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Forord 
 
Denne forvaltningsplanen gjelder for Steinssletta som utvalgt kulturlandskapet i jordbruket. 
Forvaltningsplanen må slik den nå foreligger bare betraktes som et utkast. 
 
Arbeidet har blitt koordinert av Fylkesmannens landbruks- og næringsavdeling. Det har vært 
et tett samarbeid med øvrige fagmyndigheter i fylket, nemlig Fylkesmannens 
miljøvernavdeling og Buskerud fylkeskommune, kulturminneforvaltningen. I tillegg har Hole 
kommune, Ringerike kommune, Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og 
grunneierrepresentanter vært viktige aktører i arbeidet. 
 
 
Konkret har følgende personer bidratt til utarbeidelsen av forvaltningsplanen: 
 
Fylkesmannen i Buskerud: 

- Eirik Kolsrud, landbruks- og næringsavdelingen (koordinator for forvaltningsplanen) 
- Pål Morten Skollerud, landbruks- og næringsavdelingen 
- Otto Galleberg, landbruks- og næringsavdelingen 
- Åsmund Tysse, miljøvernavdelingen 

 
Buskerud fylkeskommune: 

- Jørn Jensen, utviklingsavdelingen 
- Ellen Anne Pedersen, utviklingsavdelingen 

 
Ringerike og Hole kommune: 

- Åge Geir Hanssen, landbrukskontoret 
- Eivind Bjerke, landbrukskontoret 
- Heidi Skagnæs, landbrukskontoret 

 
Grunneierrepresentanter: 

- Jan Fredrik Hornemann, gårdbruker 
- Anette Hafnor, gårdbruker 

 
 
 
 
 
Vi vil få takke alle bidragsytere for godt samarbeid. 
 
 
 
 
 
 
Drammen, 23. juni 2009 
 
Fylkesmannen i Buskerud 
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1. Innledning 
 
 
Denne forvaltningsplanen skal være et hjelpemiddel for å ivareta Steinssletta som et verdifullt 
og utvalgt kulturlandskap i jordbruket. 
 
 
1.1 Bakgrunn 
I januar d.å. ba Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning og 
Riksantikvaren alle fylkene om å fremme 2-3 kulturlandskapsområder i sitt fylke. Disse skulle 
være grunnlag for en nasjonal utvelgelse der det legges opp til at alle fylker i utgangspunktet 
skal få med ett område hver i utvalget på 20 kulturlandskap. I Buskerud har det blitt arbeidet 
med to utvalgte kulturlandskap, nemlig Steinssletta og Leveld. Dette utkastet til 
forvaltningsplan ble 3. november sendt til sekretariatet for oppdraget (Statens 
landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren) for videre 
behandling. Sekretariatet leverer forslag på 20 områder til Landbruks- og matdepartementet 
og Miljøverndepartementet for endelig utvelgelse. 
  
Arbeidet har blitt koordinert av Fylkesmannens landbruks- og næringsavdeling og skjedd i 
samarbeid med øvrige fagmyndigheter (Fylkesmannens miljøvernavdeling og 
fylkeskommunen ved kulturminneforvaltningen). Både kommunene, faglaga og grunneierne 
har også vært meget vesentlige i arbeidet.  
 
Det må understrekes at valget av områder og den videre oppfølgingen av dem er basert på et 
nært og frivillig samarbeid med grunneierne. Forvaltningen av områdene skal først og fremst 
baseres på langsiktige avtaler med de som eier og bruker områdene. 
 
 
1.2 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 
Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren leverte 1. 
juli 2007 rapporten Utvalgte kulturlandskap i jordbruket til Landbruks- og matdepartementet 
og Miljøverndepartementet. Bakgrunnen for denne rapporten var regjeringens mål om at 
spesielt verdifulle kulturlandskap skal være dokumentert og ha fått en særskilt forvaltning 
innen 2010.  
 
Formålet er å sikre et utvalg av fortsatt vel bevarte verdifulle kulturlandskap i jordbruket. 
Områdene skal ha særlig store kulturhistoriske og biologiske/økologiske verdier, representere 
variasjonen av spesielt verdifulle kulturlandskap knyttet til jordbruket og utgjøre helhetlige 
landskap med struktur og innhold formet av langvarig kontinuerlig tradisjonell bruk. 
Områdene skal sikres langsiktig forvaltning ved forutsigbar drift, skjøtsel og vedlikehold. 
 
Utvalget er i denne omgang avgrenset til 20 representative kulturlandskap. Dette blir derfor et 
begrenset og eksklusivt utvalg av områder, som både skal fungere som nasjonale 
referanseområder og utstillingsvinduer over områder med intakte natur- og kulturhistoriske 
kvaliteter. 
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1.3 Målgruppe for forvaltningsplanen 
Forvaltningsplanen skal være en mest mulig konkret veileder for grunneierne/brukerne og 
forvaltningen for å ivareta kvalitetene Steinssletta har som utvalgt kulturlandskap. 
 
Følgende blir den primære målgruppa for forvaltningsplanen: 

• Grunneiere og brukere på Steinssletta. Med grunneiere menes alle som eier 
eiendom innenfor området. Med brukere menes de som på en eller annen måte 
driver med landbruksrelatert virksomhet og skjøtter kulturlandskapet innenfor 
området. 

• Kommunene Ringerike og Hole 
• Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen. 
• Fylkesmannen i Buskerud, landbruks- og næringsavdelingen og 

miljøvernavdelingen. 
 
Det vil i tillegg til disse kunne være andre som forvaltningsplanen kan henvende seg til og 
som kan være viktige bidragsytere i forhold til ivaretakelsen av området.  
 
 
1.4 Organisering og prosess 
I brev av 21. januar 2008 ba Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for 
naturforvaltning og Riksantikvaren alle fylkene om å fremme 2-3 kulturlandskapsområder i 
sitt fylke. Disse skulle være grunnlag for en nasjonal utvelgelse der det legges opp til at alle 
fylker i utgangspunktet skal få med ett område hver i utvalget på 20 kulturlandskap. 
 
Arbeidet har blitt koordinert av Fylkesmannens landbruks- og næringsavdeling. Det har vært 
et tett samarbeid med øvrige fagmyndigheter i fylket, nemlig Fylkesmannens 
miljøvernavdeling og Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen. I tillegg har 
kommunen, faglag og grunneierrepresentanter vært viktige aktører. I det følgende gis det en 
kort gjennomgang av prosessen med forvaltningsplanen. 
 
Fylkesmannens landbruks- og næringsavdeling satte ned en arbeidsgruppe bestående av 
Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkesmannens landbruks- 
og næringsavdeling. Arbeidsgruppa valgte ut sju kulturlandskap i Buskerud som det første 
utvalget av kulturlandskap fra Buskerud. Utvalget var hovedsakelig basert på rapporten 
Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud (1999) og oppfølgingen av 
denne som ble gjort i årene 2004 til 2006.  
 
Faglagene (Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Buskerud Bondelag) ble invitert på et møte 
med arbeidsgruppa for å drøfte de sju utvalgte områdene og høre faglagenes synspunkter på 
det videre arbeidet med oppdraget om utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Samtidig ble de 
berørte kommunene orientert om oppdraget og det første utvalget som var gjort. Kommunene 
ble bedt om å gi tilbakemelding på sin interesse i å delta i den videre prosessen, samt hvilken 
interesse kommunene mente det var blant grunneierne/brukerne i et eventuelt nasjonalt utvalgt 
kulturlandskap. 
 
På bakgrunn av tilbakemeldingene fra kommunene og faglagene, gjorde arbeidsgruppa en 
helhetlig vurdering av hvilke kulturlandskapsområder som skulle bli foreslått fra Buskerud.  
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Disse var i prioritert rekkefølge: 
1. Leveld – Ål kommune 
2. Steinsletta – Hole kommune 
3. Uvdal Kirkebygd – Nore og Uvdal kommune 
I tillegg ble Ryghsetra i Nedre Eiker kommune foreslått. Dette området ble ikke satt opp med noen 
bestemt prioritet, men som et område med svært høy biologisk verdi. 
 
Forslaget ble sendt det sentrale sekretariatet (Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for 
naturforvaltning og Riksantikvaren) og alle grunneiere i de fire foreslåtte 
kulturlandskapsområdene ble orientert per brev. Sekretariatet vurderte alle forslag fra hele 
landet og ga fylkene tilbakemelding med ytterligere føringer for videre utvelgingsprosess. 
 
Tilbakemeldingen fra det sentrale sekretariatet var at Steinssletta i Hole kommune skulle stå 
øverst blant de prioriterte områdene i Buskerud. I et nasjonalt perspektiv ville sekretariatet 
gjerne sikre seg at en landskapstype som Steinssletta ble med. Fra sekretariatets side var det 
også ønskelig at Leveld i Ål kommune ble bearbeidet videre med tanke på å kunne bli med i 
det endelige utvalget. 
 
Hole kommune ble kontaktet for å avklare interessen for å delta i prosessen videre med mål 
om å utarbeide forvaltningsplan for henholdsvis Steinssletta. Hole kommune var positive til 
dette. I juli hadde arbeidsgruppa møte og befaring på Steinssletta sammen med Hole 
kommune. Hensikten med dette var å drøfte videre prosess og se nærmere på det utvalgte 
området, herunder avgrensning. Under befaringen ble det foreslått å utvide det foreslåtte 
området for Steinssletta, hvilket innebar at deler av det nye området lå i Ringerike kommune. 
I etterkant av befaringen har dette blitt avklart med Ringerike kommune. 
 
I juli befarte Kristina Bjureke (Universitetet i Oslo) Steinssletta for en botanisk kartlegging av 
verdiene. Denne botaniske kartleggingen er tatt med som en del av denne forvaltningsplanen. 
 
