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Sammendrag 

Planlagt trasé for Rv.9 Rotemo-Lunden er konsekvensutredet for fagtema kulturmiljø etter 
Statens vegvesens håndbok V712. Trasé tilsvarer alternativ 3, grønn-brå korridor, fra 
planprogram. 

Jf. planprogram er konsekvenser for det uvalgte kulturlandskapet i jordbruket (UKL) 
Rygnestad og Flateland, samt kulturminner og bygninger på Flateland utredet. Konsekvenser 
for resterende trase, med flytting av laftede bygninger nord i planområdet er også utredet. 

I tråd med metode i V712 er planområdet delt i delområder og verdivurdert. Tiltakets 
påvirkning på hvert delområde er vurdert og angitt konsekvensgrad. Sammenstilling av disse 
gir en samlet konsekvens for tiltaket for fagtema kulturarv. I tilknytning til planområdet er 8 
delområder definert, verdisatt og utredet. 

Særlig viktig for fagtema kulturarv er tiltakets konsekvens for det utvalgte kulturlandskapet i 
jordbruket (UKL), Rygnestad og Flateland. I tråd med metoden er kulturmiljø vurdert på to 
nivå, på landskapsnivå og på kulturmiljønivå innenfor dette landskapet.  

På kulturmiljønivå medfører tiltaket at et miljø konsentrert rundt mindre bruk fra slutten av 
1800-tallet blir redusert og delvis ødelagt. På landskapsnivå er det vurdert at tiltaket skaper 
en barriere og skiller ut en relativt liten del av UKL-området. Delen som skilles ut og delvis 
ødelegges kan imidlertid ikke karakteriseres som en spesielt viktig del av landskapet. Denne 
konflikten er vurdert som overordnet negativ konsekvens lenger nord i planområdet, hvor 
tiltaket er i direkte konflikt med nylig påviste automatisk ferdede kulturminner fra 
jernalderen ved Lunden, og krever fjerning, evt. flytting av to laftede bygninger fra 1700-
tallet. 

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

Delområde Navn Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 
1 Rygnestad og Flateland Stor forringet -- 
2 Flatelandsmoen - gravfelt Stor Ubetydelig 0 
3 Sentrum med gamlevegen Middels Noe forringet - 
4 Nygård med nabobruk Middels Sterkt forringet -- 
5 Steinstog Noe Noe forringet 0 
6 Fotveit Middels Noe forringet - 
7 Lunden Stor Sterkt forringet --- 
8 Brokka Middels Noe forringet - 
Samlet vurdering, konsekvens for alternativ -- 

 

 

 



5 
 

1. Planområdet og tiltaket 

Oveinang er en grend nord i Valle kommune i Setesdal, og omfatter gårdene nord om 
Einang, en særpreget fjellformasjon nord for Valle. Elva Otra renner gjennom dalføret, og 
langs riksveg 9 på elvens østside ligger Aust-Oveinang som omfatter gårdene Flateland (gnr 
25), Rygnestad (gnr 23 og 24) og Garden. Garden brukes som regel som samlebetegnelse for 
gnr. 22, Lunden, som omfatter brukene Lunden, Brokka, Fotveit og Myri. Flateland, med 
avkjørsel til Rygnestad har hatt senterfunksjoner i denne grenden, med postgård, butikk, 
bedehus, skolehus etc i nyere tid. Områdets historie strekker seg imidlertid lengre tilbake. 
På Flateland ligger et av Setesdals største gravfelt, Flateland og Rygnestad utgjør et Utvalgt 
kulturlandskap i jordbruket (UKL). Innenfor planområdet er det altså store kulturhistoriske 
verdier. 

1.1 Rv.9 Rotemo-Lunden 

I dag er Rv.9 Rotemo-Lunden uten 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 for oppstart av detaljreguleringsplan. Fem 
alternative korridorer er vurdert opp mot ulike kriterier innen miljø, samfunn og økonomi. 
For de såkalte ikke-prissatte tema var silingen basert på konfliktpotensiale, og er ikke en full 
konsekvensutredning. 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 kulturarv vil inngå i reguleringsplanen. For 
ytterligere beskrivelse av tiltaket vises det til planprogrammet og pågående arbeid med 
reguleringsplan. 

1.2 Planprogrammets krav 

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

Konsekvensar av inngrepet i det utvalde kulturlandskapet og busetnaden på Flateland må 
greiast ut. Det må gjerast vurderingar rundt alder på bygningane på Flateland som er i 
faresonen, mellom anna for å vere sikre på at det ikkje er bygningar frå før 1650 (som vil 
vere automatisk freda jf. Kulturminnelova §4). Det må og gjerast vurderingar rundt 
konsekvensar ved inngrep i kjende automatisk freda kulturminnelokalitetar nær vegen sør på 
Flatelandsmoen og flytting av badstove og smie nord i planområdet.  
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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. Automatisk fredede kulturminner er markert med lilla, 
SEFRAK-registrerte bygninger med trekant 
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2. Kulturarv  

Kulturminner og kulturmiljø er vår primære kilde for kunnskap om – og forståelse av – 
forhistoriske samfunn og levekår. Kulturminner og kulturmiljøer er også sentrale kilder for 
kunnskap om historiske perioder og nyere tid. Dette er ikke-fornybare ressurser, og det 
nasjonale miljømålet er at det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø ikke 
skal overstige 0,5 % innen år 2020, som beskrevet i stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) 
Leve med kulturminner.  Ambisjonsnivået er opprettholdt og videreføres i stortingsmelding 
nr. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste.  

Videre har Norge forpliktet seg til vern av kulturmiljø gjennom flere internasjonale 
konvensjoner, som Granadakonvensjonen om vern av Europas faste kulturminner, 
Valettakonvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarven, Landskapskonvensjonen om 
vern av sjeldne landskapstyper, stedskarakter og identitet, og Farokonvensjonen om 
kulturarvens verdi for samfunnet (Europarådet hhv 1985, 1992, 2000 og 2005). 

Det stilles strenge krav til areal- og samferdselsplanlegging gjennom kulturminneloven og 
plan- og bygningsloven. 

3. Metode 

3.1 Metode for utredning av ikke-prissatte temaer 

Konsekvensutredning av fagtema kulturarv 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 kulturarv tilsvarer referansealternativet dagens situasjon med 
trafikkøkning. 
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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 
påvirke fagtema kulturarv i anleggs- og driftsfasen (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 kulturarv sin del. 

Kulturminner og kulturmiljøers historiske lesbarhet kan påvirkes uten å bli direkte berørt av 
et tiltak, særlig gjelder dette kulturminner hvor utsikt eller omgivelser er viktig for 
forståelsen av kulturmiljøet. I denne utredningen er kulturminner og -miljø i direkte 
berøring med tiltaket prioritert. Kulturminner og -miljø utenfor planområdet er inkludert 
hvis de er av stor verdi eller ligger nært plangrense. For kulturmiljø i større avstand til 
tiltaket legges det til grunn at visuelle endringer langt unna kulturminnet ikke gir mer enn 
ubetydelig miljøskade. Dermed er kulturminner vest for Otra ikke inkludert. UKL-området 
Rygnestad-Flateland er direkte berørt og blir omtalt nærmere. Influensområde avgrenses 
derfor til planområde, men inkluderer kulturmiljøer som strekker seg utover dette, som 
UKL-området Rygnestad – Flateland. 

