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Sammendrag 

Planlagt trasé for Rv.9 Rotemo-Lunden er konsekvensutredet for fagtema landskapsbilde 
etter Statens vegvesens håndbok V712. Trasé tilsvarer alternativ 3, grønn-brå korridor, fra 
planprogram. Konsekvensutredningen er basert på reguleringsplanens geometri fra mars 
2020.  

Som beskrevet i planprogrammet er konsekvensene av å gå inn i det utvalgte 
kulturlandskapet, Rygnestad og Flateland (UKL) utredet. Det er spesielt delområde 3 som 
dekker UKL for temaet landskapsbilde. Dette er også den viktigste delen av utredningen. 
Konsekvensene for de øvrige delområdene er forholdsvis små.  

I tråd med metode i V712 er utredningsområdet (influensområde inkl. planområdet) delt i 
delområder og verdivurdert. Tiltakets påvirkning på hvert delområde er vurdert og 
konsekvensgrad angitt. Sammenstilling av disse gir en samlet konsekvens for tiltaket for 
fagtema landskapsbilde. I tilknytning til planområdet er 4 delområder definert, verdisatt og 
utredet. 

For de nedre delene av UKL medfører tiltaket at vegen legges over hagemark/dyrka mark. Ett 
hus må rives innenfor UKL-området og det skal bygges en støyvoll mellom vegen og 
bebyggelsen på Flateland. Dette vil endre sammenhengene i landskapet ved at tettstedet 
Flateland blir adskilt fra de øvrige delene av UKL. Det er positivt at vegen legges i ytre del av 
UKL fremfor lenger inn i landskapet. Med tiltak som rydding av vegetasjon i gjengrodde 
områder av UKL vil kulturlandskapet bli mer synlig fra vegen og skape en positiv 
reiseopplevelse.  

For den delen av UKL der vegen legger seg i skjæring vil inngrepene bli svært synlige med 11 
m høye skjæringer på det høyeste. Bebyggelsen vest for Åsstogsåsen får vegen som en 
barriere mot landskapet bak. Siden vegen ligger forholdsvis lavt i terrenget på denne 
strekningen vil det bli stående igjen en god buffer med terreng mellom husene og vegen.   

Forvaltningsplanen for Flateland og Rygnestad understreker viktigheten av et åpent 
kulturlandskap, der en kan se fra en gård til den neste. Dette er hovedgrunnlaget for 
statusen UKL, i tillegg til at området innehar artsrik kulturmark og viktige kulturminner. Det 
er vurdert at tiltaket ikke vil ødelegge grunnlaget for områdets status som UKL.  

Samlet vurderes tiltaket til middels negativ konsekvens for fagtema landskapsbilde. Det er 
konflikten med UKL-området Rygnestad og Flateland som er førende for denne vurderingen.  

Delområde Navn Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 
1 Rotemo Noe - middels Ubetydelig - 

forringet 
0 

2 Flateland grendefelt Noe - middels Ubetydelig - 
forringet 

0 

3 UKL – Rygnestad og 
Flateland 

Middels - stor Forringet -- 

4 Lunden - Brokka Middels Noe forringet - 
Samlet vurdering, konsekvens for alternativ -- 
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1. Planområdet og tiltaket 

Planområdet strekker seg fra avkjøringa til fv.45 ved Rotemo i sør, gjennom grenda 
Flateland, til Lunden-Brokka i nord.  

Flateland er ei grend der boligbebyggelsen er konsentrert tett på rv.9 på begge sider av 
vegen. Områdene vest for rv.9 ligger ned mot Otra. På et nes ut i Otra, sør i planområdet, er 
Flateland camping, godt synlig fra rv.9 når en kjører sørfra. Flateland grendefelt er et 
tradisjonelt boligfelt av nyere dato i sentrum av bygda. Noe eldre bebyggelse er nær rv.9 på 
samme side som boligfeltet, blant annet den gamle butikken.  

Mesteparten av den eldre bebyggelsen på Flateland er konsentrert på østsiden av rv.9. 
Bebyggelsen har husfasadene vendt mot rv.9. og bebyggelsen med tilhørende hager utgjør 
randsonen av dette landskapet. Øst for bebyggelsen er det åpent jordbrukslandskap med 
grasproduksjon. Bebyggelsen øst for rv.9, hagemarka og den fulldyrka marka utgjør nedre 
del av det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og Flateland.   

Lunden-Brokka er i rapporten omtalt som områdene lengst nord i planområdet. Myri, 
Fodtveit, Lunden og Brokka utgjør gårdene langs denne strekningen fra sør mot nord. Alle 
gårdene er plassert i kulturlandskapet på østsiden av rv.9. Otra renner til dels nær vegen på 
vestsiden. Rv.9 går i forholdsvis rett linje og til dels på fylling i Otra.  

 

1.1 Rv.9 Rotemo-Lunden 

Rv.9 Rotemo-Lunden mangler i dag gul midtstripe og har gjennomgående lav standard. Som 
del av satsingen «Gul stripe til Hovden» skal vegstandard utbygges til 7,5 meters bredde for 
økt trafikksikkerhet og fremkommelighet.  

I planprogram for Rv.9 Rotemo-Lunden er bakgrunn og behov for ny veg beskrevet, med en 
siling av alternative korridorer for ny veg før oppstart av detaljreguleringsplan. Fem 
alternative korridorer er vurdert opp mot ulike kriterier innen miljø, samfunn og økonomi. 
For de ikke-prissatte temaene var silingen basert på konfliktpotensialet, og dette var ikke en 
konsekvensutredning iht. KU-forskriften. Sammenlagt ble alternativ 3, såkalt grønn-blå 
korridor, vurdert som best. 

Jf. forskrift om konsekvensutredning ble det i planprogrammet vurdert at fagtemaene 
landskapsbilde og kulturarv vil kreve konsekvensutredning, ettersom tiltaket berører UKL-
området Rygnestad-Flateland.  

Denne konsekvensutredningen av fagtema landskapsbilde vil inngå i reguleringsplanen. For 
ytterligere beskrivelse av tiltaket vises det til planprogrammet og reguleringsplanens 
planbeskrivelse. 
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1.2 Planprogrammets krav 

Utover at metode i Statens håndbok V712 (2018) benyttes, har planprogrammet følgende 
krav til utredning av fagtema landskapsbilde: 

Det må greiast ut om kor store konsekvensar ny veg vil ha for landskapsbilete jf. kriteria i 
Hb. V712. Det er spesielt konsekvensane ved å gå inn i svært store skjeringar og større 
inngrep i det utvalde kulturlandskapet som må vere i fokus for utgreiinga. Vegen vil og bli 
liggjande noko høgre enn i dag for å sikre seg mot framtidige flaumsituasjonar. Verknaden 
av dette må vurderast i konsekvensutgreiinga. 
 

I konsekvensvurderinga vil derfor områdene som ligger innenfor UKL-Rygnestad og 
Flateland, delområde 3, være områdene som tillegges størst vekt.  
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Figur 1-1 Planområde som vist i planprogram er vist med stiplet linje. UKL-området Rygnestad og 
Flateland er markert med oransje skravur. 
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2. Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde beskriver hvordan landskapets hovedformer og mindre former 
oppleves og hvilke variasjoner, romdannelser og visuelle kvaliteter som fins i landskapet. 
Dette kan være terrengformer, vegetasjonsstrukturer, bygningsstrukturer (by, tett – eller 
spredtbygd strøk) eller naturmiljøer. Temaet skiller seg fra de andre temaene ved at det er 
det visuelle som står i sentrum av analysen. Landskapstemaet er forankret i en rekke 
forskrifter og lovverk: 

• Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) forplikter Norge, i artikkel 6, til å bedre 
kunnskapen om egne landskap. I dette ligger det å kartlegge landskapet heldekkende 
og analysere landskapets karakter for å få fram hvilke krefter og trusler som fører til 
endringer. En skal også merke seg de endringene som skjer. Videre defineres, i 
artikkel 1, landskapsplanlegging «som sterke framtidsrettede tiltak som tar sikte på å 
forbedre, istandsette og skape landskap». 

• Plan- og bygningsloven har med landskap som et eget ansvar under § 3.1 «Oppgaver 
og hensyn i planlegging». Her står det blant annet at planer innenfor rammen av § 1-
1 skal sikre kvaliteter i landskap og vern av verdifulle landskap.  

• Forskrift om konsekvensutredninger omtaler «verdifulle landskap» under «Kriterier 
for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn» (§ 10 tredje ledd bokstav b). I tilhørende veileder Klima- og 
miljødepartementet og (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017) er det 
nærmere konkretisert hvilke landskap som inngår i «verdifulle landskap».  

