen for disse kulturminnene:

1. Registreringer:

• For fellesfløtningens vedkommende finnes det gode oversikter over hvilke innretninger som er i
foreningens eie - men den fysiske status for alle disse er bare delvis kjent.

• Norsk Bergverksmuseum har registreringer på de fløtningsminner som tilhører og
tilhørte Sølvverket. Registreringene er ikke oppdaterte med statusvurderinger.

• I de enkelte kommunale arkiver kan forefinnes registreringer gjennomført bl.a i forbindelse med
SEFRAK-registreringer. Omfanget av dette er ikke kjent.

• Fellesfløtningsforeningen har i samarbeid med Kongsberg kommune utarbeidet er
prosjektbeskrivelse og statusvurdering av innretningene ved Lia-hengslet i Kongsberg.

• I forbindelse med vannbruksplanen for Numedalslågen ble det i 1986 laget en rapport på Norsk
Skogbruksmuseum ved vit.ass Magne Rugsveen: «Presentasjon og vurdering av kulturminnene
langs Lågen», med fokus på fiske og tømmerfløtningen.
Rapporten omfatter hele hovedvassdraget fra Pålsbu til Larvik, men har ikke med
aktuelle sidevassdrag. Rapporten har ingen statusvurderinger, men er likevel er
verdifult grunnlag for det videre arbeide.

2. Sikrede anlegg:

• Ingen av fløtningsanleggene verken i Lågen eller sidevassdragene er sikret med
formelle fredningsvedtak/reguleringsplaner eller andre tiltak.Unntatt fra dette er de anlegg
som evt. kommer inn under områdefredningen av Sølvverksminnene i Kongsberg, og de
minnene som er regulerte som spesialområder i «Lågendalen Friluftsmuseum» i Lardal Kommune.

• 11 elveforebygninger fra Sølvverkets fløtning i Kobberbergselva er fra 15.06.92 midlertidig fredet
sammen med tekniske kulturminner i Sølvverkets hovedfelt mellom Kobberbergselva og Jondalen.
Elveforebygningene kommer derimot ikke med i forslaget til permanent fredning.

• Helgevannsdammen, bygd som pukkverksdam men siden omgjort til fløtningsdam, er både med i
midlertidig fredning og kommer trolig med i permanent fredning.

• Sølvverkets andre fløtningsdammer er ikke med i nåværende fredningsforslag, men kan oppfattes
som oppført på listen over fredningsverdige bygninger og anlegg i statens eie, som innebærer et
administrativt vern uten at anleggene er formelt fredet.

3. Bevaring av muntlige tradisjoner/innsamlinger osv:

• I fellesfløtningens arkiver forefinnes en del materiell, bl.a ved lydbåndopptak.
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• Det er kun begrensede innsamlinger av gjenstander fra fløtningen (Hedrum Bygdetun)
og det er ikke så langt vi kjenner til gjennomført større organiserte tiltak for å samle
inn/oppbevare gjenstander fra fløtningen i de seinere år.

4. Interessen for å ta opp arbeidet med kulturminnene langs Lågen.

Interessen for å gjøre noe med de kulturminnene som fløtningen og annen
vassdragsvirksomhet representerer er økende, og tiden er avgjort «moden» for å gripe fatt i
dette emnet. Så langt vi kan registere er det idag følgende prosjekter på gang for å sikre
enkeltdeler eller større områder med kultunninner:

Lardalsprosj ektet.
I forbindelse med reguleringsplan i Lardal kommune, med arbeidsnavnet "Lågendalen
Friluftsmuseum, inngar sikring og restaurering av fløtningsminner som en del av prosjektet.
Daleelva og Herlandselva, samt flere andre mindre elver har vært knyttet til flotning
og annen historisk bruk. Spesielt har Herlandselva mange minner av historisk god
kvalitet. Det er utarbeidet vassdragsplan for Herlandselva. Elva har vert diskutert som
«mulig egnet» til historiske fløtninger (turistfløtning).

Lardal kommune har ogs% engasjert seg aktivt i a ta vare pa de kulturhistoriske
fiskeriene etter laks - med røtter tilbake til 1300-årene.

Kongsbergprosjektene.
Kongsberg kommune er interessert i å sikre og restaurere fløtningsminner på
Kongsberg. Dette gjelder i første rekke:

Liahengslet i Bevergrenda.
Tømmerrenna ved Labro.
Reine-hengslet
Helgevann
Kolsjø

Labro.
Lågdalsmuseet på Kongsberg arbeider med planene om gjenoppbygging av den
nedraste turbinhallen ved Labro kraftstasjon - og onsker i den forbindelse % kunne
benytte denne hallen til museumsformål - bl.a for å belyse fløtningshistorien i
vassdraget.

Lyngdalsvassdraget.
Lyngdalsvassdragets Fellesfløtningsforening har planer om restaurering av verneverdige dammer
ved Kvennan, Strandevatnet og Haugsjø. Arbeidet planlegges igangsatt i 1996.