I september ble grunneierne invitert til informasjonsmøte om utvalgte kulturlandskap. Det ble 
bedt om tilbakemelding i etterkant av møtet fra grunneiere. Tre grunneiere ønsket ikke å være 
med videre i dette arbeidet. Ut fra dette var konklusjonen at Steinssletta fortsatt skulle være 
med i arbeidet med utvalgte kulturlandskap. 
 
Faglagene fikk i oppdrag å utnevne to grunneierrepresentanter som skulle ivareta 
grunneiernes interesser i utarbeidelsen av forvaltningsplanen. Arbeidet med 
forvaltningsplanen ble ferdig i løpet av oktober og sendt til Statens landbruksforvaltning 3. 
november for videre behandling. 
 
 
1.5 Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud 
Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud ble gjennomført i løpet av 1990-
årene. De første områdene ble undersøkt i 1992, de siste i 1997. Resultatene ble samlet i 
rapporten Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud (1999). Her ble 50 
områder gitt høy kulturlandskapsverdi. I løpet av årene 2004-2006 har alle de 50 områdene 
beskrevet i rapporten blitt befart og utvikling/tilstand vurdert. I arbeidet med utvalgte 
kulturlandskap har Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud og 
oppfølgingen av denne har vært utgangspunkt for utvelgelsen. 
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2. Utvalgt kulturlandskap Steinssletta - områdebeskrivelse 
 
2.1 Samlet beskrivelse 
Det utvalgte kulturlandskapet Steinssletta ligger rundt 5 kilometer nord for Sundvollen og 
drøyt 5 kilometer sør for Hønefoss, delvis i Hole og delvis i Ringerike kommune. De sentrale 
delene befinner seg ca. 65 m.o.h., omtrent like høyt som Steinsfjorden, som ligger øst for 
området. Steinssletta befinner seg innenfor Østlandets innsjø- og silurbygder. 
Samlet areal er 12 147 dekar, hvorav 75 % av arealet ligger i Hole kommune og 25 % av 
arealet ligger i Ringerike kommune. Det meste av arealet, anslagsvis 90-95 %, er fulldyrka 
jord. På Ringerikes del er det så å si utelukkende korn-, oljevekst- eller frøproduksjon, på ett 
bruk dyrkes det poteter i større skala. Husdyrhold finnes altså ikke. I Hole er også 
kornproduksjon dominerende. I tillegg er det ett bruk som dyrker poteter, ett bruk dyrker 
grønnsaker. På noen få eiendommer er det gårdsturisme, og noen få gårder har husdyr. På ett 
bruk er det ammekyr og på to bruk eggproduksjon. I tillegg er det noen få sauer og hester. Det 
er i alt 54 bruk innenfor området, 36 i Hole og 18 i Ringerike. Alle drives aktivt, enten av eier 
eller ved bortleie.  
 
Steinssletta med områdene rundt kan karakteriseres som en ”juvel” i det norske 
kulturlandskapet. Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med 
flinke bønder skapt en helhet som både må tas vare på og utvikles på en god måte. 
 
I Nasjonal registrering av viktige kulturlandskap i Buskerud var tre mindre områder i utkanten 
av Steinssletta tatt med. De ble kalt Mo - Bjørnstad, Stein og Hårum, og lå alle i Hole 
kommune. Området som er beskrevet i forvaltningsplanen er betydelig større. De tre nevnte 
registrerte områdene fikk høyeste verdi i Nasjonal registrering av viktige kulturlandskap i 
Buskerud i 1999, noe som også bekreftes gjennom nye undersøkelser i 2005. Områdene 
vurderes høyt både når det gjelder botaniske verdier og kulturhistorie. En ny botanisk 
kartlegging i 2008 styrker inntrykket av Steinsslettas verdi. 
 
 

              
Bildene viser dragehode (t.v.) og løvehale som ble funnet på Steinssletta sommeren 2008. 
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Jordbrukslandskapet ligger mellom Steinsfjorden i øst og Tyrifjorden/Storelva i vest. Det er 
godt klima og berggrunnen er kalkrik, noe som gir grunnlag for et variert plante- og dyreliv. 
Steinsfjorden blir ofte betegnet som Europas beste krepsevann og årlig høstes 2 -3000 kg av 
denne delikatessen. Stor krepseinteresse i bygda har sikret en bærekraftig forvaltning og 
utnyttelse av edelkrepsen. 
 
I Burudåsen på østsida av Steinssletta er det kalkfuruskog og en svært artsrik og variert flora. 
På vestsida ligger den vernede kroksjøen Juveren, som er en naturlig næringsrik innsjø. 
Juveren er en av de rikeste fuglelokalitetene i Buskerud, og det observeres jevnlig blant annet 
sothøne og sivhøne. Like ved ligger verneområdet Lamyra, en gjengrodd elvesving, som nå 
betegnes som ekstremrik myr. Både kalkfuruskogen og meanderne skaper en fin ramme rundt 
dette velutviklede kulturlandskapet. Noen av disse områdene har vært vernet i flere tiår og har 
således ingen sammenheng med forvaltningsplanen for Steinssletta. Likevel inngår disse 
områdene som en naturlig del av det utvalgte kulturlandskapet. 
 
Landskapet mellom Norderhov og Ask er de sikreste hekkeplassene for den truede åkerriksa i 
Buskerud. Det er laget en handlingsplan for å ta vare på åkerrikse i Norge. Som navnet sier 
hekker den i eng eller åker, og vi håper bøndene vil være med å ta vare på denne spesielle 
fuglen med den karakteristiske lyden. 
 
 

 
Veletablert fangdam med dunkjevle på Steinssletta høsten 2008. Foto: Åge Geir Hanssen. 
 
Bøndene på Steinssletta anla de første fangdammene i Buskerud. Disse dammene skal fange 
opp og sedimentere avrenning fra jordene, og dermed holde tilbake næringsstoffer som 
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nitrogen og fosfor. Vi må kunne si at gode gjødselplaner, endret jordarbeiding og effektive 
fangdammer har vært med på å forbedre vannkvaliteten i Steinsfjorden betraktelig. Det er 
viktig at dammene vedlikeholdes og tømmes regelmessig. Vegetasjonen i og langs dammene 
har skapt liv og variasjon i det flate åkerlandskapet. 
 
Dette rike og varierte landskapet skaper variasjon og livsmiljøer for planter, insekter, fisk, 
reptiler, amfibier, fugl og pattedyr – ja nesten alle grupper som finnes i norsk natur. En positiv 
og bærekraftig utvikling av jordbrukslandskapet med omliggende sjøer, elver, skog og 
våtmark gir grunnlag for et særdeles rikt og variert biologisk mangfold etter norske forhold. 
 
Det aller meste av det utvalgte kulturlandskapet Steinssletta er dyrket mark som holdes godt i 
hevd. Slik vil det også være i tida fremover. De botaniske mest interessante områdene er som 
oftest små tørrbakker, tidligere beiter, vegkanter og områdene i og rundt fangdammene. Det er 
behov for ytterligere kartlegging av naturverdier i både Hole og Ringerike. I 2009 starter 
andre runde kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold i disse to kommunene. Da er det 
naturlig å legge ekstra innsats i kartlegging av Steinssletta. 
 
 
2.2 Avgrensning Steinssletta 
Den egentlige Steinssletta befinner seg på begge sider av E 16, og avgrenses av Stein og 
Steinsvika i øst og Steinsåsen i sør. Mot sørvest strekker slettelandskapet seg nesten ned til 
Sælabonn, og avgrenses av skog. Dette området kalles Brenna, og inneholder rundt 15 
småbruk utskilt fra Sørum-gårdene, flere av dem var tidligere husmannsplasser.  
 
Grensa i vest er trukket over den oppdyrka Mosmoen fram til Mostjern, videre opp til Berger, 
Rå og Gile, der den krysser E 16.  Sørum, Mo og Bjørnstad har tunene på mindre høydedrag 
over sletta, mens Bjørke litt lenger nord ligger lengst sør på en delvis skogkledd mindre ås. 
Nord for Stein ligger Lore og Hårum på to nord-sørgående høyderygger. Øst for innmark og 
tun på Lore er det et skogkledd areal som faller bratt ned i Steinsfjorden. Her er det et ganske 
stort antall hytter. Dette ligger utenfor området.  
 
Nord for Hårum-gårdene er den skogkledde Hårumåsen/Burudåsen, som er nevnt i forrige 
kapittel. Øst for Hårumåsen er det ei flat oppdyrka slette på begge sider av Myrabekken. På 
vestsida av denne åsen er det ei noe bredere fulldyrka slette, som deles av Vakerbekken/ 
Vestigardsbekken. Den delvis bebygde, delvis skogkledde Ringåsen i nordvest ligger utenfor 
området, mens Hesselberg lengst nordvest danner overgangen til landskapsrommet rundt 
Norderhov kirke. Grensa i nord følger delvis skoggrensa ved Gagnum, delvis tvers over 
dyrkamarka mellom Gagnum og Vaker og delvis et mindre dalsøkk rett nord for Vaker-
gårdene. Videre sørøstover er Åsaveien grense.  
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Kartet viser avgrensningen av Steinssletta som utvalgt kulturlandskap, til sammen 12 147 
dekar. 
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Deler av det utvalgte kulturlandskapet Steinssletta, sett fra sør. Foto Jørn Jensen. 
 
2.3 Kulturhistorie 
Denne beskrivelsen baserer seg befaringer i området, samt skriftlige kilder som bygdebok for 
Hole og "Norske Gardsbruk", i liten grad "Ringerikske slekter". Kart, både dagens 
økonomiske kartverk og historiske kart, er også brukt. Noen få tun er tidligere befart i andre 
sammenhenger, men beskrivelsene av tunene ellers er gjennomført etter befaring fra vei og 
sentrale utsiktspunkter (Burudknadden og Steinsåsen). 
 