• I forskriftens kapittel 5, som omhandler innholdet i konsekvensutredninger, er 
landskap omtalt under «Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn», § 21 pkt. 6.  

• Naturmangfoldlovens §3 i) definerer naturmangfold som «biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et 
resultat av menneskers påvirkning». Virkninger for landskapsmessig mangfold 
behandles under tema landskapsbilde. 

• NiN Landskap er et nasjonalt heldekkende kartleggingssystem på landskapstypenivå. 
Systemet svarer ut formålet med ivaretaking av landskapsmessig mangfold som i 
naturmangfoldloven er definert som «mangfoldet av landskapstyper». NiN Landskap 
beskriver landskapsvariasjon i Norge, dvs. mangfoldet av landskapstyper. 
Landsdekkende kartlegging foregår på et detaljeringsnivå tilpasset målestokk 1:50 
000. (Jf. Håndbok V712 Konsekvensanalyser). 
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3. Metode 

3.1 Metode for utredning av ikke-prissatte temaer 

Konsekvensutredning av fagtema landskapsbilde gjennomføres i henhold til metoden i 
Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser (Håndbok V712, 2018), metoden er 
felles for flere fagtema. Tre begreper står sentralt i denne analysen: 

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har for et fagtema. 

Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes 
som følge av et definert tiltak.  

Konsekvens: Konsekvens kommer frem ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold 
til det såkalte konsekvensviften, matrisen i Figur 3-3. Konsekvens er en vurdering av om et 
definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område. 

3.2 Referansealternativ 

Påvirkning og konsekvenser av tiltaket vurderes i forhold til et referansealternativ. I 
planprogrammet er referansealternativet (Alternativ 0) satt til 2021. Referansealternativet tar 
utgangspunkt i dagens situasjon, inkluderer ordinært vedlikehold, nødvendige 
reinvesteringer og utbedringer og inkluderer vedtatte planer som er igangsatt eller det 
foreligger bevilgninger til. Det er beregnet en trafikkøkning fra ÅDT 1050 (2017) til ÅDT 
1117 (2021). For fagtema landskapsbilde tilsvarer referansealternativet dagens situasjon 
med trafikkøkning. 

3.3 Utredningsområde 

Konsekvensutredningen omfatter alle områder som blir direkte berørt av den planlagte 
utbyggingen (tiltaksområdet), samt en sone rundt, hvor man kan forvente at utbyggingen vil 
være synlig fra omgivelsene (influensområdet). Tiltaksområdet og influensområdet utgjør til 
sammen utredningsområdet. 

Planområdet for tiltaket tilsvarer reguleringsplanens formelle grense, og sikrer tilstrekkelig 
areal (inkludert sikkerhetssone) til gjennomføring av tiltaket. Planområdet omfatter 
tiltaksområdet. Influensområdet omfatter i hovedsak områdene hvorfra tiltaket er synlig for 
fagtema landskap sin del. 

For temaet landskapsbilde er det først og fremst omgivelsene i det utvalgte kulturlandskapet 
for Rygnestad og Flateland, som er tatt med i vurderingene av influensområde. Her er det et 
åpent jordbrukslandskap med flere gårder. Landskapet er av nasjonal verdi og innsynet til 
vegtiltaket vil derfor beskrives med tanke på hvilken påvirkning og konsekvens den nye 
vegen vil få i forhold til UKL-området Rygnestad – Flateland.  

De åpne områdene øst for gårdene på Lunden og vest for Otra (med innsyn til Lunden-
Brokka-gårdene) er ikke tatt med som influensområde. Disse områdene er lite brukt. I tillegg 
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vil vegen forbi Lunden og Brokka ligge forholdsvis nær dagens veg, noe som påvirker 
fjernvirkningen av tiltaket i liten grad. 

  

3.4 Metode for utredning av fagtema landskapsbilde 

3.4.1 Definisjoner 

Jf. Håndbok V712 Konsekvensanalyser brukes følgende definisjoner:   

Landskapstype defineres som et større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt 
av enhetlig dominans av store landformer og kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av 
landformer, naturstrukturer og andre landskapselementer.  

Landskapsbilde er et uttrykk for landskapets romlige- og visuelle egenskaper med naturlige 
og menneskeskapte komponenter og elementer, som særpreger et geografisk område. Det 
romlige og visuelle omhandler hvordan landskapet oppleves som fysisk form.  

Landskapskomponenter er hovedstrukturer som store landformer, store vannformer, store 
vegetasjonsmessige sammenhenger og større bystrukturer. 

Landskapselementer er naturlige eller menneskeskapte objekter eller enheter.  

Landskapsøkologi inneholder både en landskaps- og en økologisk dimensjon. I denne 
håndboken omhandles landskapsdimensjonen i fagtema landskapsbilde, og den økologiske 
dimensjonen i fagtema naturmangfold. Romlige og visuelle strukturer i landskapet kan 
utgjøre viktige (større) sammenhenger, som linjer, korridorer og mosaikk. De kan være 
(særlig) sårbare for fragmentering, eller for dannelse av nye barrierer ved tiltak. 

Begrepene blir i noen grad diskutert videre i dette kapitlet, og for ytterligere spesifiseringer 
vises det til V712. 

3.4.2 Kunnskapsgrunnlag og inndeling i delområder 

Eksisterende kunnskap om utredningsområdet er innhentet fra  
- NiN Landskap (Naturtyper i Norge) 
- Nasjonalt referansesystem for landskap 
- Planprogram 
- SLF 2007: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 
- Forvaltningsplan for Rygnestad og Flateland 
- Riksantikvaren 2019: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse på Agder 
- Kart, ortofoto, fotografier, gatevisninger 
- 3d-modell av landskapet og vegtiltaket 
- Befaringer den 21.08.2018 og 28.05.2019 
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Registreringskategorier 

På grunnlag av innsamlet kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder, 
basert på registreringskategoriene i 6-14 (V712). Med enhetlig menes områder som har en 
tilnærmet lik funksjon, karakter og/eller verdi.  

For landskapsbilde er det i rapporten beskrevet 4 enhetlige delområder. Hvert delområde 
innehar visuelle kvaliteter som ligner hverandre med tanke på topografi, landskapsrom, 
naturskapte visuelle egenskaper, nøkkelelementer, vegetasjon og bebyggelse. Eksempler på 
dette er delområde 2, som er et landskap med mye menneskelig påvirkning i form av veg og 
bebyggelse. Dette skiller seg fra delområde 3 som innehar et menneskeskapt 
jordbrukslandskap, som er mere åpent.  

Med utgangspunkt i tabellen under vil det for hvert delområde foreligge en beskrivelse av 
landskapsbildets karakter – en visuell beskrivelse av delområdets fremtredende egenskaper. 
I tillegg beskrives betydningen av det enkelte delområdet på skalaen (uvesentlig- mindre 
viktig – viktig – svært viktig – avgjørende). 

 

Tabell 2-1. Registreringskategorier for fagtema landskapsbilde (tabell 6-14 i V712) 
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3.4.3 Vurdering av verdi 

Alle delområder verdivurderes, og fremstilles på verdikart. I verdivurderingen benyttes en 
fem-trinns skala fra ubetydelig til svært stor, se figuren nedenfor. 

 

 
Figur 3-1. Skala for vurdering av verdi (V712) 

 

Verdivurderingene foretas i henhold til de fagspesifikke kriteriene i håndbok V712: 

Tabell 2-2. Verdikriterier for fagtema landskapsbilde (tabell 6-16 i V712) 
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3.4.4 Vurdering av påvirkning 

Vurdering av påvirkning foretas for alle de verdivurderte delområdene. Skalaen for 
påvirkning er glidende og går fra sterkt forringet til forbedret, se figuren nedenfor. 
Vurdering av påvirkning foretas i henhold til veiledningen i håndbok V712 

  
Tabell 2-3. Skala for vurdering av påvirkning, men veileder for vurdering (tabell 6-17 i V712) 
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3.4.5 Vurdering av konsekvens 

Konsekvensen for delområdene vurderes på en skala fra 4 minus til 4 pluss, se matrisen i 
figuren nedenfor.  I denne matrisen utgjør verdiskalaen x-aksen, og påvirkningsskalaen y-
aksen.  

 
Figur 3-2. Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde kommer frem ved å sammenstille verdien 
med påvirkningen som tiltaket vil medføre. 