Økta.
Økterelvens Fellesfløtningsforening i Nore ønsker å gjennomføre restaurering av
Fetendammen i Nore. Arbeidet planlegges igangsatt i 1996/97.

Rollag.
Det har tidligere vært planer om agjore noe med fløtningsminner i tilkn. til bygdetunet
i Rollag, som ligger nær ved Lågen.
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Norsk Bergverksmuseum.
Bergverksmuseet arbeider med prosjekter og planer utifra sine behov: å se
bergverksdriften i sammenheng med samfunnet forøvrig. Sølvverksfløtningen og
skogbrukshistorien vil inngå som elementer i et slikt konsept.

Kulturminnene i et «flerbruksperspektiv».

Sikring og bevaring av fløtningsminner og andre kulturminner ved Lågen må primært anses for å
være en kulturvernoppgave. Samtidig vil det kunne representere viktige grunnlags-investeringer i
nærmiljøtrivsel og for reiselivet. I enkelte tilfeller vil fløtningsminnene også kunne tas i bruk
som reiselivs-attraksjoner, bl.a ved at det i sterk grad kan være med på å øke opplevelsesverdien.
Sett i sammenheng med historieformidling både av nær og fjern historie - representerer
fløtningsminnene unike historiske «dokumenter» som både i et lokalt, regionalt og nasjonalt
perspektiv må tas vare på !

Bevarte kulturminner kan være viktige ressurser innenfor områder som:

Som turopplevelser.
Vann og vassdrag hever opplevelsesverdien på en reise. Det er derfor viktig å heve
opplevelsestilbudet langs vassdrag. Kulturminner i form av gamle dammer, forbygninger og
renner vil gjør at opplevelsesverdien blir større. Gamle utslagsplasser vil ofte være egnet som
raste- og fiskeplasser.

Historieforstelse.
Fløtningen og annen vassdragsbruk representerer viktige deler av vår nære og fjerne
historie. Uten bl.a fløtningsminnene vil dette bildet ikke være komplett. For skoleverket vil
dette være en viktig ressurs.

Bygningsmasse.
Hus som er benyttet i tilkn. til fløtningen har ofte en idyllisk beliggenhet og vil kunne benyttes
til utleie eller til museale formål.

Formidling av historien
Det er viktig å få fram prinsipper for synliggjøring og tilgjengeliggjøring av de
kulturminnene som er aktuelle. Det kan være aktuelt at noe av dette formidles via faste
institusjoner som fløtningsmuseer og samlinger (ref. Labro og Lardalsprosjektene).

Som attraksjon.
Fløtning og demonstrasjon av fløtningsteknikker kan være spennende underholdning.
I Vassfaret er det satt igang fløtning basert på historieformidling og turisme.
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B. Prosjektets målsettinger.

B.1. Hovedmålsetting:

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.

B.2. Delmålsettinger:

Delmålsettinger for prosjektet knyttes til:

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.

C. Organisering av prosjektet.

Basisorganisasjon:
De to fylkene bor ha en felles «basisorganisasjon». Dette bor vere en noytral instans.
Det er ønskelig at NVE kan påta seg en slik rolle.

Prosjektledelse:
Det ma engasjeres en prosjektleder for gjennomforingen av prosjektet.
Vedkommende bør ha:
•
•
•

gode kunnskaper om prosjektarbeide og administrativ erfaring .
kunnskaper om formidling
relevante faglige kunnskaper .
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Styringsgruppe:

Det bør etableres en egen styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppa er det
overordnede organ for prosjektet.
Styringsgruppa bør være sammensatt av representanter for oppdragsgivere og
finansieringskilder for arbeidet. Aktuelle representanter i styringsgruppa:

1 repr for Vestfold Fylke v/fylkeskultursjef eller
distr.museum. (vara motsatt)

1 repr. for Buskerud Fylke v/fylkeskultursjef eller
distr.museum. (vara motsatt)

1 repr. for NVE m/vara

1 repr. for Numedalslågens fellesfløtningsforening. m/vara

1 repr. for Vestfoldkommunene m/vara

1 repr. for Buskerudkommunene m/vara

Referansegruppe (rådgivningsgruppe)
Det bør etableres et kontaktnett/referansegruppe som kan være høringsinstans.

Gruppa bør bestå av:
* Repr. for Norsk Skogbruksmuseum
* Repr. for Norsk Bergverksmuseum
* Repr. for fylkesmannen i Vestfold
* Repr. for fylkesmannen i Buskerud
* Repr. for Rute 40, Numedal Turist og Næringsservice og

Prosjekt Lågendalsturisme
Kommunene (6 kommuner) ved feks miljø/kulturetater.*

Referansegruppa bør kunne suppleres etter behov.