3.4 Metode for utredning av fagtema kulturarv 

3.4.1 Definisjoner 

Fagtemaet kulturarv omfatter spor – materielle og immaterielle – etter menneskers 
virksomhet gjennom historien. I en analyse etter håndbok V712 er det de materielle sporene 
som er i fokus, ofte delt i de tre deltemaene kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske 
landskap, hvorav siste også inkluderer bylandskapet. 

Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner, som alle spor etter 
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske 
hendelser, tro eller tradisjon til. Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste 
kulturminner fra før 1537 og alle stående byggverk med opprinnelse fra før 1650. Bygninger 
som er registrert i SEFRAK (Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg) er 
ikke nødvendigvis verneverdige, men registeret omfatter en rekke eldre bygninger, og 
innføring i registeret er en indikasjon på verneverdi. Også hus som ikke er inkludert i 
registeret kan ha verneverdi. 

Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større 
helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås 
som større sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske 
dimensjonen er framtredende. 

Begrepene blir i noen grad diskutert videre i dette kapitlet, og for ytterligere spesifiseringer 
vises det til V712 og kulturminneloven. 
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3.4.2 Kunnskapsgrunnlag og inndeling i delområder 

Eksisterende kunnskap om utredningsområdet er innhentet fra  
- Askeladden (Riksantikvarens kulturminnedatabase) 
- Unimus (Universitetsmuseenes gjenstandsdatabase) 
- Planprogram 
- Foreløpig rapport fra kulturhistorisk registering, Aust-Agder fylkeskommune 
- Relevant faglitteratur og lokalhistorisk litteratur 
- Detaljert kunnskap er innhentet gjennom feltbefaring august 2019 
- Det har vært kontakt med forvaltningsmyndigheten Aust-Agder fylkeskommune  

Områdets historie lar seg følge gjennom bygdebøker som gir et godt kunnskapsgrunnlag.  

Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 er oppfylt, en foreløpig rapport fra Aust-
Agder fylkeskommune foreligger. En arkeologisk registering kan sjelden være helt 
fullstendig. Hvis det oppdages kulturminner under gjennomføring av tiltaket, skal arbeidet 
stanses og regional kulturminnemyndighet kontaktes. Dette er vanlig praksis hjemlet i 
kulturminnelovens § 8, 2. ledd.  

 
Registreringskategorier 

På grunnlag av innsamlet kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder, 
basert på registreringskategoriene i Tabell 3-1 (V712). Med enhetlig menes områder som 
har en tilnærmet lik funksjon, karakter og/eller verdi.  

Aktuelle delområder for dette prosjektets del omfatter primært gårdsmiljø. Noen delområder 
vil også ha innslag som knyttes til tettbygde områder, teknisk-industrielle kulturminner og 
utmark, men disse er mindre fremtredende jf. Tabell 3-1. Planområdet fremstår som et 
jordbrukslandskap, men noe marginalt og naturlig avgrenset av dalførets topografi.  

Etter revisjon i 2018 av håndbok V712 åpner metoden for å verdisette kulturmiljø på både 
delområdenivå og landskapsnivå. Sistnevnte er primært beregnet på kulturlandskap definert 
av forvaltningen, som KULA (kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse), UKL (Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket), NB! (Nasjonale interesser i by og tettsteder) og lignende. Som 
regel har slike landskap høy verdi, består av større funksjonelle sammenhenger, og kan 
omfatte flere mindre kulturmiljøer. UKL-området Rygnestad og Flateland er et slikt område 
og er følgelig et av delområdene i denne utredningen. Jf. metoden vil områder som berøres 
av tiltaket skilles ut som egne delområder innenfor dette landskapet. Vurderingen av 
kulturlandskapet er dermed på to nivå, på landskapet som helhet, med en selvstendig 
vurdering av landskapets elementer som berøres. Før selve analysen gis en generell 
presentasjon av UKL (Kap. 4). 
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Tabell 3-1. Registreringskategorier for fagtema kulturarv (V712) 

 

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: 



11 
 

Tabell 3-2 Verdikriterier for fagtema kulturarv (V712) 

  

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 

  
Figur 3-2. Skala for vurdering av påvirkning, men veileder for vurdering (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 3-3. Konsekvensvifta. Konsekvensen for et delområde kommer frem ved å sammenstille verdien 
med påvirkningen som tiltaket vil medføre. 

I kap. 7 er det foretatt en samlet konsekvensvurdering. Delområdenes konsekvensgrader 
oppsummeres i tabell, og samlet konsekvensgrad for alternativet angis. Den samlede 
konsekvensgraden er begrunnet tekstlig. 

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 Aust-Agder 
fylke. 

Grunnlaget for utvalg av UKL-områder er: 
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1. Det skal i størst mulig grad omfatte jordbrukslandskap med både 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 

(SLF 2007: III-IV) 

Forvaltningen (p.t. Fylkesmannen, det høres nå om myndigheten skal overføres til 
kommunene fra 2020) driver en tilskuddsordning for 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. 

5. Delområder – verdivurdering 

Spor fra steinalder sporadisk forekommer sporadisk i øvre deler av Setesdal, men særlig fra 
jernalder forekommer automatisk fredede kulturminner. I eldre tider ser ferdsel ut til å ha 
gått på tvers av landskapet over heiene eller fjellene. Dette endret seg med trelasthandelen 
fra andre halvdel av 1600-tallet, fra 1700-tallet gikk ferdsel mer langs dalen. Postvegen 
ferdig frem til Valle i 1846, etter hvert også med broer fremfor fergeplasser. 1867 til 79 ble 
det bygd veg videre nordover til Bykle, altså forbi Flateland. På slutten av 1950-tallet ble 
dagens veg bygget i ulike etapper gjennom planområdet. I det følgende er Influensområdet 
inndelt i delområder og verdivurdert. Deler av planområdet som ikke inngår i delområder, er 
markert med ubetydelig verdi. Kulturminner kan forekomme innenfor dette området, men 
enkeltstående og av lavere verdi. De gir ikke grunnlag for å definere et kulturmiljø, 
delområde. 
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Figur 5-1 Aust-Oveinang nå (2015) og i 1957. Øverst til høyre i bildene ser vi Rygnestad, nederst er 
Flateland. Videre nordover langs Otra ligger Garden (Lunden) på østsiden. Nord for Flateland og ved 
Fotveit er man i gang med ny veg på bildet fra 1957 
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Figur 5-2 Planområde med tiltak. Influensområde tilsvarer planområde som vist i planprogram med 
verdivurderte delområder som strekker seg utenfor dette området. Beskrivelse av verdier i det følgende 
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5.1 Delområde 1 – Rygnestad og Flateland 

Rygnestad og Flateland er et delområde på kulturlandskapsnivå, og tilsvarer det utvalgte 
kulturhistoriske landskapet. 