Kap. 7 gir metode for samlet konsekvensvurdering. Delområdenes konsekvensgrader 
oppsummeres i tabell, og samlet konsekvensgrad for alternativet angis. Den samlede 
konsekvensgraden skal begrunnes tekstlig. 
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4. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er 45 nasjonalt utvalgte områder hvor en ønsker å 
sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, 
herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Utvalget viser en bredde og variasjon av norske 
kulturlandskap, med store kulturminne- og naturverdier. Dette er kulturhistoriske 
jordbrukslandskap som er spesielt godt bevart, og en er avhengig av drift og skjøtsel for å 
beholde disse verdiene.  

Utvelgelsesprosessen startet i 2008. Bakgrunnen for satsingen var en oppfølging av det 
nasjonale målet om at spesielt verdifulle kulturlandskap skulle være dokumentert og ha fått 
en særskilt forvaltning innen 2010. Ved oppstart i 2009 var 20 områder med i ordningen, 
utvidet til 22 i 2010. I 2017-2019 ble ordningen utvidet med 23 nye områder. Rygnestad-
Flateland er et av de opprinnelige 20 områdene, og utvalgt «representant» for tidligere Aust-
Agder fylke. 

Grunnlaget for utvalg av UKL-områder er beskrevet i rapport fra Riksantikvaren, Statens 
landbruksforvaltning og Direktoratet for naturforvaltning: Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket (2007). Disse verdikriteriene må ligge til grunn for utvalget:  

1. Det skal i størst mulig grad omfatte jordbrukslandskap med svært store biologiske 
og kulturhistoriske verdier 

2. Det skal være realistisk å få til langsiktig skjøtsel og vedlikehold av områdene 

Videre skal følgende kriterier legges til grunn: 

• Helhetlig landskap 
• Tidsdybde og kontinuitet gjennom tradisjonell drift og god hevd 
• Representativitet (nasjonalt/regionalt) eller særpreg (spesielle enkeltområder) 
• Formidlingsverdi 

(Kilde: SLF 2007: III-IV) 

Forvaltningen av tilskudd til Utvalgte kulturlandskap overføres fra fylkesmannen til 
kommunene fra 2020. Ny forskrift trådte i kraft 01.01.2020. Ordningen skal gi tilskudd til 
lokale brukere som opprettholder kulturlandskapet gjennom bruk og drift (jordbruk og 
dyrehold). Ordningene er frivillig og vurderes i gjentagende rapporter som vellykket. 
Ordningens suksess avhenger av disse lokale brukerne. 

Forvaltningsplan for Rygnestad og Flateland, Valle kommune. 

I forvaltningsplanen for Rygnestad og Flateland (Svalheim.E 2009) er det laget en plan for 
hvordan skjøtsel av kulturavhengig biomangfold innen dette kulturlandskapet bør foregå. 
Åpent kulturlandskap og hvordan en skal opprettholde det biologiske mangfoldet/forhindre 
gjengroing er de viktigste temaene i planen. Spesielt viktig for temaet landskapsbilde er de 
tre (fire) første hovedmålene i forvaltningsplanen:  

1. Arealene som er åpne og i drift i dag også i framtiden skal holdes i drift.  
2. Grendene skal ha et åpent preg der en generelt har utsikt over til naboer.  



15 
 

3. En skal ta kontroll over gjengroingen. Dette innebærer å stimulere til å ta arealer ute 
av hevd i bruk igjen.  

4. Dyretallet må økes. Det er nå for få beitedyr igjen i begge områdene slik at beitedyr 
utenifra i større grad må benyttes for å holde landskapet oppe. Det er ønskelig at 
flere dyreslag igjen utnytter kulturlandskapet (både sau, storfe og hest). 

I tillegg er verdien av gamle fruktbærende trær, større solitærtrær («evighetstrær») og godt 
skjøttede vegkanter, jordekanter (inn mot steingjerder og eiendomsgrenser) vektlagt. Å få 
lagt strømkabler i bakken er også trukket frem som positive tiltak for å fremheve 
kulturlandskapet.  

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeider Riksantikvaren (RA) et 
landsomfattende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). 
Rapporten Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse på Agder fra Riksantikvaren 
(høringsutkast 2019) beskriver åtte landskap i Agder. Område nr. 2 i rapporten, «Rygnestad 
og Flateland» - har identisk avgrensning med det utvalgte kulturlandskapet med samme 
navn. Målet med rapporten er å få oversikt over landskap av nasjonal kulturhistorisk 
interesse, bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt landskap i kommuner og relevante 
sektorer, samt å gi tydelige signaler fra kulturminneforvaltningen om hvilke landskap 
arealplanleggingen må ta særlige hensyn til.  

For Rygnestad og Flateland er det gitt følgende føringer for videre planlegging og forvaltning 
av landskapet:  

• Ved planlagt omlegging av rv.9 ved Flateland må hensynet til landskapet og spesielt 
gravfeltet vektlegges og ivaretas.  

• Bygningsstrukturen i hele området bør opprettholdes og nye bygninger må tilpasse 
seg den tradisjonelle bygningsstrukturen. På Rygnestad bør bebyggelsen bevares slik 
den er i dag.  
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5. Delområder – verdivurdering 

Utredningsområdet er delt inn i 4 ulike delområder etter registreringskategoriene vist i tabell 
2-1. I hovedsak er utredningsområdet det samme som planområdet, bortsett fra for 
delområde 3 der nedre del av UKL – Flateland, er tatt med som influensområde. Grunnen til 
at ikke de øvrige delene av UKL – Rygnestad er tatt med i vurderingene, er at dette 
landskapsrommet er visuelt adskilt fra de nedre delene av UKL på Flateland. Tiltaket vil ikke 
ha noen innvirkning (influens) på øvre deler av UKL – Rygnestad for temaet landskapsbilde.  

Hvert delområde blir i dette kapitlet beskrevet i forhold til registreringskategoriene angitt i 
Hb. V712. Med bakgrunn i dette fastsettes en karakter for hvert delområde. Verdien på hvert 
delområde settes ved hjelp av tabell 2-2.  
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Figur 4-1 Verdikart landskapsbilde. Influensområde tilsvarer planområde som vist i planprogram med 
unntak av delområde 3 som strekker seg et godt stykke opp i det utvalgte kulturlandskapet.  
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Figur 4-2 Oversikt over delområder for temaet landskapsbilde.  
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5.1 Overordnet beskrivelse av landskapet 

Overordnet er landskapet beskrevet i Nasjonalt referansesystem for landskap og i NIN 
Landskap.  

Nasjonalt referansesystem for landskap beskriver 45 ulike landskapstyper i Norge. 
Prosjektområdet ligger i landskapsregion 12 Dal- og fjellbygder Telemark og Aust-Agder, 
underregion Setesdal.  

 

Figur 4-3. Kart hentet fra Kilden_NIBIO viser Landskapsregion Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust-
Agder, underregion Setesdal, midt i bildet. Valle kommune er markert med rød linje, prosjektområdet 
med rød sirkel.  

Typisk for området ved Rotemo- Lunden er det tydelige daldraget som strekker seg fra sør 
mot nord. Otra følger dalens retning og er med på å gi landskapet karakter. Det er en rekke 
sidedaler i området med ulike retninger. Fjellene rundt er en blanding av til dels høye og 
svært bratte fjell med tydelige flåg (åpne, bratte fjellpartier) og mer skogkledde åser. 
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Landskapet bærer preg av at det har vært drevet jordbruk over lang tid. Både på flatene ned 
mot Otra og i dalsidene, spesielt i liene oppover mot Rygnestadtunet og bak gårdene på 
Lunden er det store, åpne jordbruksarealer og beitemark med stedvis rikt artsmangfold (se 
foto 1-3). 

NIN landskap (Naturtyper i Norge) er en database som er under utarbeidelse. Den skal gi mer 
presise beskrivelser av landskapet enn det en finner i nasjonalt referansesystem for 
landskap, bl.a ved verdisetting av ulike landskapstyper. Det er ikke mulig å hente ut kart fra 
denne databasen enda, men områdene beskrives tekstlig:  
 
Grunntype: Relativt åpent dallandskap under skoggrensen med bebygde områder.  
Landskapstypen omfatter dallandskap der dalformen er relativt åpen og middels sterkt 
nedskåret fra omkringliggende åser, fjell og/eller slettelandskap. Områdene ligger under 
skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er dominert av vann, vassdrag og 
våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, er normalt dekket med skog. Områdene 
har mindre tydelig innsjøpreg, og ingen vann/innsjøer som er større enn 2 km². Områdene 
har normalt både elver og mindre innsjøer. Landskapet har et tydelig preg av menneskelig 
påvirkning. Mer enn 2 km² eller mer enn en fjerdedel av området har spredt bebyggelse, 
gårdsbruk, næringsområder, større samferdselsanlegg, flyplasser med større gressarealer, 
konsentrasjoner av bebyggelse eller teknisk infrastruktur i form av grender, bygder, små 
tettsteder, bolig og hyttefelt. (NiN Landskap, Natur i Norge: 30.06.2019) 
 

              
Foto 1: Utsikt mot øvre deler av Flateland            Foto 2: Kulturlandskapet på Lunden 
 

 
Foto 3: Flateland camping, Otra og Rv.9 sett fra Rotemo 
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Rv.9 følger bunnen av daldraget til dels med nærføring til Otra ved Rotemo og langs 
siste del av strekningen Lunden-Brokka. Gjennom Flateland er vegen trukket noe lenger 
bort fra Otra. Den eldre bebyggelsen ligger tett på riksvegen på begge sider. 
Eksisterende veg er skånsomt plassert i terrenget uten sjenerende inngrep og den 
underordner seg landskapet på en fin måte (se foto 4 og 5).  