Etter beskrivelsen av en del tun står det "Verneverdig tun" i teksten. Denne opplysningen 
baserer seg på en rask vurdering ut fra foreliggende opplysninger og befaringer, men har 
ingen formell status. Den er på linje med vurderinger utført for eksempel i forbindelse med 
uttalelser til søknader om tilskudd til verneverdige bygninger i landbruket (SMIL). Begrepet 
verneverdige bygninger får først en formell status hvis kommunen regulerer et område til 
spesialområde med formål bevaring. Det er ingen slike områder innenfor det vi her har kalt 
Steinssletta, det er for øvrig sjelden å finne slike arealer i jordbruksområdene. Vårt prosjekt 
omfatter ikke et slikt arbeid.   
 
2.3.1 Forhistorie 
Steinssletta er et jordbrukslandskap med røtter langt tilbake i tid. De fleste gårdene er kjent i 
skriftlige kilder fra 1300-tallet, og gården Stein er nevnt i tallrike kilder fra 1200- og 1300-
tallet, i beretningene om kong Halvdan Svartes død og gravleggelse. Halvdanshaugen gjør 
fortsatt et mektig inntrykk der den troner på sletta ut mot Steinsfjorden, og med en diameter 
på over 50 meter hører den til storhaugene i Skandinavia. 
 
Spredt langs høydedragene ligger gravhauger enkeltvis på flere gårder: Mo, Bjørnstad, 
Bjørke, Hårum, Rå, Veisten og Hesselberg. Mange av dem representerer sannsynligvis en 
siste rest av tidligere bortpløyde gravfelt i det fulldyrkete landskapet. Et gravfelt med sju 
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hauger er i dag intakt på Steinssletta ved Hårum, men ved nordre Sørum ligger et gravfelt med 
13 gravhauger under pløyelaget, oppdaget som vegetasjonsspor under flyfotografering. Under 
åkerjorden ligger også de forhistoriske gårdene gjemt. Det er et åpent spørsmål om hvor 
gårdene lå i jernalder og vikingtid. Det vi vanligvis ser andre steder, er at gårder og tun flyttet 
med jevne mellomrom, men innenfor et begrenset område. Dette skjedde i perioden fra yngre 
bronsealder til folkevandringstid (1000 f.kr. - 550 e.Kr.), men seinere i yngre jernalder valgte 
de ofte et annet område – nærmere dagens tun.    
 
Funnene fra eldre og yngre jernalder er ikke så mange (ca 20) fra Steinssletta, men de strekker 
seg likevel sammenhengende i tid fra yngre romersk jernalder (200-300-tall) til vikingtid 
(800-1000). Vi finner de eldste funnene innenfor de samme områdene som de yngste, på Mo, 
Hårum, Stein og By. Først i vikingtid er det funn også fra andre områder: Øderå, Lore, Bråk, 
og Hesselberg. 
 
Halvdanshaugen har vært omgitt av stor oppmerksomhet, både i middelalder og seinere, og 
særlig på 1700-tallet var det mange som var opptatt av den. Nylig ble det foretatt noen 
beskjedne undersøkelser i haugen, og det ble både gravd en mindre sjakt inn i siden på den, og 
boret med smale borerør så langt ned gjennom haugen som det var mulig å komme. Mye 
gjenstår å undersøke, men det er uomtvistelig at bunnen under haugen er fra folkevandringstid 
(400-550), mens et lag høyere oppe er datert til vikingtid (800-1000). Det er liten tvil om at 
haugen er bygd i to faser. 
 
Området ved gravhaugen har vært et viktig knutepunkt langt tilbake i tid. Den gamle 
allfarveien passerte gjennom tunet på Stein, og her skjedde skiftet fra land- til vanntransport. 
Stormannen på Stein hadde kontrollen over knutepunktet, og bygdeborgen på Hesthagaberget 
har trolig hatt en viktig funksjon i forhold til omlastingsstedet. 
 
Stein fortsatte å være storgård utover i middelalderen, og på 1100-tallet ble en liten kirke 
oppført i stein, viet til St. Olav. Den var først privatkirke, men ble seinere soknekirke for Stein 
sokn. Kirken var i bruk til ut på 1500-tallet, men ble delvis revet etter en brann på 1600-tallet. 
Kalkovnen på Stein kan ha brukt stein fra kirken som materiale for kalkbrenning.  
  
Det går et gammelt sagn i bygda om Gygra eller Gjøgra som skulle bygge bru over 
Steinsfjorden. Hellig Olav skulle bygge kirken på Stein. De to veddet om hvem som skulle bli 
først ferdig. Gygra kastet stein ned i fjorden, og var nesten ferdig, da kirkeklokkene ringte i 
Steinskirka. Gygra ble da så rasende at hun kastet de to største steinene hun fant mot kirken, 
men de kom for langt og havnet på Mo. Da rev hun av seg høyre lårbein og slynget det mot 
kirken. Beinet falt ned på et jorde nord for gården, og på stedet ble det et oppkomme, 
Gjøgraputten. Putten inneholdt stinkende svovelholdig vann, og var på 1960-tallet en sump, 
men ble seinere oppdyrket. 
 
2.3.2 Jordbrukshistorie 
Historisk bruk av området har vi ikke kartlagt i særlig grad. Storparten av arealene må ha vært 
brukt som åker og slåttemark, delvis beite, i lang tid. Mindre deler av Steinssletta var 
imidlertid ikke oppdyrka, den var myrlendt og skogkledd til tidlig på 1900-tallet . De tre 
Sørum-gårdene har nydyrket store arealer lengst sørvest i området. I 1948 hadde disse 
gårdene 960 dekar dyrka jord og 215 dekar annet jordbruksareal (trolig beite), i 1990 var det 
1789 dekar dyrka mark. Det utgjør en økning på drøyt 50 %. 
Husdyrtallet har gått drastisk ned, i likhet med de andre flatbygdene på Østlandet. "Norske 
Gardsbruk" fra 1948 har opplysninger om antall husdyr på drøyt 50 gårder innenfor området. 
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Så å si alle bruk hadde mjølkeproduksjon. Hvis vi ser bort fra Stein, som hadde 90 mjølkekyr, 
varierte antall kyr fra to til 40. Alle bruk hadde gris og høns, men i lite antall, altså til eget 
bruk. Dessuten var det fortsatt hest på nesten alle gårdene. Som nevnt ovenfor er det i dag 
bare et fåtall bruk som har husdyr. Vi mangler konkrete opplysninger om når de enkelte bruk 
la om fra husdyrhold til ensidig kornproduksjon, men for de fleste foregikk denne overgangen 
i løpet av 1960-åra. Stein, som den første gården, sluttet med mjølkeproduksjon i 1948, nordre 
Lore i 1952 og Hesselberg i 1958.  
 
2.3.3 Kulturhistoriske verdier 
De kulturhistoriske verdiene er dels knyttet til den overordna eiendomsstrukturen i området, 
dels til de enkelte elementene i form av forhistoriske kulturminner, tun og bygninger. 
Eiendomsstrukturen omfatter inndeling i de ulike gårdsvaldene, og under dette forholdet 
mellom de opprinnelige gårdene og seinere fraskilte småbruk og tidligere husmannsplasser. 
Plasseringen av tunene i landskapet og formen på tunene er viktig for å forstå historien og for 
opplevelsen. Vegetasjon/beplantning er også en del av helhetsbildet. Bygningene er de mest 
framtredende elementene i tunene. I dette området er bygningene på de minste bruka i 
hovedsak de mest ombygde, her er også mange nyere hus. På de største gårdene er det et 
relativt stort antall verneverdige bygninger, både våningshus, sidebygninger og stabbur. 
Driftsbygningene er mer ombygde.  
 
2.3.4 De enkelte gårdene 
Området har en lengde fra sørvest til nordøst på 6 km, og største bredde på 3 km. Den 
egentlige Steinssletta befinner seg på begge sider av E 16, og avgrenses av Stein og 
Steinsvika i øst og Steinsåsen i sør. Vi har trukket grensa i nedkant av Steinsåsen. Mot sørvest 
strekker slettelandskapet seg nesten ned til Sælabonn, og avgrenses av skog. Søndre By 205/1 
har et åkerareal som grenser inntil Sørums jorder, dette er ikke med. Grensa er videre trukket 
over den oppdyrka Mosmoen i vest og fram til Mostjernet, som den går på østsida av. Sørum-
gårdene har tunene sine på en liten høyde vest for sletta, mens Mo og Bjørnstad også har tun 
på mindre høydedrag. Nord for Bjørnstad stiger terrenget slakt opp til Bjørke-gårdene.  
Vest for E 16 krysser Selteveien slettelandskapet mot sørvest. Nærmest E 16 har Stein en stor 
del av jordene sine. Foruten Kjerkebakke, en skogkrull midt på jordet på grensa til Sørum, har 
Stein kun fulldyrka mark i dette området.   
 