De to matrikkelgårdene dannet to klare geografisk avgrensede landskapsrom med store 
biologiske og kulturhistoriske verdier, med Flateland nede i dalføret med elven Otra, mens 
Rygnestad ligger på et platå noe over. Området ligger 450 – 480 moh og er representativt 
for bruksstrukturen i Setesdal. Grendene ligger sørvendt og har godt klima. Jordsmonnet er 
også godt og gir relativt rik vegetasjon. 

På Flateland finner vi kullgroper og et av Setesdals største gravfelt fra jernalder, og tufter 
trolig fra middelalder eller eldre. I området har det trolig vært jernfremstilling både i 
jernalder og middelalder, med råstoffer fra jernvinneanlegg i fjellene.  

Eiendommene er av ulik størrelse og karakter, fra storgården Rygnestad til husmannsplasser 
som Slengen. Slik sett viser området også historie med befolkningsutvikling og hvordan 
eiendomsforhold og ressurser var fordelt. Bygningene og gårdene i grendene har tradisjonell 
utforming og plassering, og bebyggelsen har gode eksempler på tradisjonell byggeskikk 
med fjøs, løe, sommerfjøs, kvernhus, loft, smie og badstue. Her finner vi også andre 
kulturminner som steingjerder, bakkemurer, rydningsrøyser og geiler, fegaten mellom 
gården og utmarka. 

Rygnestadtunet er fredet og en del av Setesdalsmuseet. Tunet er svært verdifullt med flere 
gamle bygninger. Den mest kjente er Rygnestadsloftet som ble bygget av Åsmund Rygnestad 
på slutten av 1500-tallet. «Vonde-Åsmunds» bedrifter er sagnomsuste, og på loftet er det 
bevart gjenstander som trolig stammer fra Åsmunds tid som leiesoldat på kontinentet. 

Området utmerker seg også med godt bevarte naturbeiter, slåttenger, hagemark og gammel 
lauvskog. Innenfor landskapet er det flere verdifulle naturtypelokaliteter. Det er utarbeidet 
en forvaltningsplan for området, for skjøtsel av kulturavhengig biomangfold.  

Hver for seg kan flere av verdiene, objektene og strukturene beskrevet over vurderes som 
enkeltobjekter og enkeltmiljøer. I tråd med metode V712 vil dette også bli gjort innenfor 
planområdet. Verdien i delområde 1 på landskapsnivå knytter seg ført og fremst til den 
bevarte helheten i landskapet, og sammenhengen mellom ulike elementer. Slik sett er 
delområdet et helhetlig kulturlandskap med stor tidsdybde og bevarte spor fra ulike tider, 
hvor man kan følge utviklingen av jordbruket og gårdene fra jernalder frem til i dag. 

Verdivurdering 

Rygnestad og Flateland er et av landets 45 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 
området var blant de 20 opprinnelige utvalgte landskapene, og det første i Aust-Agder. 
Landskapet har store kulturminneverdier som gravfeltet på Flateland og tunet på Rygnestad. 
Som utvalgt kulturlandskapet er det imidlertid samspillet mellom bruk og bevaring som er i 
fokus, og dette utvalgte kulturlandskapet er et meget godt og velbevart eksempel på 
jordbrukstilpasning i Setesdal, med mange opprinnelige kulturhistoriske strukturer og 
objekter, og kulturavhengige arter. 
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Delområdet er på kulturlandskapsnivå, det er skilt ut flere delområder på 
kulturlandskapsnivå (delområde 2-5) i planområdet som berører kulturlandskapet. 

Rygnestad og Flateland vurderes til stor verdi, opp mot svært stor. 

 

 
                                                                                                  ▲ 

 

 
Figur 5-3 Flateland. Dagens Rv.9 avgrenser UKL-området til venstre. Til høyre ser vi vegen opp til 
Rygnestad (Rynningen 1987:152) 

  
Figur 5-4 På Flateland, på vegen mot Rygnestad, like etter avkjøring fra Rv.9. Bruket Oppistog i senter 
av bildet 
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5.2 Delområde 2 – Flatelandsmoen gravfelt 

Gravfeltet på Flateland (ID 70284) er det nordligste av de store gravfeltene i Setesdal. Feltet 
omfatter om lag 40 hauger av sand. I 1862 oppgir Nicolaysen at det var henimot 20 hauger, 
hvorav det på den største skal ha stått tre steiner. Askeladden oppgir 39 hauger. Den største 
er Koshaug, med 35 meter i tverrmål. Ved restaurering av en av haugene etter masseuttak 
ble det funnet glassperler, et lite gullstykke med innfelt granat og filigran, samt ulike 
fragmenter av glass, bronse, blikk, jern og keramikk (C36401). Dette er funn fra eldre 
jernalder, men feltet var trolig hovedsakelig i bruk i senere del av yngre jernalder og har 
altså lang brukstid. 

Felter er delvis skogvokst, det er bygd bolighus i nordre del av feltet, med en gardsveg som 
skiller Koshaugen fra de andre haugene. Det kommer også et eldre vegfar fra sør gjennom 
feltet, dette har til dels preg som traktorveg i dag. 

 
Verdivurdering 
Tross nærføring av hus og veg er feltet godt bevart. Kulturminnene er automatisk fredet og 
har stor opplevelsesverdi. Delområdet ligger innenfor kulturlandskapet Rygnestad og 
Flatelandsmoen som har stor verdi (delområde 1). Delområde 2, Flatelandsmoen har stor 
verdi. 

 
                                                                                               ▲ 

 

  
Figur 5-5 Fra gravfeltet Flatelandsmoen. Koshaugen til høyre 

 

5.3 Delområde 3 – Sentrum med gamlevegen 

Delområdet omfatter området fra krysset med avkjøring til Rygnestad, sørover langs den 
eldre vegen, til gravminnet ID 41797. Langs dette strekket er det bevart ulike spor som gir et 
bilde av området før dagens veg ble bygd forbi Flateland tidlig på 1960-tallet. 
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I perioden 1867 til 79 ble det bygd veg videre nordover fra Valle til Bykle, altså forbi 
Flateland. Før dette var landkommunikasjonen langs dalen langs ridesti, ved frakt ble det 
kløvet eller brukt slede om vinter.  

Sør i delområdet ligger Askeladden ID 41797. Dette er et lite gravfelt opprinnelig bestående 
av tre gravhauger. Den ene haugen er fjernet, en annen er delvis fjernet av den gamle vegen. 
De to gjenværende haugene har tverrmål på 3 og 4,5 meter, men er ikke lenger tydelige i 
terrenget og er bevokst med lyng og furu. Det er rimelig å tenke at postvegen ble lagt langs 
en eldre ferdselsåre. Denne kan ha vært svært gammel, det er ikke uvanlig at gravhauger ble 
lagt langs ferdselsårer. 