          
Foto 4: Bebyggelsen ligger tett på vegen på Flateland   Foto 5: Vegen ligger langs gårdene mellom Lunden 

og Brokka 
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5.2 Delområde 1 – Rotemo 

    

Figur 4-4: Kart over delområde 1. 

Delområdet omfatter den sørlige delen av strekningen fra krysset mot fv.45 i sør til og med 
gnr./bnr. 25/63 i nord. 

 

Flateland 
camping 

Avkjøring 
Fv..45 

Otra 
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Tabell 4-1. Vurdering av delområde 1 Rotemo. 

Vurdering av delområde 1 - ROTEMO 
Registrerings-
kategorier 

Omtale Betydning for 
landskapsbildets 
karakter 

Topografiske 
hovedformer 

Den sørlige delen av delområdet har utsikt mot Otra 
og fjellandskapet i vest. Her er landskapet åpent og 
Otra ganske bred. Mot øst er første del av 
strekningen dominert av bratt fjellterreng opp mot 
Kanaåsen, mens siste del av strekningen ligger på en 
moreneslette, som utvider seg jo lenger nord i 
området en kommer.  

Svært viktig 

Romlige 
egenskaper 

Landskapet sør i delområdet har utsikt til et tydelig 
landskapsrom. Rv.9 ligger i kanten av dette rommet 
mot øst, mens det mot vest er et åpent fjellandskap 
med Otra rennende i dalbunnen. Øst for rv.9 er 
terrenget bratt. Flateland camping ligger på et nes 
ut i Otra og er godt synlig fra riksvegen sør i 
delområdet. Bortsett fra det åpne landskapsrommet i 
sør, er delområdet dominert av tett vegetasjon. Rv.9 
er omkranset av skog på begge, noe som gir en 
korridorfølelse. Ved innkjøringa til Flateland 
camping er det ryddet for vegetasjon, noe som gir et 
tydelig landskapsrom i dette området. 

Svært viktig 

Naturskapte 
visuelle 
egenskaper 

Delområdet ligger på en flate av elveavsetninger 
langs Otra, der neset ut i Otra er det som visuelt er 
mest markert.   

Viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Det er i hovedsak utsikten til Flateland camping og 
fjellandskapet sør i delområdet som er 
nøkkelelementer i området. Disse anses å ikke være 
relevante for vurderingene som skal gjøres i denne 
utredningen. 

Uvesentlig 

Vegetasjon Delområdet er dominert av tett bevokst 
skogsvegetasjon på vestsiden av vegen og 
skjæringer med lyng og skogsvegetasjon på 
østsiden av vegen.  

Viktig 

Arealbruk Avkjøringa til Fv. 45 mot Dalen markerer starten av 
planområdet. Riksveg 9 med tilhørende sidearealer. 
 

Viktig 

Byform og 
arkitektur 

Det er to bolighus med tilhørende uthus på 
strekningen. Husene gjør lite ut av seg og tilfører 
ikke området spesielle kvaliteter. 

Mindre viktig 
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Menneskeskapte 
visuelle 
egenskaper 

Flateland camping, som ligger på et nes ut i Otra og 
området ved innkjøringen til Flateland camping er 
åpne områder som gir variasjon til en ellers lite 
variert strekning. Rv.9 ligger langs hele delområdet. 
Det er noe skjæring på østsiden av rv.9 på første del 
av strekningen.  

Viktig 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Ikke relevant Uvesentlig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbilde 

Delområdet ligger i nedkant av det bratte terrenget opp mot Kanaåsen. Det åpne 
landskapsrommet i sør går over til en mer lukket korridor lenger nord i området, kun avbrutt 
av at det ved innkjøringen til Flateland camping er ryddet vegetasjon, slik at det dannes et 
landskapsrom. Det er sparsomt med bebyggelse langs strekningen og i liten grad innsyn til 
riksvegen fra omgivelsene.  

Verdivurdering 

Området er vanlig i regionen og innehar ingen spesielle kvaliteter utover det vanlige i forhold 
til temaet landskapsbilde. Det er i starten av delområdet, der vegen ligger nær Otra og med 
innsyn til Flateland camping og fjellene at vi finner de største visuelle kvalitetene.  

Samlet settes verdien på delområdet til noe-middels.   

 

 
                                                  ▲ 
 

 

Foto 6: Utsikt fra fv.45 mot Otra og Flateland camping. Rv. 9 og fv.45 vises til høyre i bildet. 
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5.3 Delområde 2 – Flateland grendefelt 

    
Figur 4-5: Kart delområde 2 Flateland grendefelt 

Flateland grendefelt omfatter arealene mellom Otra og rv.9. Områdene ligger vest for 
riksvegen og delområde 3. 
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Tabell 4-2. Vurdering av delområde 2 Flateland grendefelt. 

Vurdering av delområde 2 – FLATELAND GRENDEFELT 
Registrerings-
kategorier 

Omtale Betydning for 
landskapsbildets 
karakter 

Topografiske 
hovedformer 

Flateland har navnet sitt etter et større område med 
moreneavsetninger på arealer ned mot Otra. 
Arealene til grendefeltet ligger vest for rv.9, mens 
moreneflatene strekker seg et godt stykke videre 
mot øst.  

Svært viktig 

Romlige 
egenskaper 

Grendefeltet er et tradisjonelt boligfelt. Husene og 
hagene mellom dem danner mindre landskapsrom. 
Sett fra rv.9 er boligfeltet i stor grad skjermet av 
skogsvegetasjon i søndre del av delområdet. I 
nordre del er den nyere bebyggelsen mere 
tilbaketrukket fra rv.9 og landskapet blir mer åpent 
med mindre vegetasjon, åpne hager og mer utsikt 
mot fjellene rundt.  

Svært viktig 

Naturskapte 
visuelle 
egenskaper 

Flateland grendefelt ligger langs Otra. Delene som 
vender seg mot Otra har flott utsikt mot elva og 
fjellene i vest. Siden områdene mot Otra ikke er i 
visuell kontakt med tiltaket er disse områdene ikke 
vektlagt i vurderingen av delområdet.  

Mindre viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Hagefoss ligger nordvest i delområdet og er et flott 
landskap i Otra med et mindre fossefall omkranset 
av svaberg. Siden tiltaket ikke vil være i konflikt med 
Hagefoss er området lite vektlagt i vurderingene.   

Mindre viktig 

Vegetasjon I søndre del av området er det en vegg av vegetasjon 
(bar-/blandingsskog) som strekker seg fra området 
bak butikken og nordover. På midten av delområdet 
ligger vegetasjonen tett på vegen og utgjør en vegg 
mot boligfeltet som ligger bak. Det bærer preg av 
lite skjøtsel over tid. I den nordlige delen av feltet 
åpner det seg opp med gressplener og vanlige 
hagebeplantninger.    

Viktig 

Arealbruk Flateland grendefelt er et nyere byggefelt. Det meste 
av bebyggelsen ble satt opp på første del av 2000-
tallet. Den gamle butikken inngår i delområdet.  

Svært viktig 

Byform og 
arkitektur 

Bebyggelsen som ligger langs rv.9 består av noen få 
eldre hus og uthus/låver. Butikken ligger sør i 
delområdet. Byggene ligger tett på veien og gir, 
sammen med bebyggelsen på østsiden av rv.9, 

Svært viktig 
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stedsidentitet som sentrum av bygda. Bebyggelsen 
lengst vest i boligfeltet vender seg mot Otra. 

Menneskeskapte 
visuelle 
egenskaper 

Bebyggelsen langs vegen og riksveg 9.  Mindre viktig 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Det fins ikke menneskeskapte nøkkelementer i 
delområdet. 