Arbeidsgrupper  :
Midlertidige arb.grupper kan opprettes for å løse spesielle oppgaver underveis.
Arbeidsgruppene kan feks bidra til å løse deloppgaver/temaoppgaver knytta til enkelte
konkrete oppgaver. Kommunene oppfordres også til å danne egne arbeidsgrupper
som kan løse oppgaver innenfor sine kommuner.
Lokale historielag kan på samme måte danne arbeidsgrupper.
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D. Pros 'ekto aver m/framdrifts- o mile æl Ian.
AKTIVITETER NÆRMERE BESKRIVELSE A V ANSV. FRIST

AKTIVITETS MÅL DATO
1. Fo ros ekterin Num.u. 01.10.95

2. Hørin Hørin srunde til akt. samarbeids arter Num.u 01.11.95

3. Or aniserin Bearbeidin av hørin snotat mm Num.u. 01.01.95

4. Finansiering Søknader til aktuelle instanser/avklaring Pr.leder 01.08.96
s

5. Registrering Registrering av fløtningsminner. Prosj. 01.12.96
leder,
s

6. Utarbeiding av Utarbeiding av helhetlig plan med statusbeskr., Prosj. 01.07.97
helhetlig plan prioritering, tiltak, ansvar og økonomi leder

inkl.nødv .hørin srunder s
8. Finansierin tiltak Finansierin av rioriterte tiltak Div.

9. Gjennomføring Iverksetting av plan Div.
av tiltak

10. Evaluerin Fortlø ende

E. Kostnader og finansiering.
Kostnader:

1996-97 1997-98

Pros ektleder:

- lønn/honorarer 200.000

- reuser 25.000

- annet 20.000

Pros'. e/andre

- lønn/honorarer 20.000

- reIser 15.000

- annet 10.000

Materiell 20.000

SUM 310.000

Finansierin

1996-97 1997-98

1. Busk. f.k. 50.000

2. Vestf. f.k. 50.000

3. BU-midler 75.000

4. Kommuner 90.000

5.NVE 40.000

SUM 310.000

1998-99

1998-99
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Kommentarer til budsjett og finansiering:

Budsjett

Prosjektleder.
Prosjektleder kan være en frittstående konsulent eller lønnes via tilskuddet fra en
«basisorganisasjon». En forestiller seg ikke at dette skal utgjøre et årsverk, bl.a så bør
deler av registereringsarbeidet/tilrettelegging av arkivmaterialet kunne utføres av
Fellesfløtningens fast ansatte og frivillige registratorer, feks i historielag oa.

Styringsgruppe.
Medlemmer av styringsgruppa bør motta noe godtgjørelse for sitt arbeide og få dekket
direkte kostnader.

Arbeidsgrupper.
Deltakelse på frivillig basis uten godtgjørelse. ( evt. med dekning av kostnader)

Finansiering

*

*

Kommunal fordeling etter følgende modell: Kongsberg og Larvik betaler kr 20.000
hver. Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Lardal kr 12.500 hver.

Tilskudd fra fylkeskommunene og BU-midler forsøkes samordnet.

F. Oppfølging. Gjennomføring.

Ansvarlig for gjennomføring:
Prosjektleder er sekretær for styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgrupper og
referansegruppe.

Prosjektleder sørger for:

*

*

*

*

Ajourføre og supplere registreringer av fløtningsminner, andre kulturminner og
historie ved Lågen og i aktuelle tilstøtende sidevassdrag i nært samarbeide med
kommuner, fellesfløtningen, distriktsmuseer m.fl. I denne sammenheng er status
hos de enkelte kulturminner viktig.

Utarbeider «plan for bevaring og bruk av kulturminner i Numedalslågen».
På bakgrunn av registreringsmaterialet m.m. utarbeides forslag til en helhetlig
plan for satsingen på fløtningsminner, andre kulturminner og -historie langs
Numedalslågen.

Sørge for at innspill fra reiselivet ang prosjektet blir samordnet og vurdert.

Kartlegge andre interesser i forbindelse med prosjektet.
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Planen må inneholde:
- Kort sammenfatning av fløtningshistorie og annen vassdragsbruk i N.lågen
- Oversikt over registreringer av fløtningsminner og andre kulturminner.
- Vurdering av fløtningsminner og andre kulturminners betydning for reiselivet
- Målsettinger for arbeidet
- Vegvalg i arbeidet
- Kriterier for utvelgelse av fløtningsminner og andre kulturminner o.l.
- Plan for informasjonsformidling.
- Oversikt over tiltak som ønskes gjennomført, med prioriteringer og tidsplan
- Kostnader for tiltak med finansieringsplan
- Eierforhold til prioriterte fløtningsminner og andre kulturminner
- Vurdering av konsekvenser og ringvirkninger som følge av tiltakene.

Planen har vert ute pa horing til aktuelle instanser.
Det skal nå søkes om finansiering og arbeidet iverksettes.

G. Evaluering.

Ansvarlig for evaluering av prosjektet:
Prosjektet evalueres underveis. Prosjektleder og styringsgruppe er ansvarlig for
evaluering av arbeidet underveis.

doc: numedal/probeskr.wpd
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