Noe over 100 meter mot nord ligger skolehuset. Det ble bygd nytt skolehus på Flateland i 
1919, i bruk frem til 1959. Bygningen er i dag grendehus.  

Enda et stykke mot nord, forbi en sag og høvleri under bnr 10, før krysset på Flateland, 
ligger bruket Ljosheim (bnr. 53), skilt ut fra ut fra bnr. 10. I 1929/30 satte Halvard 
Torgrimson Flateland opp flere bygninger i krysset, i hovedhuset åpnet han Flateland 
Turistheim som var i drift fra 1935 til 1960-årene. Her var det også poståpneri frem til 
1969. Fra 1909 hadde farsgården (bnr. 10) fungert som poståpneri. Ljosheim var også 
telefonsentral, da sentralen ble automatisert i 1967 var det som første i Valle kommune. 

Bedehuset Broderheimen ble tildelt tomt i 1932, like øst for bnr. 53. Bedehuset ble innviet i 
1930, i samarbeid mellom Indremisjonen, Kinamisjonen og Frikirken. Utvidet i 1965-66 og 
fremdeles i bruk.  

Flateland Handel ble bygd på vestsiden av veien i 1959, og videreførte til en viss grad 
knutepunktfunksjonen ved Krysset. Tidligere hadde det vært forretning på Flatelandsmoen, 
litt nord for krysset (se delområde 4). Butikken er ikke lenger i drift. 

Verdivurdering 

Delområdet omfatter en strekning langs den gamle postvegen, like øst for dagens Rv. 9. mot 
til Krysset på Flateland. Her er et par skadede gravminner i sør, lenger nord er det en 
ansamling ulike bygninger som vitner om et knutepunkt for Aust-Oveinang langs den gamle 
Setesdalvegen. Bygninger som skole- og bedehus fra mellomkrigstiden er ikke uvanlige, 
størst kulturhistorisk verdi knytter seg nok til den gamle turistheimen. Bygningene er 
vedlikeholdt i ulik grad, men samtlige er utbedret og fremstår ikke som helt autentiske. 
Miljøet er likevel historisk lesbart. Delområdet ligger i kanten av kulturlandskapet Rygnestad 
og Flateland som har stor verdi (delområde 1). Som kulturmiljø vurderes delområde 3 til 
middels verdi. 

 

 
                                                                ▲ 
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Figur 5-6 De to gjenværende gravhaugene av Askeladden ID 41797, like øst av den gamle postvegen 

  
Figur 5-7 Skolehuset fra 1919, til venstre fotografert på 1950-tallet, til høyre i dag (Fiskaa og Falck 
Myckland 1956:744) 

  
Figur 5-8 Bedehuset Broderheimen fra 1930, til venstre fra 1950-tallet, til høyre i dag. Det yngste 
bildet er fra motsatt side og viser utvidelsen fra 1960-tallet. Det opprinnelige preget er imidlertid 
beholdt på bygningens bakside (Fiskaa og Falck Myckland 1956:744) 
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Figur 5-9 Den gamle turistheimen på Ljosheim fra 1930, til venstre på 1950-tallet, til høyre i dag 
(Fiskaa og Falck Myckland 1956:744) 

  
Figur 5-10 Til venstre Flateland handel, til høyre sag og høvleri 

 
Figur 5-11 Ljosheim sett fra sørvest i 1986. Lengst til venstre Flateland Handel deretter den gamle 
turistheimen. Lengst til høyre skimtes bedehuset Broderheimen (Ryningen 1987:261) 
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Figur 5-12 Krysset til Rygnestad og vegen sørover i 1959, 1965 og i 2013. Merk at dagens veg er 
kommet til før 1965 
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5.4 Delområde 4 – Nygård med nabobruk 

Delområdet omfatter brukene 26, 31, 52 og tunene på 3 og 17. Disse brukene er tilknyttet 
dyrkamarken nord på Flateland, mellom Rv 9 og vegen til Rygnestad. Delområdet ligger 
innenfor det utvalgte kulturlandskapet, men utgjør en avgrenset del som berøres av tiltaket 
og skildres derfor her nærmere. Delområdet kalles her Nygård, men omfatter et større 
område enn bare dette bruket. Nygård er imidlertid en treffende betegnelse, siden Nygård 
og disse nabobrukene er relativt nye, skilt ut rundt slutten av 1800-tallet og fremover. 

I bakkene opp mot Rygnestad ligger tunene til brukene Holti (bnr. 3) og Oppistog (bnr. 17). 
Våningshuset på Holti ble flyttet til nåværende plassering ved utskifting rundt 1870. Bruk 
17, Oppistog, skylder som eget bruk senest fra tidlig 1700-tall, kildene og 
eiendomsforholdene er uklare for århundret forut. Den eldste delen av stuehuset skal være 
fra 1730-årene, mens nystuen er fra 1850. Loftet skal også være fra 1700-tallet, 1736. 
Loftet ser ut til å være fjernet eller flyttet, det er oppgitt som ruin på Askeladden. Fra disse 
to tunene er det utsikt mot vest, Oppistog har også dyrkamark nedover mot riksvegen.  

Bruk 26, Flatelandsmoen, ligger nede på flaten ved dagens Rv. 9. Bruket ble skilt ut i 1899 
fra bruk 1 og 2. Stuehuset på Flatelandmoen er fra 1928, med et uthus fra 1927. Her ble det 
også drevet butikk i årene før Flateland Handel ble etablert. 

Like nord for Flatelandmoen ligger Bruk 31 Nygård. Bruket ble fradelt fra bnr 18 i 1912. 
Huset ble imidlertid oppført ca 1897 og utbygd i 1939 (Vaage 1956:742) 

Videre mot nord ligger bruk 52, Myrvang, fradelt i 1927. Husene er fra 1925. 

Verdivurdering 

Området omfatter dyrkamark og bebyggelse som del av kulturlandskapet. Den eldste 
bebyggelsen er tunene Oppistog og Holit, men de øvrige tunene er mindre bruk fra rundt 
århundreskiftet og videre på tidlig 1900-tall. Som tun vurderes Oppistog og Holti til stor 
verdi etter håndboken, de øvrige tunene har lavere verdi. Delområdet har en 
historiefortellende verdi som viser eldre tun litt høyere i terrenget, men en rekke mindre 
bruk som ble etablert nede på flaten, langs vegen. Delområdet ligger i kanten av 
kulturlandskapet Rygnestad og Flateland som har stor verdi (delområde 1). Som kulturmiljø 
vurderes delområde 3 noe under stor verdi, til middels verdi. 