Uvesentlig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbilde 

Delområdet ligger på en moreneflate mellom Otra i vest og rv.9 i øst. Delområdet, utgjør 
sammen med bebyggelsen øst for rv.9, sentrum av bygda. Den gamle bebyggelsen ligger 
tett på vegen, mens de nyere bolighusene nord i delområdet er trukket noe lengre inn fra 
vegen. I sørlige og midtre del av området står vegetasjonen tett på vegen og fremstår som 
en vegg mot boligfeltet. 

Verdivurdering 

Flateland grendefelt er et vanlig boligfelt uten visuelle kvaliteter utover det som er vanlig. 
Den overordnede bygningsstrukturen langs veien gir stedet identitet og trekker verdien opp. 
Manglende vedlikehold/gjengroing trekker verdien noe ned.  

Verdien settes til noe - middels.  

 

 
                                                  ▲ 

 

Foto 7: Avkjøringa mot Flateland grendefelt og butikken, sett fra sør.  
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Foto 8: Deler av den nye bebyggelsen ligger noe mere tilbaketrukket fra veien 

 

Foto 9: Hagefoss ligger nordvest i delområdet. 
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5.4 Delområde 3 – Det utvalgte kulturlandskapet på Rygnestad og 
Flateland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-6: Det utvalgte kulturlandskapet på Rygnestad og Flateland 

Delområdet utgjør den nedre delen av det utvalgte kulturlandskapet på Rygnestad og 
Flateland (UKL), se kap. 4. Landskapet er valgt ut fordi det utgjør en del av et større 
sammenhengende område med godt bevart kulturmark, eldre bebyggelse og eldre 
kulturminner, gamle gårdstun og annen bebyggelse fra eldre tider. På grunn av driften 
gjennom mange år er mye av kulturlandskapet godt bevart med store, åpne landskapsrom 
og spredte gårdstun oppetter liene. Siden UKL består av to visuelt adskilte landskapsrom; 
Flateland og Rygnestad, er det kun de nedre delene av UKL ved Flateland som er tatt med i 
vurderingene. Områdene ved Rygnestad har ikke visuell kontakt med planområdet og vil ikke 
påvirkes av tiltaket. Rygnestad og Flateland er også i forvaltningsplanen inndelt i to 
delområder, som behandles hver for seg. 

Flatelandsmoen 
gravfelt 

Flateland 
grendefelt 

Otra 

Det utvalgte 
kulturlandskapet 

Åsstogsåsen 
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Figur 4-7: Ortofoto viser at Rygnestad og Flateland er to adskilte landskapsrom. 

 

 

 

Rygnestad 

Flateland 
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Tabell 4-3. Vurdering av delområde 3 Det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og Flateland. 

Vurdering av delområde 3 – UKL 
Registrerings-
kategorier 

Omtale Betydning for 
landskapsbildets 
karakter 

Topografiske 
hovedformer 

Landskapet strekker seg fra rv.9 og grenda Flateland 
i sørvest til grendene opp mot Rygnestadtunet i 
nordøst. Overordnet er Rygnestad og Flateland to 
forskjellige landskapsrom, som visuelt ikke er i 
kontakt med hverandre (se Figur 4-6). De to 
områdene kjennetegnes ved at de er dominert av et 
åpent kulturlandskap omkranset av fjell og åser. 
Terrenget i delområdet er mindre bratt enn 
områdene som ligger på motsatt side av dalen i vest.  
 
I rapport fra Riksantikvaren om Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse på Agder er Flateland 
beskrevet som følger: Gården Flateland har grense 
til Otra. Langs elva ligger den flate sletta som har 
gitt gården navn. Både elvesletta og det mer bølgete 
landskapet innenfor er dannet av en større 
breelvavsetning. Den eldre bebyggelsen er lagt til 
forhøyninger i terrenget og i liene. 
 
I området lengst nord på Flateland endrer 
landskapet karakter fra et åpent jordbrukslandskap 
til et mer lukka skog-/fjellandskap. Området ligger i 
nedkant av Åsstogsåsen.  

Svært viktig 

Romlige 
egenskaper 

Flateland utgjør et tydelig landskapsrom med sitt 
åpne kulturlandskap. Landskapet har flere eldre 
gårdsbruk, der husene danner fine tun. Gårdstunene 
ligger med god avstand, gjerne et godt stykke opp i 
liene. Dette skaper variasjoner i landskapet, som 
ellers består av mye kulturmark i form av beitemark 
eller dyrka mark. Det er god og vid utsikt fra de 
fleste steder i det utvalgte kulturlandskapet, siden 
arealene i stor grad er holdt nede og godt skjøttet. 
Fra øvre deler av området er det fin utsikt over til 
den andre siden av dalen.  
 
Arealene som ligger langs rv.9 utgjør et mer lokalt 
rom. Bebyggelsen ligger langs vegen, hagene øst for 
bebyggelsen og en delvis gjengrodd dreneringsgrøft 
(spesielt sør i området) ligger i grensen mellom hage 

Svært viktig 
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og jordbruksmark. Det vide, åpne kulturlandskapet 
er derfor mindre synlig fra rv.9.  
 
I nordre del av området (i nedkant av Åstogsåsen) er 
terrenget brattere med kupert skogsmark og til dels 
åpne fjellpartier og bratte skrenter uten vegetasjon.  

Naturskapte 
visuelle 
egenskaper 

Åsene og landskapsrommet som dannes mellom 
disse er de største visuelle kvalitetene i delområdet. 
Landskapsrommet utgjør nesten et amfi slik det 
ligger i en slak skålform i østre del av delområdet. 

Svært viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Åstogsåsen, Liås og Kanaåsen med flere danner 
veggene i landskapsrommet. Elveavsetningene 
mellom disse danner flatene. 

Viktig 

Vegetasjon Åsene er i hovedsak dekket av barskog med god 
bonitet. Et smalere belte mer dominert av løvskog 
strekker seg ned i liene langs elva Lisleå. De åpne 
arealene består av jordbruksmark. 
 
Nedre del av området, Flateland, er mindre skjøttet 
enn arealene lenger opp i liene. Det er lite variasjon i 
sammensetningen av arter, noe som ikke gir de 
visuelle kvalitetene som mere rike blomsterenger 
ville ha gitt. Arealene mellom riksvegen og 
jordbruksmarka er det hagemark øst for 
bebyggelsen. I grensa mellom hage og 
jordbruksmark er det et smalt belte med vegetasjon 
(blandingsskog) og en mindre dreneringsgrøft.  
 
Vest for Åstogsåsen er vegetasjonsdekket skrint 
med dominans av furu, einer, lyng, mose og lav. 

Viktig 

Arealbruk Områdene i liene øst på Flateland har spredt 
gårdsbebyggelse. Åsene er skogkledt og på flatene 
mellom disse er det jordbruksmark.   
 
Arealene i vestre del av delområdet er dominert av 
eldre bebyggelse med tilhørende uthus/låver. Øst 
for denne er det hagemark og en kantsone med 
vegetasjon.   

Viktig 

Byform og 
arkitektur 

Østre deler av Flateland har spredt, eldre 
gårdsbebyggelse lagt på høyder i terrenget. 
Steingjerder, rydningsrøyser og løer spredt rundt i 
kulturlandskapet vitner om jordbruksdrift fra 
gammelt av. Landskapet har høy visuell verdi.  
 

Viktig 
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Bebyggelsen vest i delområdet, langs rv.9 er med på 
å skape sentrum av tettstedet på Flateland sammen 
med bebyggelsen på motsatt side av vegen i 
delområde 2. Bebyggelsen ligger tett på vegen. 
Bebyggelsen har i seg selv ikke store visuelle 
kvaliteter. Den største kvaliteten ligger i 
bebyggelsens struktur ved at den ligger på en rekke 
langs vegen og danner tettstedet Flateland.  

Menneskeskapte 
visuelle 
egenskaper 

Gamle tun med til dels godt bevart bebyggelse, 
steingjerder, rydningsrøyser, gravhauger (se 
menneskeskapte nøkkelelementer), løer og 
jordbruksarealer i liene øst i delområdet gir store 
kvaliteter. Kulturlandskapet er av denne grunn valgt 
ut til en representant for Setesdal for UKL.  
De vestre delene av UKL, som ligger nærmest rv.9 
har færre visuelle kvaliteter enn områdene leger opp 
i liene. Grunnen til dette er at områdene er 
gjengrodd og at bebyggelsen til dels er dårligere 
vedlikeholdt enn gårdene lenger opp. 