På Sørums grunn er det derimot rundt 15 utskilte småbruk, flere av dem var tidligere 
husmannsplasser. Lengst øst og på nordsida av Selteveien er Selte 189/9, opprinnelig 
husmannsplass, fraskilt vestre Sørum i 1844. Gården har 140 dekar dyrka mark. Tunet består 
av eldre, men ombygd våningshus, driftsbygning fra 1897 og et lite stabbur. Litt lenger vest, 
helt inntil veien, er Nylund 189/43, et småbruk fraskilt Selte 189/14 i 1936 og oppbygd da. 
Her er et stort modernisert våningshus fra 1936, driftsbygning fra 1936 og stabbur fra 1965. 
Her er kun 9 dekar dyrka mark.  Øvre Selte 189/15 ligger nord for Nylund. Dette er det eldste 
sjøleierbruket som er fradelt Sørum. Det skjedde allerede i 1799. Våningshuset er trolig bygd 
mens det ennå var husmannsplass, men er tilbygd og ombygd seinere. Driftsbygningen er fra 
1927, stabburet fra 1800-tallet. I utkanten av tunet er det et nyere våningshus. Det er 70 dekar 
innmark. Sørvest for dette bruket er Selte 189/50 (før 189/14), opprinnelig husmannsplass 
under midtre Sørum, fraskilt i 1864. Her er fraskilt noen få boligtomter, mens resten av jorda 
har blitt tilleggsjord. Her er ei gammel stue og et våningshus fra 1949.   
Rundt 300 meter vest for Selte ligger Solvang 189/32, fraskilt midtre Sørum i 1910 og 
bebygd et par år seinere. I dag er det her et firkanttun bestående av våningshus fra 1913, 
seinere modernisert, driftsbygning fra 1947, bryggerhus/redskapshus fra 1950/1982 og 
stabbur fra 1943, med et nyere våningshus i utkanten. Her var det mjølkeproduksjon fram til 
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1965, og sau i rundt 30 år etterpå. Det er 92 dekar innmark. Like sør for Solvang ligger 
Brenna 189/31, også utskilt som bureiser-parsell fra midtre Sørum i 1910. Tunet består av 
våningshus fra 1910, driftsbygning fra 1953 og stabbur fra 1946. Innmarka er på 20 dekar. 
Sør for Brenna ligger Sømoen 189/29, fraskilt midtre Sørum i 1909. Tunet består av 
våningshus fra 1946, tilbygd 1977, og driftsbygning fra 1938/1950. Det er 63 dekar dyrka 
mark. Vest for Sømoen er Nordstua 189/23. Omtrent her lå husmannsplassen Bråten 
(Nordstua), fraskilt nordre Sørum i 1902. Våningshuset er den gamle husmannsstua, som ble 
flyttet i 1933, og seinere modernisert. Driftsbygningen er fra 1933/1952. Rundt tunet er det 
mange store trær. Bråten 189/36 ligger litt vest for Nordstua, Fegata passerer inntil tunet. 
Dette var opprinnelig en husmannsplass med samme navn, fraskilt nordre Sørum med 20 
dekar jord i 1912. Det er våningshus fra 1956, seinere modernisert, en kårbygning fra 1968, 
driftsbygning fra 1942 og et gammelt bryggerhus. Gården har 20 dekar innmark. De fire 
sistnevnte bruka ligger mellom Fegata og Selteveien, men også på sørøstsida av Selteveien er 
det flere mindre bruk. Det østligste er Bergebråten 189/27, en tidligere husmannsplass 
fraskilt nordre Sørum i 1910. Her er våningshus fra 1921 og driftsbygning fra 1950. Det er 22 
dekar dyrka mark. Sørvest for Bergebråten ligger Lunde 189/26, et småbruk fraskilt midtre 
Sørum i 1907, med 20 dekar innmark. Her er våningshus fra 1961, stabbur, låve fra 1944 og 
stall fra 1969. Sørvest for Lunde er Sørumshaugen 189/20 og 35, som er en eiendom på 70 
dekar jord. Dette var de to tidligere husmannsplassene Haugen og Nerhaugen, fraskilt nordre 
Sørum i 1899 og 1912. Som navnet forteller ligger tunet på en liten haug, med en del store 
furutrær. Det gamle våningshuset, som inneholdt ei husmannsstue fra rundt 1750, er nylig 
revet. En 1800-talls tømmerlåve bygd sammen med fjøs og stall fra 1940, og et skjul, står 
igjen i det gamle tunet, med våningshus fra 1976 i utkanten. Helt inntil Sørumshaugen ligger 
Sønsteby 189/38, også opprinnelig en av de tidligere Haugen-plassene, fraskilt midtre Sørum 
i 1922, med ca. 60 dekar jord. Våningshuset er bygd i 1923, driftsbygningen i 1922 og skjulet 
i 1948. Rundt 200 meter sørvest for tunet, like ved Storebråten, står den tidligere 
husmannsstua i Kleiva, i ombygd stand. Sørøst for tunet på Sønsteby ligger Sørumstua 
189/6, med tunet på en haug helt inntil Steinsåsen, og 35 dekar dyrka mark. Husmannsplassen 
Stua ble fraskilt midtre Sørum i 1854. Her er et våningshus tilflyttet i 1890, et stabbur, en 
kårbolig fra 1980 i utkanten av tunet, og av en lang sammenbygd driftsbygning står bare et 
fjøs fra 1937 igjen. Et par hundre meter sørvest for Sørumstua, også helt inntil åskanten, 
ligger Storebråten 189/45. Den tidligere husmannsplassen med samme navn ble fraskilt 
søndre Sørum i 1940. Våningshuset er fra 1944, driftsbygningen er også fra 1940-åra. Her er 
26 dekar dyrka mark. Storebråten 189/39 ligger lengst sørvest av plassene under Sørum, 
også den med ryggen til Steinsåsen. Det er 40 dekar dyrka mark. Husmannsplassen 
Storebråten eller Malerbråten ble fraskilt søndre Sørum i 1923. Her er våningshus fra 1949 og 
1998, driftsbygning fra 1925, seinere tilbygd, stabbur fra 1960. Lengst nord i Sørums 
gårdsvald har de tre gårdene tunene sine tett inntil hverandre, på et lite høydedrag over sletta. 
Sørum er blant de eldste gårdene i distriktet, og ble delt i tre før 1528. Tunene må ha ligget 
omtrent på samme sted hele tida. Dagens inndeling i nordre, midtre og søndre Sørum ble først 
fastlagt etter en deling i 1797. Søndre Sørum 189/18 har et stort uregelmessig tun som åpner 
seg mot sør. Det store våningshuset fra 1853 er ombygd flere ganger. Driftsbygningen fra 
1888 er seinere tilbygd. Her er også et stabbur, et redskapshus/ drengestue fra 1950-åra og et 
par mindre hus. Midtre Sørum 189/4 har et stort tun, med våningshus fra 1600-tallet, påbygd 
1947 og seinere, stabbur fra 1700-tallet og driftsbygning fra 1920. Verneverdig tun. På jordet 
vest for tunet ligger et stort hønseri fra 1997. Nordre Sørum 189/1 har et stort firkanttun, 
med toetasjes våningshus med valmtak, bygd 1642, seinere ombygd, sidebygning som er 
modernisert, to stabbur og driftsbygning fra 1955. Verneverdig tun. Nå har gården 620 dekar 
dyrka mark. Det er eggproduksjon og jordbær i tillegg til korn. Alle tre tun har mange store 
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trær og velstelte hager. I 1960-1970-åra ble det nydyrket store arealer sørvest for tunene. Et 
mindre areal like ved veien og rett sør for tunet på søndre Sørum er botanisk registrert i 2008.   
Et par hundre meter nordøst for tunet på nordre Sørum ligger Sørum 189/12, et mindre bruk 
fraskilt vestre Sørum i 1854. Det er 30 dekar innmark. Tunet ligger inntil Jørgen Moes vei, og 
består av et svært ombygd våningshus fra 1800-tallet, et nytt våningshus, sidebygning og 
stabbur fra 1943.  
 
Rundt 500 meter nord for tunene på Sørum-gårdene ligger Mo 180/1. Hovedveien gjennom 
bygda gikk rett gjennom tunet på Mo fram til begynnelsen av 1800-tallet, og dette var en av 
de største gårdene her. I dag har den 635 dekar dyrka mark, den vestligste delen er oppdyrket i 
nyere tid. Produksjonen er ammekyr og korn, samt gårdsturisme. Det store firkanttunet består 
av hovedbygningen fra 1811, seinere ombygd, et annet stort våningshus, som skal være fra 
1500-tallet, stabbur og driftsbygning med låve fra 1848. Et nytt stort fjøs står nord for tunet, 
her er det også et par mindre tilflytta hus. Verneverdig tun. Åkerholmer nord og sør for tunet 
er botanisk interessante. Åkerholmen sør for tunet, inntil veien, ble botanisk registrert på nytt i 
2008. Et større beite, med stort innslag av trær og busker, mellom tunet på Mo og Berger er 
også botanisk verdifullt.  
 
Bjørnstad 181/1 ligger øst for Mo. Tunene på de to gårdene ligger ca. 400 meter fra 
hverandre. Tunet er plassert 95 m.o.h. nordvest i gårdsvaldet, med det aller meste av innmarka 
på den flate Steinssletta øst og sør for tunet. Terrenget faller slakt mot sør, brattere mot sletta i 
øst. Et areal sør og øst for tunet er tidligere beite- og slåttemark, som i dag ligger brakk og er 
delvis gjengrodd med bl.a. syrin, tornekratt og andre busker. Her ble det foretatt botanisk 
registrering på nytt i 2008. Det store tunet inneholder våningshus, ombygd i sveitserstil i 
1880, bryggerhus fra 1700-tallet, stabbur og stall fra 1800-tallet og driftsbygning fra ca. 1890. 
Verneverdig tun. Bjørnstad har i perioder vært delt i tre, men ble slått sammen igjen i 1894. 
Alle tre tun har ligget nær hverandre på nåværende plass.  
Dette er også en av de større gårdene her, med 400 dekar dyrka mark. På nordsida av tunet er 
det noen få boligeiendommer, fraskilt fra 1930-åra og utover.  
Helt inntil hovedveien over Steinssletta ble Stein skole, den første faste skolen i 
Steinsfjerdingen, bygd ca. 1865. Bygningen står fortsatt, men er ombygd. På østsida av E 16, 
der den tidligere plassen Løkka lå, ble eiendommen Smedstad 181/12, skilt ut i 1912. Ny 
Stein skole ble bygd her i 1916, den ble revet i 1974. Her er det nå skogfrøplantasje.  
 