 

 
                                                                        ▲ 
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Figur 5-13 Holti på 1950-tallet og i dag. Våningshus flyttet her rundt 1870 (Fiskaa og Falck Myckland 
1956:742) 

  
Figur 5-14 Oppistog på 1950-tallet og i dag. Våningshus med eldste del fra 1730-årene (Fiskaa og 
Falck Myckland 1956:743) 

   
Figur 5-15 Flatelandsmoen på 1950-tallet, trolig mens den enda ble drevet butikk her, til venstre. I 
ettertid er taket på bygningen hevet. Til høyre uthuset fra 1927. Våningshuset er fra 1928 ((Fiskaa og 
Falck Myckland 1956:743) 
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Figur 5-16 Nygård på 1950-tallet og i dag (Fiskaa og Falck Myckland 1956:742). Bygningen ble 
oppført i 1897 (Fiskaa og Falck Myckland 1956:742) 

  
Figur 5-17 Myrvang på 1950-tallet og i dag. Oppført 1925 (Fiskaa og Falck Myckland 1956:744) 

  
Figur 5-18 Bruksstruktur, brukene Myrvang, Nygård og Myrvang nede på flaten er senere bosatt enn 
Oppistog og Holti 
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Figur 5-19 Delområdet sett fra sørøst, fra vegen opp mot Rygnestad. Oppistog skimtes til høyre 

 
Figur 5-20 Utsnitt fra utskiftingskart fra 1924, tilrettelagt 1928. Utsnittet viser utmarken på Flateland. 
Merk at flere rydningsrøyser og stensettinger også er markert. De relativt nye utskillelsene i 
delområdet, til venstre i kartet, har imidlertid ikke den kompliserte teigblandingen som er tydelig i de 
eldre delene av innmarken 
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5.5 Delområde 5 – Steinstog 

Helt nord på Flateland står tre hus, Setesdalsvegen 3960, 3962 og 3964, i bygdeboken er de 
kalt tuft 1, 2 og 3 under Åsen (Ryningen 1987:247-250). Åsen (bnr. 18) er den 
høyestliggende gården på Flateland, med tun ved vegen opp til Rygnestad. Opprinnelig var 
det en plass i området ved og mellom Setesdalsvegen 3962 og 3964, kalt Steinstog. 
Avmerket på utskiftingskartet, og bebodd fra 1875-1925. Huset skal ha blitt flyttet til 
Utistog, sør på Flateland.  

Dagens bygninger er fra 1940 (Setesdalsvegen 3960), 1954 (Setesdalsvegen 3962) og 1948 
(Setesdalsvegen 3964). Av ulike grunner, slektskap etc, ble disse tomtene gitt eller solgt, 
men er først skilt ut i senere tid. Husene fremstår som moderniserte siden byggetidspunkt. 

Nord for delområdet, sør for delområde 6, Myri, er det forseggjorte oppmuringer i Otra ved 
Hagefoss. Det antas at dette er ledemurer knyttet til tømmerfløting. Disse blir ikke berørt av 
tiltaket og er ikke inkludert som delmiljø. 

Verdivurdering 

Relativt moderne bebyggelse uten særmerkede kvaliteter blir vanligvis ikke vurdert til 
kulturminneverdi etter metoden gitt i V712. Den kulturhistoriske verdien til dette 
«boligområdet» fra midten av 1900-tallet er lav, men er en del av gardshistorien til bruk 18 
på Flateland. Flateland er del av det det utvalgte kulturlandskapet og de tre eiendommene 
rundt tidligere Steinstog vurderes som eget miljø siden de er innenfor kulturlandskapets 
avgrensing.  Delområdet vurderes til noe verdi 

 

 

 
Figur 5-21 Utsnitt fra utskiftingskartet fra 1924. Steinstog er avmerket langs vegen, nord for Myrvang 
og Nygård 

 
                                ▲ 
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Figur 5-22 Delområde 5 i 1986 og i dag. I forgrunnen ses Setesdalsvegen 3360, i bakgrunnen de to 
følgende husnumre (Ryningen 1987:248) 

 

5.6 Delområde 6 – Fotveit 

Fotveit er det sørlige av de tre hovedbrukene på Garden, fellesbenevnelsen for de nordlige 
brukene på Oveinang. 

Delområdet omfatter Fotveit og bruket Myri. Kulturmiljøet strekker seg fra Myri nordover 
mot Lunden, og dekker det flate rommet rundt Fotveitstjørn, en bakevje av Otra. 

Fotveit er yngre enn Lunden og Brokka i nord, men det er antatt at det var en egen enhet her 
allerede før svartedauen. Navneendingen -tveit antyder en opprinnelse i vikingtid. Forleddet 
kan skrive seg fra «fot», kanskje som mannsnavn eller kallenavn, eller kanskje en eldre 
benevnelse på en hunrev. Navnet er ikke vanlig. 
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Under den arkeologiske registeringen til fylkeskommunen høsten 2019 ble det store 
rydnings-området på markene like nord for Fotveitstjørn registrert som kulturminne (ID-
262957), som annen lokalitet, ikke fredet. Området dekker om lag 100x50 meter med 
rullestein. I øst mot vegen er avgrensingen en moderne ryddingsrand, men i området virker 
steinene ryddet i forsenkinger og voller. Funksjon og når disse strukturene eventuelt ble 
brukt er ukjent. Området er tilgrodd.  

På utskiftingskartet er området rett og slett ikke tatt med, og det kan spørres om dette bare 
var et flomområde i eldre tid. Otra ble regulert lenger oppe tidlig på 1900-tallet, og Setesdal 
ble mindre utsatt for store flommer fra 1930-tallet av. På ortofoto fra 50-tallet fremstår 
Fotveit omtrent som i dag, med marker på begge sider av tjørnet, men i eldre tid var kanskje 
ryddingen av området primært på østsiden av tjørnet. Imidlertid er det påvist forhistoriske 
spor på Lunden nært elven, det er ikke innenfor rammene av denne utredningen å avklare 
hva eventuelle spor under ID-262957 kan representere. 

På tunet på Fotveit står løen som skal ha opprinnelige deler fra om lag 1870-80 (SEFRAK 
0940-0004-136). Våningshuset er oppgitt å være fra 1916 (Ryningen1987:433) eller 1919 
(Fiskaa og Falck Myckland 1956:740). Fotografiet i Figur 5-24 åpner for at bygningen kan 
være enda et par år eldre. Sør for tunet står en badstue fra 1800-tallet (Sefrak 0940-0004-
138). Like nord på tunet står et moderne bolighus.  

Noen 100 meter sør for Fotveit ligger en liten husmannsplass, fradelt fra Fotveit i 1874, kalt 
Myri.  Våningshus og uthus er fra 1945, men det skal også være et eldre stolpehus her 
(Ryningen 1987:451).  

Sør for Myri ligger Fjellheim, fradelt i 1948 med bygninger fra 1950-tallet, sør for dette 
ligger Solberg, fradelt i 1971 med hus fra 1945. Som eiendommene i delområde 5 like sør er 
dette relativt nye utskillelser med yngre bebyggelse, av lav kulturhistorisk verdi. De er heller 
ikke innenfor UKL-området, og er ikke vurdert som et kulturmiljø her.  