Viktig 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Lengst sør i delområdet ligger Flatelandsmoen 
gravfelt. Dette er det største gravfeltet i Setesdal 
med minst 20 gravhauger. Gravhaugene er delvis 
runde, delvis avlange i formen og med varierende 
størrelse. De største er helt opp til 17 m i diameter 
og 3 meter høye, mens de mindre har en diameter 
på 5 m. Høye furutrær med god avstand mellom 
trærne viser at området ryddes jevnlig. Området er 
ikke visuelt dominerende i landskapet.  

Mindre viktig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbilde 

Delområdet utgjør nedre del av det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og Flateland (UKL). 
Det er det åpne kulturlandskapet med spredt gårdsbebyggelse, dyrka mark og andre spor fra 
eldre tider og det tydelige, helhetlige landskapsrommet som først og fremst definerer 
landskapsbildet i delområdet. Bebyggelsen langs rv.9 og arealene i nedkant av Åstogsåsen er 
mindre dominerende for fastsetting av landskapets karakter.  
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Foto 10: UKL sett mot Flateland i vest.  

   

Foto 11: Den eldre bebyggelsen på Flateland ligger nær rv.9. 

 

Foto 12: Nedre del av det utvalgte kulturlandskapet på Rygnestad og Flateland 
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Foto 13: Fjell i dagen og skrinne partier. Utsikt mot fjellene i vest.  

Verdivurdering 

Delområdet utgjør den nedre delen av det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og Flateland. 
Landskapet er høyt verdsatt i nasjonal sammenheng ved at det er med som et av 45 utvalgte 
kulturlandskap på landsbasis. Området innehar særlig gode visuelle kvaliteter og elementer 
fra eldre tider på et forholdsvis konsentrert område.  

I østre deler av delområdet strekker kulturlandskapet seg oppover dalsidene med åpent 
landskap, kulturmark og spredt gårdsbebyggelse, steingjerder etc. Landskapet utgjør et 
åpent landskapsrom og har større visuell kvalitet jo høyere opp og jo lenger mot nordvest du 
kommer.  

De vestre delene av delområdet ligger på flatene ned mot Otra. Bebyggelsen er tett på rv.9. 
Strukturen på bebyggelsen viser hvor sentrum av bygda har vært. Som veifarende bidrar 
tettstedet til variasjon i landskapet. Dette har en opplevelsesverdi. Sammenhengene i 
landskapet er noe oppstykket. Det er en vegetasjonsvegg mellom bebyggelsen i vest og 
kulturlandskapet i øst. Området er også noe rotete og deler av bebyggelsen er preget av 
manglende vedlikehold. Dette trekker verdien noe ned. Pga. sin status som et nasjonalt 
utvalgt kulturlandskap har delområdet stor-svært stor verdi. 

Verdien settes til stor – svært stor. 

 

 
 

                                                                                                        ▲ 



36 
 

 

5.5 Delområde 4 – Lunden - Brokka 

  

Figur 4-8: Delområde 5 – Lunden 

Delområdet er dominert av kulturlandskapet i åssiden øst for rv.9 og utgjør det nordligste 
området i planområdet.  
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Tabell 4-4. Vurdering av delområde 4 Lunden-Brokka 

Vurdering av delområde 4 – Lunden - Brokka 
Registrerings-
kategorier 

Omtale Betydning for 
landskapsbildets 
karakter 

Topografiske 
hovedformer 

Otra renner i dalbunnen og landskapet er preget av 
et bratt kulturlandskap øst for rv.9 og et fjell- og 
skoglandskap vest for Otra. Husefjell er spesielt 
markert i området mot vest med sin runde og 
bratte form, mens Brokkås er markert i øst. Otra er 
forholdsvis bred i området og terrenget på 
vestsiden av Otra er i stor grad dekket av skog.  
Det er noe slettelandskap etter moreneavsetninger 
i de nære områdene til Otra både sør i området ved 
Fodtveitstjønn og lenger nord og vest på 
Røyslandsmoen. Lunden camping ligger også på en 
slik moreneflate. 

Svært viktig 

Romlige 
egenskaper 

Selv om dalføret er forholdsvis bredt, dannes et 
tydelig og langstrakt landskapsrom mellom de 
høye fjellene mot både øst og vest. På grunn av tett 
vegetasjon og lite bebyggelse på motsatt side av 
Otra er det i liten grad innsyn til området. Gårdene 
som ligger på motsatt side sør i delområdet, har 
innsyn til de sørlige delene av delområdet.  

Svært viktig 

Naturskapte 
visuelle 
egenskaper 

Dalføret med de bratte bakkene i øst og fjellene i 
nord og vest, sammen med Otra gir området gode 
visuelle kvaliteter.  
Fodtveittjønn er en arm av Otra som lager et fint 
vannspeil i landskapet. På begge sider av 
Fodtveittjønn er det åpen beitemark.  

Viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Husefjell og Brokkås er spesielt markerte 
fjellformasjoner i området. 

Viktig 

Vegetasjon Delområdet er dominert av åpen jordbruksmark på 
mange av de flate partiene ned mot Otra, Det er 
kantsoner mellom jordbruksmarka og mot Otra 
som er bevokst med bar- og blandingsskog. Liene 
er i ganske stor grad holdt åpne, mens det høyere 
opp er barskog, hovedsakelig av lav og middels 
bonitet. Områdene mellom gårdene Lunden og 
Brokka har spesielt flotte kvaliteter med et velholdt 
kulturlandskap. Enkelte solitærtrær gir variasjon til 
landskapet. 

Viktig 

Arealbruk Rv.9 ligger midt i delområdet. På østsiden ligger 
det spredt bebyggelse, jordbruksmark og skog. På 

Viktig 
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vestsiden ligger noen større elvesletter med 
jordbruksmark ned mot Otra.  

Byform og 
arkitektur 

Området omfatter gårdene Myri, Fodtveit, Lunden 
og Brokka. Alle gårdene ligger på østsiden av rv.9, i 
tilknytning til et større, åpent, men bratt, 
kulturlandskap med steingjerder, grasmark og flere 
solitære trær.  
Bebyggelsen henvender seg mot Otra og rv.9. 
Lunden camping har en del campinghytter og åpne 
arealer nær Otra. Ved busstoppet er det en gammel 
badstue og en smie. Dette utgjør et miljø som er 
synlig fra vegen.  

Viktig 

Menneskeskapte 
visuelle 
egenskaper 

Rv.9 ligger godt plassert i nedkant av det bratte 
terrenget i øst. Lengst nord ligger eksisterende veg 
til dels på fylling i Otra. Gårdene og 
campingplassen, samt de åpne jordbruksarealen er 
viktige menneskeskapte visuelle elementer. 

Viktig 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Det er ingen menneskeskapte nøkkelelementer i 
delområdet. 

Uvesentlig 

 

Fastsatt karakter for landskapsbilde 

Delområdet er det nordligste av delområdene innenfor planområdet. Området utgjør et 
langstrakt og tydelig landskapsrom. Gårdene Myri, Fodtveit, Lunden og Brokka ligger med 
god avstand til hverandre på østsiden av vegen. I tilknytning til gårdene er det et åpent 
landbrukslandskap på de flateste partiene, mens de brattere helningene er skogkledt. 
Gårdene fremstår ryddige og gir fine visuelle kvaliteter til området. Kulturlandskapet mellom 
gårdene Lunden og Brokka helt nord i delområdet har spesielt fine kvaliteter med sine bratte 
lier, steingjerder og solitærtrær.  

På vestsiden av rv.9 ligger vegen i varierende avstand til Otra. Sør i delområdet har vegen 
nærhet til Hagefoss og en arm av Otra Fodtveitstjønn. Arealene rundt Fodtveitstjønn er 
dominert av flate elvesletter med jordbruksmark. Elveslettene strekker seg nordover til 
Lunden camping, der slettene avtar. Etter Lunden camping ligger rv.9 nær Otra, delvis på 
noe fylling i de nordlige delene av delområdet. 
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Foto 14: Tatt fra motsatt side av Otra over mot Lunden 

 

Foto 15: Foto sett fra Rv.9 ved Brokka mot sør 
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Foto 16: Fodtveittjønn ligger sør i delområde 5 

Verdivurdering 

Det tydelige og åpne landskapsrommet, med bratt terreng bak gårdene i øst, Otra i 
dalbunnen og de tydelige fjellformasjonene i nord og vest gir delområdet gode visuelle 
kvaliteter.  Delområdet har god balanse mellom helhet og variasjon og både rv.9 og 
gårdsbebyggelsen er godt tilpasset landskapets skala. Delområdet er vanlig i regionene og 
er ikke registrert å ha regional eller nasjonal betydning.  

Verdien settes til middels. 