Bjørke ligger på et høydedrag vest for Steinssletta, rett nord for Bjørnstad. Terrenget stiger 
slakt fra sør. Lengst sør ligger vestre Bjørke (Bortigarden) 182/3, med et stort ufullstendig 
firkanttun, bestående av våningshus fra 1700-tallet ombygd i sveitserstil, driftsbygning, trolig 
fra ca. 1900, og stabbur fra 1945. Verneverdig tun. Gården har i dag 130 dekar dyrka mark, 
det meste ligger på sjølve Steinssletta, noe rundt tunet. Vestre Bjørke ble delt i to i 1790. Den 
nordre delen, kalt vestre Bjørke (Oppigarden) 182/1 har tunet nord for og litt høyere enn 
Bortigardens tun. Det langstrakte firkanttunet inneholder våningshus fra 1917, sidebygning 
fra ca. 1850, driftsbygning med låve fra ca. 1850 og fjøs fra 1914 og stabbur fra slutten av 
1700-tallet. Verneverdig tun. Her er 160 dekar dyrka mark, med korn og grønnsaker. De har 
også noen sauer, og driver gårdsturisme. Jorda ligger nord og vest for tunet, blant annet i 
dalsøkket mellom Bjørkåsen og Bergerhaugen. Øst for tunet på Oppigarden ligger tunet på 
østre Bjørke (Stua) 183/1. Dette er et firkanttun åpent mot sør, med våningshus fra før 1830, 
sidebygning fra ca. 1910, stabbur fra 1800-tallet og driftsbygning fra 1942. Verneverdig tun. 
Innmarka, som i alt er på 170 dekar jord, ligger delvis i den slake østvendte hellinga fra tunet 
og nedover, og delvis på sletta på begge sider av E 16.  
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Den delvis skogkledde Bjørkåsen er et ganske markant landskapstrekk, der den faller relativt 
bratt mot øst og nord. De tre største gårdene, som er nevnt ovenfor, har tunene ganske tett 
sammen på den sørlige delen av høydedraget. Lenger nord er det fire mindre bruk. På vestsida 
av åsen ligger vestre Bjørke (Ring) 182/5, som ble utskilt fra Bortigarden i 1867. Tunet 
består av modernisert våningshus og uthus, begge fra ca. 1870. Like nord for Ring ligger 
Bakken 182/15, tidligere husmannsplass med samme navn. Her er et nyere bolighus og den 
gamle husmannsstua. Lengst nord på åsen, med atkomst fra øst ved Sonerud, ligger også to 
eiendommer. Det østligste bruket er Bjørkåsen 183/4, opprinnelig husmannsplass ryddet i 
1880-åra, fraskilt som sjøleierbruk i 1933. Både det moderniserte våningshuset, stabburet og 
låven er fra 1880-åra. Nordli 183/3, den tidligere husmannsplassen Bråten under Bortigarden, 
ligger rett vest for Bjørkåsen. Tunet består av våningshus fra 1983, driftsbygning fra 1913 og 
ei eldre tilbygd stue. Oppe på sjølve åsen er det noe skog, men mest dyrka mark. Lengst nord 
er det hestebeiter, delvis i de bratte nordvendte bakkene, oppdelt av mindre vegetasjonsbelter.   
 
Øst for Bjørke finner vi Sonerud, på begge sider av E 16. Her stiger landskapet slakt mot 
nord. Lengst sør, der Jørgen Moes vei treffer E 16, ligger Sonerud 184/4 og 183/2. Her lå ett 
av de tre Sonerud-bruka som oppsto da Sonerud ble delt i tre i 1791. Ved utskiftinga i 
Steinsfjerdingen i 1890-åra ble det bestemt at tunet på Nigarden Bjørke 183/2, som da lå like 
ved tunet på Stua Bjørke, skulle flyttes ned til Sonerud. Tunet her er et regelmessig oppbygd 
firkanttun bestående av våningshus, flyttet fra Nigarden Bjørke i 1901, driftsbygning fra 1900, 
sidebygning, stabbur og vedskjul. Sannsynligvis er alle husene flyttet hit rundt forrige 
århundreskifte. Verneverdig tun. Det er flere store trær i tunet. Rett nord for dette bruket 
ligger Veslebu 184/9, utskilt i 1927, med et lite våningshus i enkel sveitserstil omgitt av flere 
store lauvtrær. Verneverdig tun. Litt lenger nord ligger Solbakken 184/7, utskilt og trolig 
bebygd i 1910. Her er våningshus i sveitserstil, et nyere våningshus og uthus. Poståpneriet i 
bygda lå her i lang tid. Det er fine beiter inntil åsen i vest. Tvers over veien ligger Voll 
184/11, bebygd i 1938 og brukt som landhandleri. Dette er en relativt stor bygning helt i 
veikanten. Rett nord for Voll ligger Sletta 184/10, utskilt i 1937 og bebygd med et kombinert 
verkstedbygg og bolighus. Sonerud 184/3 er plassert litt lenger nord, med tunet nær veien og 
innmarka, i alt 30 dekar dyrka mark. Her var husdyrhold til 1955. Tunet inneholder 
våningshus fra 1800-tallet, seinere ombygd, driftsbygning fra 1942 og stabbur fra 1996. Tvers 
over veien ligger tunet på Sonerud 184/1, i 1984 utskilt som Bjørkely 184/15. Her er det et 
eldre og et nyere våningshus. Innmarka til dette bruket er slått sammen med Øderå. Nord for 
Sonerud 184/3, også på østsida av E 16, ligger Vangen 224/7, med 35 dekar innmark. Tunet 
inneholder et våningshus, trolig fra 1800-tallet, flyttet på tunet i 1960, og et nyere uthus. 
Vangen har vært husmannsplass under Hole prestegård, seinere jordmorbolig. Litt høyere opp 
i bakken, med tunet på vestsida av veien, ligger Øderå 180/3. Innmarka er i alt 535 dekar, 
etter tillegg av et par nabogårder og nydyrking i Mosmoen. Det er dessuten innmark på begge 
sider av E 16. Firkanttunet inneholder et eldre våningshus, totalt ombygd i 1967, ei mindre 
stue, driftsbygning fra 1970, stabbur fra 1800-tallet og redskapshus. Ovenfor Øderå, og på 
østsida av E 16, ligger søndre Gile 180/46, med 90 dekar dyrka mark. Innmarka ligger i den 
slake østvendte bakken ned mot Vestigardsbekken. Her var det sauehold inntil for få år siden. 
Tunet inneholder våningshus fra 1845, et nyere våningshus, stabbur og driftsbygning med 
steinfjøs. Verneverdig tun. Et par mindre bruk, Gatevold 4/2 og Gatestuen 4/4 ligger rett nord 
for søndre Gile. Oppe på høyden i vest ligger tunene på Berger og Rå, begge i Ringerike 
kommune (tidligere Norderhov). Berger 5/1 er en mindre eiendom, kun med 27 dekar 
innmark, som er ute av bruk.  Berger har vært klokkergård gjennom så å si hele 1800-tallet. 
Her er våningshus fra 1700-tallet, seinere tilbygd og modernisert, driftsbygning og stabbur fra 
ca. 1914. Nordøst for Berger, med tunet plassert godt synlig med utsikt sørover Steinssletta, 
ligger Rå 4/1. Tunet er et stort firkanttun med våningshus fra 1936, sidebygning fra 1933, 
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driftsbygning fra 1927 og stabbur fra 1906. Verneverdig tun. Gården har i alt 218 dekar 
innmark, delvis i den østvendte bakken ned mot E 16, delvis på flata øst for 
Vestigardsbekken. Denne delen kalles Vekkern Eng 185/3, og har tilhørt Rå siden 1824.   
 
Nordre Gile 6/2 og 5/5 befinner seg på toppen av bakken. Området har her en klar 
avgrensing, da en bratt skogkledd skrent danner delet mot landskapsrommet rundt Norderhov 
kirke. Tunet på nordre Gile ligger 110 m.o.h., med i alt 170 dekar innmark som strekker seg 
ned til Vestigardsbekken. Tunet består i dag kun av en stor driftsbygning fra 1912, etter at 
våningshuset brant for noen år siden. Bråk 7/1 er plassert på nordsida av nordre Gile, med 
innmarka, 160 dekar, dels på flata rundt tunet, og dels nede i dalsøkket i øst. Det store tunet 
består kun av nyere bygninger, med våningshus fra 1954, sidebygning fra 1960, stabbur fra 
1967 og nyere driftsbygning.  
Noe lenger nord ligger de to Veisten-gårdene, søndre Veisten 8/2 og nordre Veisten 8/4, på 
et platå, med en bratt skrent kledd med lauvkratt ned mot den flate innmarka i dalbunnen ved 
Vakerbekken. Søndre Veisten skal ikke være med i prosjektet. Nordre Veisten har et firkanttun 
med et modernisert våningshus i tidlig sveitserstil fra ca. 1860, driftsbygning (tømmerlåve) og 
stabbur, dessuten en liten tømmerstue på en åkerholme nord for tunet. Verneverdig tun. Denne 
gården har 240 dekar innmark. Ringåsen på oversida (vest for) de to Veisten-gårdene er 
bebygd med bolighus. Åskanten danner her vestgrense for området. 300-400 meter nord for 
nordre Veisten er det flere mindre bruk/boligeiendommer på oversida av Sørliveien, med hus 
av ulik alder og ombyggingsgrad. Et av dem er Sørli 37/33, med 7 dekar innmark. Både det 
totalt ombygde våningshuset og driftsbygningen er fra 1914. Terrenget stiger her mot 
Ringåsen.  
Videre nordover langs Sørliveien ligger Askimveisten 8/11, som kun har et bolighus fra 
1981. Denne eiendommen er nå slått sammen med store Vaker 31/1. Naboeiendommen i 
nord, Kongelf 8/5, har gammelt våningshus og uthus. Verneverdig tun. Her er 30 dekar 
innmark i den slake østvendte hellinga.  
 