Verdivurdering 

Fotveit er et eldre bruk på Garden, og står i sammenheng med husmannsplassen Myri. Tunet 
på Fotveit har bevart del av den opprinnelige strukturen, det er flere bygninger her av noe 
alder, selv om de er moderniserte. Delområdet vurderes til middels verdi. 

 

 
                                                           ▲ 
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Figur 5-23 Askeladden ID 262957, et delvis ryddet område på Fotveit 

 
Figur 5-24 Fotveit tidlig på 1900-tallet. Datering av bildet er vanskelig lesbar, men jenta nest mot 
høyre skal være født i 1898 (Ryningen 1987:342) 

 
Figur 5-25 Fotveit i dag 
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Figur 5-26 Fra Myri på tidlig 1900-tall og i dag. Dagens bygninger er fra 1945 (Ryningen1987:399) 

 

5.7 Delområde 7 – Lunden 

Lunden er matrikkelnavnet på Garden, men brukes i dagligtalen om bruk 6, Lunden. Sammen 
med Brokka er Lunden ganske sikkert eldst av brukene på Garden. Navnet skal trolig forstås 
som betydningen skogholt, det er fristende å tenke at dette er det eldste navnet. De to 
gårdene ligger tett og har trolig hatt en felles opprinnelse. 

Tunet er erstattet med bygninger i nyere tid, men bak løen står et stabbur som ble flyttet fra 
nordenden av huset. I flg SEFRAK-registeret mener eier at bygningen skulle være fra rundt 
1650 (SEFRAK 0940-0004-032). 

Over veien, ved elven, står en gamme badstue, muligvis fra andre kvartal av 1700-tallet 
(SEFRAK 0940-0004-013) og en smie, trolig fra 1700-tallet (SEFRAK 0940-0004-013). 

Imidlertid ble det gjort flere funn under de arkeologiske registeringene i planområdet høsten 
2019. De fleste funnene ble gjort ved Lunden Camping, nedenfor vegen og tunet på Lunden. 

Lokalitet ID 262823 samler flere ulike spor, her er det påvist 15 ulike strukturer. Lengst i 
nord er det en dyrkningsflate, videre er det spor av to graver, tre kokegroper, ett ildsted og 
en ovn. Det er også påvist fem groper og to bosetningsspor. De fleste sporene er 
konsentrert mellom vegen og hyttene på campingplassen, men de arkeologiske sporene 
strekker seg trolig over et større område som nå er fredet. Trolig vil det også være spor bort 
mot tunet på Lunden. 

Like sør for lokaliteten er det også påvist fossile dyrkingslag, skilt ut som egen lokalitet ID 
262901. 

Det er også påvist to førreformatoriske dyrkingsflater (ID 262898 og ID 262899) nord for 
tunet, i bakkene nær Brokka. 

Samtlige lokaliteter er antatt å ha datering fra jernalderen. 
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Verdivurdering 

Lunden er et av de eldste brukene på Garden. Tunet har i dag lav kulturhistorisk verdi som 
miljø, men her er bevart tre eldre bygninger, en flyttet på tunet, og to like nedenfor dagens 
veg. Imidlertid er det påvist en konsentrasjon av funn fra jernalder nedenfor turområdet. 
Disse er automatisk fredet og har stor kunnskapsverdi. Disse kulturminnene trekker miljøet 
på Lunden opp til stor verdi. 

 

 
                                                                                          ▲ 

 
Figur 5-27 Utskiftningskartet fra 1912 for innmarken på Lunden, viser tunet på Lunden og et eldre tun 
på Brokka (delområde 8) 
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Figur 5-28 Lunden i 1910 til venstre. Opprinnelig gikk postvegen under låvebroen på tunet. De gamle 
bygningene er erstattet med ny låve i 1966 og våningshus i 1978 (Jansen og Ryningen 1994b:333) 

  

  
Figur 5-29 Øverst til venstre det gamle stabburet på Lunden, til høyre badstuen og smien nedenfor 
vegen, ved busstoppet i bakgrunnen. Nede til venstre smien, til høyre badstuen 
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Figur 5-30 Askeladden ID 262823-19 til venstre, struktur tolket som ovn for utvinning av jern fra 
myrmalm. Steinene til høyre i bildet er sporene av lufte/tappekanal. Bildet til høyre viser en kokegrop, 
Askeladden ID 262823-4 (Aust-Agder fylkeskommune 2019:24, 26) 

 

 
Figur 5-31 Ortofoto til venstre de to lokalitetene nær tunet på Lunden, som avmerket i Askeladden. 
Mange av strukturene i ID 262823 ble påvist i et konsentrert område mellom tunet og campinghyttene 
på Lunden (øverst til høyre). Nederst til høyre fra de arkeologiske registreringene (Aust-Agder 
fylkeskommune 2019:15, 19) 
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5.8 Delområde 8 – Brokka 

Navnet betyr brattlendt, bakke. Opprinnelig har det stått både et nordre og søre Brokka tun 
lenger oppe i bakkene. Dagens tun er fra 1957, men her står også et loft (SEFRAK 0940-
0004-122) oppgitt å være fra 1668 (SEFRAK) eller 1648 (Fiskaa og Falck Myckland 
1956:740). Noe over tunet en badstu (SEFRAK 0940-0004-118) fra 1800-tallet.  

Loftet er flyttet fra Søndre Brokka i 1978 flg Sefrak. Opprinnelig sto det på Gamle Brokka 
(nordre). Loftet har stor verdi. Badstuen er fra andre halvdel av 1800-tallet. Etter foto å 
dømme må også denne være flyttet fra Søndre Brokka. 

Nede ved rv.9, ved avkjørsel til Sanden Såre bubilcamp står en vårfjøs (SEFRAK 0940-0004-
139) som kan være fra 1746. Dette er markert som usikkert i registeringspapirene og 
bygningen er vurdert til lav egen- og miljøverdi i SEFRAK. Bygningen er vedlikeholdt og 
restaurert med moderne materialer blant annet i taket. Bak bygningen, mot nord, står en 
panelet bygning av et mindre alderdommelig preg, ikke SEFRAK-registrert. Vårfjøsen er 
tegnet på utskiftingskartet fra 1912, den andre bygningen kan være en av dem som er 
markert nord for denne. 

Verdivurdering 

Brokka er i dag et yngre tun, men i bakkene over tunet har det stått to eldre tun. I bakkene 
er det tufter etter disse tunene, landskapet er preget av terrasser, oppmuringer og gamle 
vegfar. Her er det også bevart eldre bygninger, selv om de er flyttet på. 

Miljøet vurderes til middels verdi, opp mot stor. 