 

 

 

 

Foto 17: Store, åpne partier i det bratte terrenget bak gårdene på Lunden-Brokka 

 
                                                               ▲ 
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5.6 Oppsummering  

Det er skilt ut og verdisatt 4 delområder i tilknytning til planområdet. De to første 
delområdene er satt til noe verdi, område 3 er vurdert til middels-stor verdi og delområde 4 
middels verdi. Det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og Flateland er satt noe høyere pga. 
sin status som utvalgt kulturlandskap.  

Tabell 5-5 Oppsummering verdisetting 
Delområde Navn Verdi 
 1 Rotemo Noe-middels 
 2 Flateland grendefelt Noe-middels 
 3 Det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og 

Flateland 
Stor-svært stor  

 4 Lunden - Brokka Middels 
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6. Påvirkning og konsekvens 

6.1 Delområde 1 – Rotemo 

Delområdet blir i liten grad påvirket negativt av tiltaket. Ny veg følger dagens trase, men vil 
bli noe bredere. Dette vil gi noe utvidelse av eksisterende skjæringer på østsiden av vegen. I 
dette området er det skjæringer fra før, slik at en utvidelse på sikt ikke vil føre til store 
negative endringer av landskapet.  

Utover dette vil strekningen stort bli liggende som den er.  

Påvirkningen settes til ubetydelig. Sammenstilt med noe-middels verdi gir dette 
konsekvensgrad 0. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                             ▲ 
Konsekvensgrad: (0) 
 
 

6.2 Delområde 2 – Flateland grendefelt 

Delområdet påvirkes i noen grad av tiltaket ved at den gamle butikken må rives. Butikken 
har ikke spesielle visuelle kvaliteter, noe som gjør at dette i liten grad fører til negativ 
påvirkning i prosjektet. Avkjøringa til Flateland grendefelt beholdes der den ligger i dag. Det 
samme gjelder avkjøringa mot Rygnestad og boligene på østsiden av vegen. Påkoblingen til 
gammel rv.9 kommer noen meter inn fra avkjørselen til boligfeltet. Påkoblingsvegen vil ligge 
i området der butikken ligger i dag. Gammel rv.9 vil bli liggende slik den gjør i dag og den 
øvrige bebyggelsen i grendefeltet vil være intakt. Ny veg kommer også lenger vekk fra 
grendefeltet, noe som gjør at endringene visuelt vil være svært lite skjemmende. Delområdet 
påvirkes i mindre grad av tiltaket.  

Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Sammenstilt med noe - middels verdi gir dette 
konsekvensgrad 0. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                     ▲ 
Konsekvensgrad: (0) 
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6.3 Delområde 3 – Det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og 
Flateland  

Grunnlaget for at Rygnestad og Flateland har fått status som et utvalgt kulturlandskap er at 
området har svært store biologiske og kulturhistoriske verdier, samt at det er vurdert som 
realistisk å få til langsiktig skjøtsel og vedlikehold av områdene. At området har et helhetlig 
landskap med tidsdybde og kontinuitet gjennom tradisjonell drift og god hevd, at det er 
representativt både regionalt og nasjonalt, har et særpreg og at landskapet har en 
formidlingsverdi er alle avgjørende parameter for at statusen som UKL opprettholdes.  

I forvaltningsplanen for Rygnestad og Flateland er hovedvekten lagt på skjøtsel av 
kulturavhengig biomangfold innen utvalgt kulturlandskap. Det viktigste i rapporten for 
temaet landskapsbilde er å hindre gjengroing av åpent jordbrukslandskap. Det står skrevet i 
rapporten at en skal kunne se fra en gård over til neste gård. At det ryddes i og inn mot 
eiendomsgrenser, helt inn mot steingjerder, langs bekker og grøfter, langs vegkanter og i 
alle overganger der det lett gror igjen er viktig. Disse tiltakene er kun mulig å opprettholde 
med jevnlig skjøtsel og med en stor andel beitedyr (i hovedsak sau). Videre er det å hindre 
tap av varierte og artsrike blomsterenger og vegkanter viktig, siden dette gir en rikere 
opplevelse av et område. Ivaretakelse av gamle og store solitærtrær og fruktbærende trær gir 
variasjon i landskapet. Strømkabler bør legges i bakken. Det er altså det åpne 
jordbrukslandskapet som er grunnlaget for UKL-verdiene i området. 

I KULA-rapporten er det vektlagt at ny veg må tilpasse seg landskapet og at 
bygningsstrukturen i størst mulig grad opprettholdes.  

I de østre delene av området finner en gårder, slåttemark, steingjerder, løer, kvernhus, stier 
og ferdselsveier, gamle gravhauger og annet fra eldre tider. Landskapet bærer preg av god 
skjøtsel og interesse for å ta vare på de gamle bygningene og tradisjonene fra tidligere tider. 
Gjengroing er et problem i kantsoner mot steingjerder, eiendomsgrenser og Lisleå.  

I vest ligger rv.9 som representerer det nyere vegsystemet i dalen, men som har ligget mer 
eller mindre på flata nær Otra også fra gammelt av. Tettstedet Flateland har vokst frem som 
en følge av vegens beliggenhet. Vegen ligger i dag godt forankret i landskapet på den flate 
sletta. Slik situasjonen er i dag ligger rv. 9 som en naturlig avgrensing vest for det utvalgte 
kulturlandskapet. Den eksisterende vegen går igjennom bygda Flateland, der husene ligger 
tett på vegen på begge sider. Dette utgjør sentrum i bygda. 

Tiltaket vil gjøre at ny veg og voll kommer til å skille «tettstedet» Flateland fra den dyrka 
marka i kulturlandskapet. Vegen ligger plassert omtrent i overgangen mellom hagemark og 
dyrka mark. Disse arealene er i dag til dels gjengrodde arealer med en del søppel, spesielt 
der vegen tar av fra eksisterende rv.9. Her vil ny veg beslaglegge et gårdstun med et eldre 
bolighus og låve, hagemark og jordbruksarealer. Dette vil bidra til å endre stedets karakter 
ved at den visuelle kontakten mellom bebyggelsen i vest og kulturlandskapet (UKL) i øst 
opphører. I tillegg vil bygningsstrukturen tas ut av sin opprinnelige sammenheng, selv om 
den i liten grad ødelegges. 
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I tillegg til barrierevirkningen vil en voll være et fremmedelement i det gamle 
kulturlandskapet. Elementet tilhører i større grad et moderne veglandskap. Det samme 
gjelder den nye vegen, som vil bli bredere enn dagens veg og få en stivere kurvatur.  

Ny veg legges lett i terrenget. Inngrepene er små, og det vil kunne opprettholdes dyrkbare 
arealer helt inn til kanten av vegen. Vegen legges nær grensen til UKL i vest, i en del av UKL 
der det i dag er tett med vegetasjon. Med den nye vegen, vil de gjengrodde områdene åpnes 
opp, noe som kan bidra til å stoppe gjengroing i området.  

Lengst nordvest i UKL legger ny veg seg inn i nederste del av Åstogsåsen. Tiltaket gjør at 
vegen blir liggende i forholdsvis høye, tosidige skjæringer gjennom området. De høyeste 
skjæringene mot øst blir omtrent 11 m, mens de høyeste skjæringene mot vest blir omtrent 
4 m. Det totale inngrepet strekker seg over mer enn 300 m. Mot vest vil det i hovedsak lages 
et slakt terreng som møter eksisterende terreng. Inngrepet vil fremstå som et synlig sår i 
landskapet og i dette prosjektet det verste inngrepet med tanke på temaet landskapsbilde. 
Det vil bli brudd i silhuetten Deler av terrenget som vender mot vest (gammel rv.9 og 
bebyggelsen) skal stå igjen. Dette vil dempe virkningen av inngrepet sett fra Flateland.  

Tiltaket er i hovedsak godt forankret i landskapet, men bryter med de opprinnelige 
sammenhengene i nedre deler av UKL ved at bebyggelsen med tilhørende hager og deler av 
jordbruksmarka skilles fra de øvrige arealene i UKL. Det at tiltaket er lagt nær den vestre 
grensen av UKL og at disse områdene fremstår som rotete og gjengrodd er formildende med 
tanke på påvirkning. At tiltaket blir godt synlig fra de østlige delene av Flateland er negativt, 
men tiltaket vil bidra til å åpne opp områder av UKL, som i dag er gjengrodd.  