Området avgrenses i nordvest av tunet på Hesselberg 37/1. Det er plassert øverst på en 
bakkekam 155 m.o.h., med innmark på flata vest for tunet og i delvis bratte bakker øst for 
tunet, på begge sider av Åsaveien. Tunet er et stort firkanttun som inneholder flere eldre 
verneverdige bygninger. En stor toetasjes hovedbygning fra 1771 er fredet. Her er to andre 
våningshus, et ombygd i sveitserstil, og et i enkel nyklassisistisk stil fra 1933. I tillegg er det 
stabbur, en stor driftsbygning fra 1870, en kjeller og i utkanten også noen 1900-talls hus, blant 
annet ei sag. Verneverdig tun. En allé fører inn til tunet fra nordvest, og i hagen rundt tunet er 
det flere store trær. Innmarka mellom Åsaveien og Hadelandsveien er oppdelt av et beite, som 
er i bruk. Det er noe innslag av tornekratt. Den fulldyrka jorda i bakkene øst for tunet 
inneholder et par mindre åkerholmer. Jordene grenser inntil den nordlige skogkledde delen av 
Ringåsen, boligfeltet her er ikke synlig fra gården eller Åsaveien. Sett fra øst danner tunet på 
Hesselberg, der det ligger med den lange røde driftsbygningen eksponert mot Vaker og 
Åsaveien videre østover, en naturlig avgrensning av området. Men tunet er også en del av 
landskapsrommet rundt Ringvoll, vest for Hesselberg. Her er totalt 340 dekar innmark, 
storparten ligger innenfor dette området.  
Tunet på Gagnum 36/1 ligger nordøst for Hesselberg, ganske lavt i terrenget, 140 m.o.h., 
med en skogkledd li rett bak. Et stort våningshus i sveitserstil dominerer tunet, men her er 
også en nyere driftsbygning, et stabbur og et par andre hus. Innmarka, i alt 210 dekar, strekker 
seg østover på begge sider av Åsaveien.  
Tvers over veien for Gagnum ligger boligeiendommen Bjerksett 36/4, i krysset der 
Sørliveien tar av sørover. Den er utskilt fra Gagnum i 1944. Bolighuset er en toetasjes 
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bygning med valmtak. Flere store trær på eiendommen gjør at den framstår som et viktig 
element i landskapet.  
Rundt 200 meter sør for Bjerksett ligger Lundstad 37/34. Tunet ligger i flatt lende, men 
terrenget faller ned mot en liten bekk i øst. Eiendommen ble utskilt og bebygd i 1915, 
våningshus i sveitserstil og stabbur står, mens driftsbygningen er borte. Det er flere store trær 
i tunet. Sør for Lundstad er landskapet åpent mot Vaker i øst, her er trolig bekken lagt i rør. 
 
Øst for Gagnum avgrenses området i høyspentlinja fram til Vakerbekken. Åsaveien fører fra 
Gagnum mot øst til Vaker-gårdene. Ved avkjøringa til vestre Vaker 31/8 er det et lite 
tømmerhus på sørsida av veien og et noe større rødmalt redskapshus på en åkerholme nord for 
veien. Dette er viktige elementer i landskapet. Tunet på gården ligger godt synlig noe lavere 
enn veien, 115 m.o.h. To våningshus, det ene temmelig stort og i to etasjer, og en 
driftsbygning fra 1915 markerer tunet. Det er 380 dekar innmark. Nordre Vaker 31/3 ligger 
tvers over veien for vestre Vaker, med en spesiell toetasjes hovedbygning bygd i vinkel og en 
stor gulmalt driftsbygning fra 1965. Ei smie (?) i tømmer ved veien er godt synlig.  
Gården har 116 dekar innmark. Åsaveien går her ned en bratt bakke, til søndre Vaker på 
oversida av veien og store Vaker på nedsida. Søndre Vaker 31/4 har et stort uregelmessig 
tun, blant annet med en tømmerlåve helt ut mot veien, et stort våningshus fra ca. 1870 og et 
noe mindre fra 1938. Verneverdig tun. Her er flere store trær inntil veien. Gården har 160 
dekar innmark. Store Vaker 31/1 har også et stort tun, med i hovedsak hus fra 1950-1960-
åra. Denne gården har 250 dekar innmark. Vaker-gårdene har det meste av innmarka i 
dalsøkket vest for Vakerbekken. Innimellom disse eldste Vaker-gårdene er det også et par 
mindre bruk, med hus av ulik alder. Vakermoveien går nordover mellom tunene på nordre og 
søndre Vaker. Et markert dalsøkk ca. 200 meter nord for krysset mot Åsaveien danner en 
naturlig grense mot nord. Langs Vakermoveien er det flere mindre bruk som er skilt ut fra 
Vaker-gårdene, kanskje også tidligere husmannsplasser.  
 
På østsida av Vakerbekken ligger de to Bure-gårdene på en knaus over sletta, nordre Bure 9/2 
i nord og vestre Bure 9/1 i sør, innunder Burudåsens nordre del. Nordre Bure er ikke med i 
prosjektet. Vestre Bure har 250 dekar innmark. Tunet på denne gården har et stort våningshus 
fra 1843, tømmerlåve fra samme tid ombygd i 1903 og stabbur fra 1905. Dette er et romslig 
firkanttun som åpner seg mot nord, med flere store trær. Verneverdig tun. 
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Jordbrukslandskapet på Steinssletta med hovedbygningen på Stein i bakgrunnen. Foto Jørn 
Jensen. 
 
Stein 188/1 er den største gården i området. Den har i alt 915 dekar dyrka mark. Det aller 
meste ligger på den flate Steinssletta, noe over halvparten på vestsida av E 16. Gården 
strekker seg ned til Steinsfjorden i øst, med tunet på et markert høydedrag 85 m.o.h. 200 
meter vest for Steinsvika. Brynhildshaugen og Hesthagahaugen sør for tunet skiller tunet og 
jordbrukslandskapet fra boligfeltet i Nedre Steinsåsen i sør.  
Tunet inneholder en stor hovedbygning fra ca. 1823, som ble fredet i 1923, en uvanlig stor 
driftsbygning fra 1880, seinere tilbygd, et nyere stabbur på en murt potetkjeller, en 
bestyrerbolig fra 1937 og et par andre mindre hus. Verneverdig tun. Deler av tunet er 
parkmessig opparbeidet, med murer, terrasser, hekker og store trær. Øst for tunet er det delvis 
fulldyrka mark. Ned mot Steinsvika er det et relativt stort område med tidligere beite- og 
slåttemark, som nå har gått ut av bruk og er i gjengroing. Det er botanisk svært interessant, og 
registrert på nytt i 2008. Her er det dessuten en kalkovn. 
Som nevnt ovenfor har Stein mye av innmarka vest for E 16. Her er så å si kun flat fulldyrka 
mark, åker, og ingen bebyggelse, men Seltebekken krysser sletta fra vest mot øst. Øst for 
veien ligger Halvdanshaugen midt i det fulldyrka slettelandskapet, som er avgrenset mot øst 
av ei evje. Vest for Halvdanshaugen lå tunet på nedre Stein, som ble bygd opp her da gården 
ble delt i 1821. De to delene ble slått sammen igjen allerede i 1874. I dag står det et 
industribygg der tunet til nedre Stein lå. 
 