 
                                                                          ▲ 

 

  
Figur 5-32  Vårfjøsen mellom dagens Rv. 9 og avkjøring til Sanden Såre Bubilcamp 
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Figur 5-33. Brokka. I bakkene over dagens tun er tuftene etter to eldre tun, sammen med bakkemurer 
og rydningsrøyser er dette et gammelt kulturlandskap 

  
Figur 5-34 Til venstre loftet (SEFRAK 0940-0004-122) fra 1668 som har stått på tre ulike tun på 
Brokka. Til høyre det søre tunet på Brokka på 1950-tallet, kort tid før tunet ble lagt til dagens 
plassering (SEFRAK, (Fiskaa og Falck Myckland 1956:740) 

 

5.9 Oppsummering  

Det er skilt ut og verdisatt 8 delområder i tilknytning til planområdet. Delområde 1 er på 
landskapsnivå og tilsvarer UKL-området Rygnestad – Flateland med stor verdi. Ytterligere to 
delområdet er vurdert til stor verdi. Fire delområder er vurdert til middels verdi, og ett til 
liten verdi. Fire av delområdene på kulturmiljønivå ligger innenfor delområde 1. 
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Tabell 5-1 Oppsummering verdisetting 

Delområde Navn Verdi 
 1 Rygnestad og Flateland Stor 
 2 Flatelandsmoen - gravfelt Stor 
 3 Sentrum med gamlevegen Middels 
 4 Nygård med nabobruk Middels 
 5 Steinstog Noe 
 6 Fotveit Middels 
 7 Lunden Stor 
 8 Brokka Middels 

 
 

6. Påvirkning og konsekvens 

6.1 Delområde 1 – Rygnestad og Flateland 

Arealmessig griper tiltaket inn i en mindre del av kulturlandskapet Rygnestad – 
Flatelandsmoen, og i utkanten av dette.  

Nord til krysset til Rygnestad følger ny veg eksisterende trase, og ligger slik sett i grensen av 
området, som dagens veg. Dette vurderes ikke å påvirke delmiljøet. 

Fra krysset og nordover avviker vegen fra dagens trasé, går mer rett mot nord og krysser 
dyrkamark mellom Oppistog og brukene langs dagens veg, Nygård og Myrvang. Vegen 
medfører at bruket Flatelandmoen fjernes, og at Nygård og Myrvang fra resten av 
landskapet. Vegen medfører på samme måte at etterkrigsbebyggelsen nord for disse skilles 
ut fra kulturlandskapet. 

Inngrepet går ikke inn i de viktigste og eldste elementene på Flateland, som det store 
gravfeltet eller de eldste tunene. Historiemessig griper den inn i elementer fra slutten av 
1800-tallet og separerer dem fra resten av miljøet. Også de tre husene på Steinstog hører 
med i dette miljøet, selv om de er yngre, fra like etter krigen, men også disse får et markert 
skille fra resten av landskapet.  

Utover konkrete historiske objekter karakteriseres de utvalgte kulturhistoriske landskapene i 
jordbruket av sammenhengen mellom disse objektene og landbruket, og hvordan disse er 
gjensidig avhengige. Området som går tapt er ikke blant de kartlagte biotopene med stor 
verdi i dette landskapet, men tap av dyrkamark reduserer driftsarealet innenfor dette 
landskapet. 

Tiltaket bryter UKL-området, men er i utkanten og ikke i konflikt med de største og eldste 
verdiene i dette landskapet. Tiltaket bryter imidlertid sammenhenger og danner en barriere i 
utkanten av miljøet. En del av landskapet, hovedsakelig med spor fra tidlig 1900-tall og 
fremover, blir delvis ødelagt og taper sammenheng med resten av UKL-området. 
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Tiltaket medfører noe begrensing på langsiktig drift, men utvalgskriteriene for 
kulturhistoriske landskap beskrevet i kapittel 4 vil i stor grad være opprettholdt etter tiltaket. 

Tiltaket påvirker bare en liten del av UKL- området, men siden sammenhenger er 
grunnleggende i utvelgelse av UKL-områder, vurderes påvirkning til litt mer enn noe 
forringelse. Påvirkning vurderes til forringet, men i den lave enden av skalaen, ettersom det 
er mindre viktige sammenhenger som blir brutt. Sammenstilt med stor verdi gir dette 
konsekvensgrad 2 minus. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                              ▲ 
Konsekvensgrad: (--) 
 

6.2 Delområde 2 – Flatelandsmoen gravfelt  

Dagens Rv. 9 vil utbedres i samme trasé, om lag 70 meter vest for gravfeltet. Endring fra 
referansesituasjonen er ingen eller ubetydelig for gravfeltet som skjermes fra veien i dag av 
bygninger og skog.  

Påvirkning vurderes til ubetydelig endring. Sammenstilt med stor verdi gir dette 
konsekvensgrad 0. 

 
 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                     ▲ 
Konsekvensgrad: (0) 
 

6.3 Delområde 3 – Sentrum med gamlevegen 

Sør i delområdet vil vegen ligge i eksisterende trasé og vil her kunne bli noe mer 
dominerende enn dagens situasjon for den gamle postvegen og for gravminnene ID 41797. 
De eksisterende sporene ligger øst for postvegen, og dermed om lag 10 meter fra 
eksisterende veg. Ved utbedring av veg vil man antagelig komme i konflikt med 
kulturminnets sikringssone, men selve gravminnene burde kunne bevares gjennom 
anleggsfase og ha en situasjon tilnærmet lik dagens i driftsfase. 

Lenger nord i delområdet, om lag fra grendahuset, vil vegen heves noe og få fyllingsutslag, 
men den store endringen for dette delmiljøet vil være ved avkjøringen mot Rygnestad. 
Krysset vil ha samme plassering, men rv. 9 videre mot nord rettes mer ut og fortsetter mer 
«beint fram». Med en lomme på vestsiden av vegen ved krysset fjernes Flateland handel fra 
1959. Den eldre delen av dette miljøet, Ljosheim med turiststasjonen, og bedehuset noe 
lenger øst, vil bli bevart relativt uforandret. 
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Påvirkning vurderes til noe forringelse. Sammenstilt med middels verdi gir dette 
konsekvensgrad 1 minus. 

 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                     ▲ 
Konsekvensgrad: (-) 
 

6.4 Delområde 4 – Nygård med nabobruk 

Nord for krysset vil ny veg gå lenger øst enn dagens veg, over jordet nord for kysset. 
Setesdalvegen 3946 vil rives, her blir det avkjøring mot eksisterende veg. Eiendommen er 
bruk 26, Flatelandsmoen, skilt ut i 1899 fra bruk 1 og 2. Stuehuset på Flatelandmoen er fra 
1928, med uthus fra 1927. Husene er ikke SEFRAK-registrerte, den kulturhistoriske verdien 
av dette tunet er mest i tiknytning til det utvalgte kulturlandskapet. 

Vegen fortsetter nordover like øst for Setesdalsvegen 3950 og 3954, Nygård og Myrvang, 
men berører ikke disse direkte Bebyggelsen er fra årshundeskiftet og mellomkrigstiden og 
har ikke stor verdi i seg selv. Vegen vil gå over dyrkamark og skape en barriere mot 
Oppistog og Holti, som får noe redusert siktkvalitet og opplevelsesverdi. Nord i delområdet 
går vegen videre i skjæring som også vil ha en sterk visuell endring på dette delområdet. 