De store inngrepene i nedkant av Åstogsåsen med dominerende og høye skjæringer, samt 
brudd i silhuett er uheldige for temaet landskapsbilde, men av mindre betydning med tanke 
på grunnlaget for UKL, som i hovedsak vektlegger de biologiske og kulturhistoriske verdiene 
i området og at jordbrukslandskapet skal være åpent. Disse verdiene finner en i hovedsak i 
det åpne kulturlandskapet. De største verdiene finner en også lenger øst i landskapet.  

Oppsummert vil ny veg skille den eldre bebyggelsen på Flateland fra UKL. Vollen og 
skjæringene i nedkant av Åstogsåsen blir fremmedelementer i landskapet, men tiltaket vil 
også bidra til at nedre deler av UKL bli ryddet og landskapet mere åpent enn hva det er i dag, 
noe som er i tråd med målene i forvaltningsplanen. De øvrige delene av UKL blir i liten grad 
berørt av tiltaket, annet enn at de vil få bedre innsyn til vegen enn hva de har i dag. 
Bygningsstrukturen på Flateland opprettholdes i stor grad. En kan fortsatt lese av landskapet 
hvordan sammenhengene har vært fra gammelt av. Grunnlaget for UKL er fortsatt til stede.  

Påvirkningen vurderes til noe forringet - forringet. Sammenstilt med middels-stor verdi gir 
dette konsekvensgrad 2 minus.  

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                            ▲ 
Konsekvensgrad: (--) 
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6.4 Delområde 4 – Lunden - Brokka 

Vegen går i skjæring i første del av strekningen, men legger seg ellers nær eksisterende 
terreng. I sør vil vegen ligge ut mot Fodtveittjønn, parallelt med dagens veg, som vil fungere 
som lokalveg. Videre følger vegen eksisterende veg i stor grad. Utvidelsen gjøres mot Otra, 
noe som medfører lite inngrep på innsiden av vegen, men noe mere fylling i Otra. Det er bra 
å unngå skjæringer inn i det bratte terrenget og ikke minst kulturlandskapet på strekningen. 
Mot Otra forutsettes det at det blir lagt vekt på å gjenskape en god, naturlik kantsone, som 
ligner den som er der i dag. Til dels ligger vegen på fylling også i dag. Når prosjektet står 
ferdig vil store deler av denne strekningen ligne den som ligger der i dag, selv om noe 
bredere veg kan påvirke negativt, ved at dagens landevegspreg reduseres noe.  

Påvirkning vurderes til noe forringet. Sammenstilt med middels verdi gir dette 
konsekvensgrad 1 minus for dette delområdet. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                    ▲ 
Konsekvensgrad: (-) 
 

7. Sammendrag av konsekvens 

Tabell 7-1 Samlet vurdering og konsekvens for tiltaket 
Delområde Navn Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 
1 Rotemo Noe - middels Ubetydelig - 

forringet 
0 

2 Flateland grendefelt Noe - middels Ubetydelig - 
forringet 

0 

3 UKL – Rygnestad og 
Flateland 

Middels - stor Noe forringet - 
forringet 

-- 

4 Lunden - Brokka Middels Noe forringet - 
Avveining Vurderinger som angår UKL-området (delområde 3) er førende for samlet vurdering.  

Samlet vurdering, konsekvens for alternativ -- 
 

Konsekvensvurderingene baserer seg på geometri i reguleringsplanen. Prosjekteringen 
videre vil kunne medføre mindre justeringer av geometrien, men geometrien er godt 
gjennomarbeidet, noe som gjør at vurderingene er gjort på et forholdsvis godt grunnlag.  

Tiltaket får små konsekvenser for landskapsbilde for delområde 1, 2 og 4. Gjennom disse 
områdene vil vegen i stor grad følge eksisterende veg. I delområde 1 vil det kun være små 
siktutbedringer av vegen, som medfører noe utvidelse av eksisterende skjæringer. Utover 
dette vil delområdet i liten grad berøres.  
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For delområde 2 vil den største konsekvensen være at butikken rives. Utover dette vil det bli 
en ny påkobling til Flateland grendefelt og den gamle riksvegen. Den eksisterende vegen blir 
liggende, og det meste av arealene forblir uforandret i forhold til dagens situasjon.  

Delområde 3 vil få de største konsekvensene for temaet landskapsbilde. Områdene ligger 
innenfor det utvalgte kulturlandskapet, Rygnestad og Flateland og tillegges derfor stor vekt. 
Ny rv.9 og langsgående voll blir en barriere mellom den eldre bebyggelsen på Flateland med 
tilhørende hager og de øvrige arealene i UKL. Vollen som anlegges vil være et 
fremmedelement i landskapet. Visuelt er det også i dag en fysisk barriere mellom store deler 
av bebyggelsen langs riksvegen og resten av UKL i form av gjengroing.  

Inngrepene i nedkant av Åstogsåsen i form av 11 m høye skjæringer mot øst og noe lavere 
skjæringer mot bebyggelsen i vest gir det største negativet bidraget for temaet 
landskapsbilde ved at landskapet i dette området endres i stor grad.  

Delområde 4 berøres ved at vegen lengst sør i delområde legger seg på fylling ut i 
Fodtveittjønn og til dels på dyrka mark. Vegen ligger nær eksisterende terreng og 
påvirkningen på temaet landskapsbilde vil være relativt små når ny veg står endelig ferdig. 
Eksisterende rv.9 vil ligge som en rest på østsiden av ny veg og vil fungere som lokalveg for 
gårdene lengst sør. 

Den samlede vurderingen for hele strekningen er at konsekvensene er små for tiltaket på det 
meste av strekningen. Det er gjort vurderinger av det planlagte tiltaket opp mot målene i 
forvaltningsplanen. I planen vektlegges det at forutsetningen for at landskapet kan 
opprettholde sin status som UKL, er at landskapet holdes åpent og ikke gror igjen, samt at 
det opprettholdes et rikt artsmangfold. Der ny veg legges over UKL, vil områdene blir ryddet 
og det vil legges til rette for at grunneier skal kunne fortsette å dyrke jorda eller bruke 
sidearealene til beiteområder. Vegen legges til dels over arealer som i dag er gjengrodd og 
dels over mer åpne områder. Vegen i seg selv ligger godt forankret i terrenget i den delen av 
UKL som går over dyrka mark. Selv om vegen deler opp arealer, som tidligere har vært 
samlet, vil det åpne landskapet opprettholdes, forutsatt at dyrka marka fortsatt drives. Det at 
vegen er lagt i kanten av UKL, fremfor lenger inn er positivt. De verste inngrepene med tanke 
på temaet landskapsbilde følger av skjæringene inn i Åstogsåsen, mens på øvrige deler av 
strekningen er inngrepene forholdsvis snille. Faglig sett vurderes det å være små endringer i 
de forhold som er vektlagt i grunnlaget for statusen som UKL. 

Samlet vurderes tiltaket til middels negativ konsekvens for fagtema landskapsbilde. 
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8. Avbøtende og kompenserende tiltak 

Der vegen legges over UKL er det viktig at den blir liggende godt forankret i terrenget med 
slake fyllinger mot dyrka marka. Deler av arealene på nedre deler av Flateland er i dag 
gjengrodd med skog. Dette gjelder spesielt kantsoner langs bekker og jorder. Ved å rydde 
og åpne opp noe mere i disse områdene kan en erstatte noe av det tapte 
jordbrukslandskapet.  

Vollen gjennom området må få en jevn og fin form. Denne vil visuelt bli den nye kanten på 
kulturlandskapet. Det må vurderes om det kan være mulig å få til blomstereng på denne 
med arter som er typiske for området. Dette er et viktig grunnlag for UKL i 
forvaltningsplanen og vil også bidra positivt til opplevelsen av landskapet. Dette gjelder også 
generelt for grøftekanter langs hele strekningen. 

Den store skjæringa vil bli et varig sår i landskapet. Det legges opp til mykt sideterreng mot 
de høye skjæringene. Mot bebyggelsen kan terrenget slakes ut for å få et mer åpent 
landskapsrom. Å bruke en engfrøblanding med stedegne frø kan bidra til rikere vegkanter. 

Inngrep i kantsonen mot Otra og Fodtveittjønn må settes i stand, slik at kantene får et 
naturlikt preg. Der vegen går over dyrka mark må fyllinger slakes ut og dyrka mark 
reetableres.  

Som erstatning for tapte landbruksarealer kan alt av kantsoner ryddes. I tillegg kan det 
vurderes om det er ytterligere arealer som kan ryddes for å gjenskape noe av det åpne 
jordbrukslandskapet som kjennetegner UKL.   

Dersom det skulle være solitærtrær innenfor UKL området, som har estetiske eller 
kulturhistoriske verdier, må det vurderes å la disse stå i tråd med forvaltningsplanen.  
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