Nord og øst for Stein, på østsida av sletta, ligger Hårum-gårdene. Dette er et stort gårdsvald, 
som strekker seg helt fra Steinsvika i sør og til kommunegrensa mot Ringerike i nord. De 
søndre og østre delene er i hovedsak fulldyrka mark, mens Hårumåsen i nordvest er en 
markant nord-sørgående åsrygg kledd med kalkfuruskog. De fleste tunene er plassert lengst 
sør på åsen, noe høyere enn innmarka rundt, men enkelte tun er også flyttet ut ved utskifting. 
Flere av tunene har eldre og verneverdige bygninger. På østsida av Hårumåsen, delvis oppe i 
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åsen og delvis på flata nedenfor, lå de fleste husmannsplassene under Hårum-gårdene. Her er 
det i dag mange mindre bruk, og også et fåtall boligeiendommer.  
Arealene nærmest Steinsvika er ikke i bruk som dyrkamark i dag. Her er det fuktig, graskledd 
og med et innslag av buskvegetasjon. Myrabekken renner ut i fjorden omtrent 300 meter 
nordøst for tunet på Stein. Det sørligste av Hurum-brukene er Hungerholt 186/3, som ligger 
midt på sletta 300 meter sør for Vollgata. Bruket lå ved den gamle allfarveien, er nevnt midt 
på 1600-tallet, og var husmannsplass under øvre Hårum fram til 1754. Tunet inneholder 
våningshus fra 1700-tallet, ombygd flere ganger, stabbur, grise- og hønsehus fra 1936, skjul 
fra 1939 og driftsbygning fra 1999. Det er flere store trær i tunet. Nordøst for Hungerholt, på 
den andre sida av Vestigardsbekken ligger Vestigarden Hårum 186/5. Tunet er plassert helt 
inntil Vollgata og er et langstrakt firkanttun. Gården ble fraskilt Høgstua i 1829 og bygd opp 
med nytt tun da. Både våningshus (ombygd 1908 i sveitserstil, seinere modernisert), stabbur 
og bryggerhus/drengestue er fra denne tida. Driftsbygning og skjul er bygd i 1887. Her er 
også ei smie. Verneverdig tun. Denne gården har i dag 200 dekar dyrka mark, inkludert det 
som tidligere hørte til Søgarden. Det var mjølkeproduksjon på Vestigarden til 1965. På den 
sørligste delen av Hårumåsen, og litt høyere enn slettelandskapet rundt, ligger i dag tunene på 
fire av de eldre Hårum-gårdene. Lengst sør er søndre Hårum eller Søgarden Hårum 186/24. 
Gården er nevnt i 1514. Gården ble drevet sammen med Vestigarden helt fra 1887, og tunet 
ble fraskilt som Søgard 186/34 i 1905. Det består i dag av et våningshus fra 1740, et stabbur 
fra 1800-tallet og et skjul. Rett nord for Søgarden ligger Ner-Nigarden Hårum 186/11. Dette 
bruket oppsto da Nigarden ble delt i to rundt 1790. Gården har 115 dekar dyrka mark. På 
motsatt side av Vollgata ligger et hestebeite, som er i bruk. Tunet brukes i dag som 
fritidseiendom, og består av et stort toetasjes våningshus, der eldste del er fra 1700-tallet, 
stabbur fra 1820 og sidebygning fra 1800-tallet. Driftsbygningen ble revet i 1950-åra. 
Verneverdig tun. På nordsida av dette tunet lå før utskiftinga tunet på Øver-Nigarden, og noe 
lenger øst tunet på Oppigarden, som i dag tilhører Nordigarden. I dette området er det ganske 
skrinn mark med en del busker. Trolig har arealet vært brukt som beitemark da det var husdyr 
på gårdene. Øst for Ner-Nigarden ligger Skredderhusa Hårum 186/8. Denne gården er ikke 
med i prosjektet. På østsida av Vollgata, og rett sørøst for Skredderhusa, ligger tunet på 
Høgstua Hurum 186/4. Denne gården oppsto ved deling av Midt-Hårum ca. 1678. Tunet er 
stort og inneholder flere store bygninger, med et langt toetasjes våningshus, som kan være fra 
slutten av 1600-tallet, og en driftsbygning fra 1927 som de mest framtredende. Her er også 
stabbur fra ca. 1850, bryggerhus fra 1932, smie og et par andre eldre hus. Verneverdig tun. På 
gården er det noen hester. Nord for Skredderhusa ligger tunet på Nordigarden Hårum 
186/15. Gården oppsto ved deling av Østigarden i 1747. Tunet er et relativt stort firkanttun og 
inneholder våningshus fra begynnelsen av 1800-tallet, stabbur fra 1865, bryggerhus, eldre 
driftsbygning og smie.  
Området mellom E 16 og Hårumåsen, nord for Vollgata, heter Vekkern. Dette arealet, som er 
flat fulldyrka åker, er i dag delt mellom flere gårder. Her var det en gård i middelalderen, som 
ble lagt øde ved Svartedauen og ikke tatt opp igjen som egen gård. På 1700- og 1800-tallet 
var store deler av området havn, skog og myr, samt enkelte plasser som ble nedlagt tidlig på 
1800-tallet. 
 
På sletta mellom Hårumåsen og Vestigardsbekken, rundt 400 meter nordvest for Nordigarden, 
ligger tunet på Øver-Nigarden Hårum 186/13. Nigarden ble delt i to ca. 1790, og de to 
tunene lå tett ved hverandre der Ner-Nigarden fortsatt har tunet sitt fram til utskiftinga i 1890-
åra. Både våningshus, bryggerhus, stabbur, driftsbygning, skjul og smie ble flyttet til det 
nåværende tunet ved utskiftinga. Verneverdig tun. Rett nordøst for tunet på denne gården, helt 
inntil Hårumåsen, ligger Borgers-Hårum 186/17, en tidligere husmannsplass som ble fraskilt 
Nordigarden i 1850. Den ble flyttet hit fra motsatt side av Hårumåsen ved utskiftinga i 1890-
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åra. I tunet er det et eldre ombygd våningshus, bryggerhus, driftsbygning, hønsehus og 
vedskjul. Også helt inntil åsen, rundt 300 meter lenger nord, ligger Hagen 186/21. Dette var 
en husmannsplass under Østigarden fram til 1880. Her er kun nyere hus. Nord for Hagen, med 
tunet helt inntil Hårumåsen, ligger søndre Veisten 185/5. Tunet ble flyttet hit i 1900, etter 
den store utskiftingen i Steinsfjerdingen. Det lå opprinnelig sammen med de andre Veisten-
gården en drøy kilometer lenger nordvest. Der det nye tunet ble bygd opp, lå tidligere 
husmannsplassen Kongelv, som ble flyttet motsatt vei, til Askim nord for Veisten-gårdene. 
Tunet i søndre Veisten inneholder våningshus og låve som ble flyttet fra det gamle tunet, 
vognskjul fra 1900 og stabbur fra 1940. Sør for tunet er det et nyere våningshus. Verneverdig 
tun. Gården har 170 dekar innmark. Nord for søndre Veisten er Kleven (Kleiva) 185/4, 
tidligere husmannsplass under nordre Veisten 8/4, i Norderhov til 1948. Øst for bruket er det 
en bratt kleiv opp på Hårumåsen. Tunet inneholder et gammelt, men modernisert våningshus, 
og en gammel låve, ombygd i 1978. Det er 12 dekar dyrka mark, og inntil 1998 hadde de noen 
sauer.   
 
Østigarden Hårum 186/16 befinner seg på østsida av Hårumåsen, med tunet rett på oversida 
av Vollgata 200 meter nordøst for Nordigarden. Tunet er et ganske tett firkanttun, med 
våningshus fra 1700-tallet, stabbur fra ca. 1914, sidebygning og driftsbygning fra 1983. Nord 
for tunet står ei smie, opprinnelig badstue. Noen hundre meter nord for Østigarden er det i dag 
flere mindre bruk og boligeiendommer. I dette området lå så å si alle husmannsplassene som 
hørte til Hårum-gårdene. Lengst sørøst, helt inntil Myrabekken, er den tidligere plassen 
Fossum 186/48, utskilt fra Østigarden i 1952. Her er det ei tidligere husmannsstue og et 
uthus. Åserud 186/23, 30 er plassert på vestsida av Vollgata, et stykke oppe i østsida av 
Hårumåsen. Et nytt og stort våningshus dominerer tunet, men her er også et modernisert 
våningshus fra 1878, sidebygning fra 1931, driftsbygning fra 1891 og stabbur fra 1891. 
Bruket var bygd opp fra 1878, og har i dag 16 dekar innmark, som befinner seg på begge sider 
av Vollgata. Daniels-Hårum 186/18 (også kalt Danielsplassen) har tunet i flatt lende på 
østsida av Vollgata, i et område med flere mindre boligeiendommer og et par små skogkruller. 
Dette var opprinnelig husmannsplassen Smedplassen, som ble fradelt Nordigarden i 1850. Her 
er en husmannsstue fra 1700-tallet, seinere ombygd, stabbur og bryggerhus fra ca. 1800, en 
liten driftsbygning fra 1985 og i utkanten av tunet våningshus fra 1955. Verneverdig tun. Et 
par hundre meter nord for Daniels-Hårum, også øst for Vollgata, er tunet på Oppigarden 
Hårum 186/1. Dette var hovedbølet til øvre Hårum ved deling ca. 1760. Hele tunet ble flyttet 
halvannen kilometer mot nordøst i 1901, etter utskiftinga. Ingen av bygningene som ble flyttet 
står i dag, her er kun nyere bygninger. På vestsida av Vollgata er det mindre arealer med 
beitemark som er gått ut av bruk.  
Kommunegrensa mellom Hole og Ringerike krysser slettelandskapet på østsida av 
Hårumåsen/Burudåsen rett nord for tunet på Oppigarden Hårum. Midt på sletta, og litt vest for 
Myrabekken, er tunet på Myra 1/53. Det er et langstrakt firkanttun bestående av våningshus 
fra ca. 1700, ombygd flere ganger, bryggerhus fra ca. 1910, stabbur fra 1910, driftsbygning 
fra ca. 1910. Verneverdig tun. Myra var en del av østre Hårum, fradelt i 1772. Gården ble 
flyttet fra Hole til Norderhov i 1948. Det er 110 dekar dyrka mark. 
Rett øst for Myra, på østsida av Myrabekken, ligger Tolpinrud 31/6, et mindre bruk under 
Vaker, med 35 dekar dyrka mark. Tunet inneholder våningshus og driftsbygning fra midt på 
1900-tallet, og et eldre stabbur. Nord for Tolpinrud, også med tunet i den østre kanten av 
innmarka, ligger Teigen 31/21. Her er kun 11 dekar innmark, og et tun med hovedsakelig 
nyere hus. Grønvold 31/20 er i likhet med Teigen et mindre bruk utskilt fra Vaker. 
 
Lore-gårdene befinner seg øst for Hårum. Gårdsvaldet strekker seg fra Loretangen i 
Steinsfjorden i sør omtrent til høyde med Myra i nord. Det er en bratt skrent ned mot 
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Steinsfjorden i øst, skogkledd og i den nordre delen av området er det mange hytter. Grensa 
for området er trukket slik at Loretangen og hyttefeltene ikke kommer med. Langs 
Myrabekken, som danner grense mot Hårum i vest, er det delvis et smalt vegetasjonsbelte, og 
bratte nord-sørgående skrenter/åkerholmer deler også opp jordbruksarealene. Dyrkamarka 
befinner seg delvis i dalbunnen ved Myrabekken, delvis på høyde med tunene. Tunene til de 
to Lore-gårdene er plassert godt synlig ytterst på bakkekammen, med utsyn mot Hårum-
gårdene. Søndre Lore 187/8 har et ufullstendig firkanttun med et stort toetasjes våningshus 
fra 1730, bryggerhus, stabbur og driftsbygning, med et stort redskapshus fra 1988 i utkanten 
av tunet. Verneverdig tun. Lore ble delt i to i 1795, det gamle tunet lå der søndre Lore har 
tunet sitt i dag. Denne gården har i dag 190 dekar dyrka mark. Nordre Lore 187/1 har tunet 
rett nord for nabogårdens tun. Det består av et stort toetasjes våningshus med valmtak, bygd 
1864, bryggerhus/drengestue og stabbur fra 1700-tallet, ny driftsbygning fra 1985 i utkanten 
av tunet. Verneverdig tun.  Nordre Lore har 280 dekar dyrka mark. Mjølkeproduksjonen tok 
slutt i 1952. 
 