Påvirkning vurderes til sterkt forringet. Sammenstilt med middels verdi gir dette 
konsekvensgrad 2 minus (delområdets kulturhistoriske verdi som på landskapsnivå som del 
av UKL-området er vurdert under delområde 1). 

 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                             ▲ 
Konsekvensgrad: (--) 
 

6.5 Delområde 5 – Steinstog  

Veg går i skjæring tett bak husene, som mister sammenheng med bakenforliggende miljø. 
Bygningene blir imidlertid ikke direkte berørt. 

Påvirkning vurderes til noe forringet. Sammenstilt med noe verdi gir dette konsekvensgrad 0 
for dette delområdet (delområdets kulturhistoriske verdi som på landskapsnivå som del av 
UKL-området er vurdert under delområde 1). 

 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                    ▲ 
Konsekvensgrad: (0) 
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6.6 Delområde 6 – Fotveit 

Veg kommer ut av skjæring og krysser eksisterende Rv 9 sør for Myri, og legger seg utenfor 
denne. Fysisk vil ikke situasjonen endre seg for Myri og Fotveit, men vest av dagens veg vil 
det komme en ny veg, delvis på fylling i innerste del av Fotveitstjørn. 

Vegen vil komme i konflikt med vestre del av kulturminnet ID-262957. Det er uklart hva 
kulturminnet representerer, men vegen vil fjerne østre del, som virker preget av nyere 
rydding. Tvers ovenfor kulturminnet vil det bli avkjøring til dagens veg, for tilkjørsel til 
Lunden og Fotveit og Myri. 

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

 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                    ▲ 
Konsekvensgrad: (-) 
 

6.7 Delområde 7 – Lunden 

Ny veg kommer ikke i berøring med tunet på Lunden, men vil sammenfalle med dagens trasé 
like nord for tunet. 

Imidlertid vil vegen være i direkte konflikt med de påviste kulturminnene ID 262901 og 
262823. For siste dels vedkommende vil vegen være i konflikt med samtlige 15 registrerte 
enkeltminner på lokaliteten. Dette er automatisk fredete kulturminner og lokaliteter som vil 
gå tapt, selv om kunnskapsverdi kan uthentes ved arkeologisk utgraving. Selv om 
opplevelsesverdi av disse kulturminnene i miljøet et lav, vil inngrep i automatisk fredete 
kulturminner gi negativt utslag jf. metode V712.  

Vegen vil også være i konflikt med badstuen (SEFRAK 0940-0004-013). Smien like nedenfor 
(SEFRAK 0940-0004-013) vil også være i sterk nærføring og bygningene må rives eller 
flyttes. 

Påvirkning vurderes til sterkt forringet. Det er i hovedsak konflikt med automatisk fredede 
kulturminner som gir denne høye graden av påvirkning, men også konflikten med eldre 
bygninger. Sammenstilt med stor verdi gir dette konsekvensgrad 3 minus for dette 
delområdet  

 

Forbedret Ubetydelig Noe Forringet Sterkt 
 endring forringet  forringet 

                                                                    ▲ 
Konsekvensgrad: (---) 
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6.8 Delområde 8 – Brokka 

Utvidelse av vegen i dette delområdet vil ikke endre kulturmiljøet vesentlig. Veganlegget vil 
fremstå som større og mer dominerende, men er ikke i konflikt med verneverdige objekter. 
Verdiene i kulturlandskapet på Brokka er hovedsakelig i bakkene over vegen. 

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 Rygnestad og Flateland Stor forringet -- 
2 Flatelandsmoen - gravfelt Stor Ubetydelig 0 
3 Sentrum med gamlevegen Middels Noe forringet - 
4 Nygård med nabobruk Middels Sterkt forringet -- 
5 Steinstog Noe Noe forringet 0 
6 Fotveit Middels Noe forringet - 
7 Lunden Stor Sterkt forringet --- 
8 Brokka Middels Noe forringet - 
Avveining Vurderinger som angår UKL-området (delområde 1-5) er førende for samlet vurdering. 

Delområde 7 underordnes denne. Bakgrunn for avveining er nærmere beskrevet i tekst under  

Samlet vurdering, konsekvens for alternativ -- 
 

Det er lagt vekt på vurdering av delområde 1 og 4, hvor de største konfliktene er på 
Flateland. Tiltaket må likevel betegnes som mildt for delområde 2, 3 og 5 i samme område. 
De store konfliktene nord for Flateland knytter seg til nylig registrerte automatisk fredede 
kulturminner på Lunden, men også konflikt med eldre bygninger. De automatisk fredede 
kulturminnene har stor kunnskapsverdi, men bidrar i mindre grad til opplevelse av 
kulturmiljøet. Kunnskapsverdi vil eventuelt kunne innhentes gjennom arkeologisk utgraving, 
men lokalitetene vil gå tapt, noe som gir minus 3 i konsekvensgrad. Denne konflikten 
vurderes likevel underordnet inngrepene på Flateland, og trekker ikke opp samlet 
konsekvens for tiltaket. 

For fagtema kulturarv er den viktigste vurderingen for dette tiltaket hvordan det griper inn i 
UKL-området Rygnestad og Flateland. Dette er vurdert på to nivå, på landskapsnivå og 
kulturminnenivå. På kulturminnenivå gripes det ikke inn i delområder av stor verdi på 
Flateland, men konsekvensgrad er likevel 2 minus (betydelig miljøskade) for delområde 4. På 
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landskapsnivå er det vurdert at tiltaket skaper en barriere og skiller ut en relativt liten del av 
landskapet. Delen som skilles ut og delvis ødelegges kan imidlertid ikke karakteriseres som 
en spesielt viktig del av landskapet. Dette er like fullt vurdert til konsekvensgrad 2 minus, 
som tilsvarer betydelig miljøskade, etter metode V712. Vurderingen kan karakteriseres som 
streng, men ligger nærmere konsekvensgrad 1 (noe miljøskade), enn konsekvensgrad 3 
minus (alvorlig miljøskade) for delområdet. Det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og 
Flateland vil bli berørt, men det er i utkanten av området, og det er mindre viktige elementer 
og sammenhenger som går tapt. 

Samlet vurderes tiltaket til middels negativ konsekvens for fagtema kulturarv. 

8. Avbøtende og kompenserende tiltak 

Delområde 1, UKL-området Rygnestad-Flateland har tidligere hatt større dyrkamark vest på 
Flateland, jf. Figur 5-1. Riktignok er dette området ikke flatt, men deler av det er i bruk i 
dag, og gjenåpning/skogfjerning her vil kunne være et kompenserende tiltak for tapt 
dyrkingsareal.  

Det anbefales at de to berørte bygningene på Lunden (SEFRAK 0940-0004-013 og SEFRAK 
0940-0004-013) flyttes. 

Ved eventuell bruk av støyskjerming bør en vurdere beplantning av lokale arter langs 
støyskjerm 
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