 
2.4 Biologiske verdier 
 
2.4.1 Sørum søndre 189/18, sør for tunet 
Ikke tidligere registrert 
 
Naturtype: Gammel slåttemark (må undersøkes med grunneier) 
Verdi: B (C?) 
Dato: 30.07.2008, inventert av: Kristina Bjureke 
Vegetasjonssone: Boreonemoral region 
Vegetasjonsseksjon: Østlandets innsjø- og silurbygder 
 
Hovedtype: 
Rygg på kalkrik grunn langs veien, sør for gården. 
 
Lokalitetskarakteristikk: 
Mindre areal, men lysåpent. Slås dette området regelmessig? 
Mye gulmaure, dunkjempe og fagerknoppurt. Forekomst av sølvmure, gul gåseblom, 
bakkemynte, geitved, dvergmispel, gullkløver, engtjæreblom, gjeldkarve, oksetunge, 
blåklokke, rødkløver, markjordbær, snegleskolm, filtkongslys, rødknapp, rundskolm, 
tiriltunge, stivsvingel, bitterbergknapp, rødsvingel, sandarve, fuglevikke, rødkløver med mer. 
 
Få rosebusker, noe syrin, et lønnetre. Noe kveke, timotei, vinterkarse, åkertistel og burot. 
Disse bør det holdes øye med. 
 
Trussel: Gjengroing, utbygging. 
 
2.4.2 Mo 180/1, sør for tunet  
Tidligere registrert polygon i databasen som i tillegg til det arealet som allerede befinner seg i 
databasen bør inkludere et areal på motsatt side av veien med blant annet fin forekomst av 
bergmynte for å være mer korrekt. Tuppen i nord av polygonet er ødelagt av silosekker og 
gjødselpåvirkning. 
 
Dato: 30.07.2008, inventert av: Kristina Bjureke 
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Hovedtype: 
Rygg på kalkrik grunn. Meget artsrik vegetasjon. Har denne kollen vært beita tidligere? 
Grunneier må kontaktes for korrekt informasjon. Forekomst av smaltimotei, Phleum 
phleoides (Rødlista, kategori ”sterkt truet”), og dragehode Dracocephalum ruyschiana 
(Rødlista, kategori ”sårbar”) og fredet i Norge fra 2005. På rygger ligger to gravhauger. 
 
Lokalitetskarakteristikk: 
Fine forekomster av hjertegras, smaltimotei og krattsoleie. Mindre forekomster av dragehode. 
 
Ellers artsrikt område med plantearter som rødknapp, fagerknoppurt, gjeldkarve, 
engtjæreblom, dunkjempe, bergmynte, prestekrage, enghavre, dunhavre, marianøkleblom, 
gulmaure, kantkonvall, markmalurt, gul gåseblom, skogskløver, engsmelle, ryllik, mørkt 
kongslys, bergskrinneblom, hårsveve, skjermsveve, markjordbær, engsoleie, blåklokke med 
flere arter. 
 
Blant buskene kan nevnes kanelrose, dvergmispel, leddved, geitved, einer, blankmispel (bør 
fjernes), tatarleddved og rødhyll. 
 
Flere store lønnetrær, de fleste bør fjernes da de skygger ut for engvegetasjonen. Noen rogn, 
furu, hegg og svensk asal. 
 
Tydelige spor i vegetasjonen fra gjødselpåvirkning fra åkeren nord for kollen. Mange meter 
opp vokser nitrofile arter som hundekjeks, stormaure, kveke, ullborre. Noe krusetistel, 
klistersvineblom og løvetann. Langs kantene og i det forstyrrete området lengst i nord hvor 
det oppbevares rundballer, vokser burot, kveke, svaleurt med mer. Må holdes øye med. 
 
Kulturspor: Gravhauger. 
 
Trussel: Fin botanikk, men området er under kraftig gjengroing. Ryddes det ikke for kratt og 
trær, og skjøttes regelmessig, vil verdifulle arter snart forsvinne. Gjødselpåvirkning fra inntil 
liggende åker har redusert den biologiske mangfoldet. Artsrik vegetasjon har forsvunnet i et 
5-10 meter bredt belte og blitt erstattet med trivielle arter som hundekjeks og stormaure. 
 
2.4.3 Mo 180/1, rett nord for tunet  
Tidligere registrert, mindre forandring av arealet. 
 
Naturtype: Naturbeitemark. 
Dato: 30.07.2008, inventert av: Kristina Bjureke 
 
Hovedtype: 
Gårdslandskap. Beitemark og kantområder i nærheten av tunet og sti. Forekomst av løvehale 
og malurt. Forekomst av smaltimotei, Phleum phleoides (Rødlista, kategori ”sterkt truet”), 
nikkesmelle, Silene nutans og hundetunge, Cynoglossum officinale (Rødlista, kategori ”nær 
truet”). 
 
Lokalitetskarakteristikk: 
Sammensatt område som huser tresatt kolle, kantkratt, gjødsla flate, kantområder langs 
kjerreveien og tørreng rett ved lite rødt hus i sørenden av polygonet, helt nær gårdsområdet. 
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Forekomst av løvehale på tre plasser. Forekomst av malurt, hundetunge og neslesniketråd i 
kantområdene. 
 
På den gjødsla flaten vokser stornesle, vassarve, tunrapp, høymol, balderbrå, hundekjeks, 
løvetann med flere trivielle arter. 
 
På knauser i øst mot åkeren vokser bakkemynte, bitterbergknapp, sølvmure, sandarve, 
snegleskolm og hvit bergknapp. 
 
På den tresatte kollen finner en neslesniketråd, løvehale, hundetungekorsknapp, svaleurt, 
tungras, veitistel, kratthumleblom, skogsalat, blåklokke, engsoleie, blåkoll, stormaure, 
berberis, vinterkarse, lintorskemunn, leddved, malurt, slyngsøtvier, gjeldkarve og lundrapp. 
 
Ved lite brunt hus omkranset av skigard vokser Bryonia alba, hundetunge, løvehale, malurt, 
reinfann, gjerdevikke, bringebær, stikkelsbær og krusetistel. 
 
Ved det lille røde huset er en kalkrik tørrbakke med meget høyt biologisk mangfold. Der 
vokser på et lite areal dunkjempe, sandfiol, krattsoleie, enghavre, nikkesmelle, gulmaure, 
blåklokke, bakkemynte, sølvmure, rødknapp, flatrapp, prestekrage, bergskrinneblom, 
dunhavre, nakkebær og hvitmaure. 
 
Trussel: Vel kraftig gjødsling på grasflaten. 
 
2.4.4 Mellom Mo 180/1 og Berger 5/1 
Tidligere registrert. Polygonet må justeres noe, og utvides i nord, helt opp til huset. 
 
Naturtype: Naturbeitemark 
Dato: 30.07.2008, inventert av: Kristina Bjureke 
 
Hovedtype: 
Gårdslandskap. Naturbeitemark på kalkrik grunn i god hevd. 
Forekomst av nikkesmelle, Silene nutans (Rødlista, kategori ”nær truet”). 
 
Lokalitetskarakteristikk: 
Beitemark i svak skråning fra Mo opp mot Berger. Beites med storfe. Nederst går stien på 
østre side om beitet (polygonet), men lenger opp går den gjennom området. Beitet er godt 
nedbeita. En del trær som furu, spisslønn, ask, rognasal og rogn. Busksjikt med einer, geitved, 
berberis, rosebusker og leddved. 
 
Rikelig med bakketimian. Ellers arter som fagerknoppurt, dunkjempe, flekkgrisøre, bakkefiol, 
marianøkleblom, skogkløver, småborre, rødknapp, gulmaure, blåveis, kantkonvall, 
prestekrage, prikkperikum, hengeaks og snegleskolm. Noen oppkom med løvetann. 
 
I den øvre, nordlige delen vokser kattefot, fingerstarr, bakkefiol, bakketimian, vill-lin, 
markmalurt, nikkesmelle, kalkgrønnaks og pimpernell. Dette området ligger nord for arealet 
som er inngjerdet for beite. Nær huset øverst vokser hjertegras og vill-lin. 
  
Trussel: Gjengroing om beitet opphører. Gjødsling må ikke brukes. 
 
2.4.5 Bjørnstad 181/1, sørøst for tunet 

 24



Tidligere registrert. Arealet av polygonet bør reduseres i den øvre delen. Lav biologisk 
mangfold pga gjengroing og gjødselpåvirkning. 
 
Verdi: B 
Dato: 01.08.2008 og 05.08.2008, inventert av: Kristina Bjureke 
Hovedtype: Gårdslandskap. Tidligere beitemark som nå ikke er i hevd. 
 
Forekomst av løvehale ved stor alm øst for låven. Ikke observert ved forrige registrering. 
Forekomst av smaltimotei, Phleum phleoides (Rødlista, kategori ”sterkt truet”) og 
nikkesmelle, Silene nutans (Rødlista, kategori ”nær truet”). 
 
Lokalitetskarakteristikk: 
Engareal øst for låven på Bjørnstad. Ingen dyr på beite eller slått. Tidligere blant annet 
storfebeite, men nå er det mange år siden det var beita. 
 
Mot sør er arealet fortsatt lysåpent og huser mye fagerknoppurt, enghavre, engkvein og 
rødsvingel. Ellers vokser det arter som gjeldkarve, gulmaure, smaltimotei, dunkjempe, 
krattsoleie, rødkløver, gullkløver, dunhavre, nakkebær, engtjæreblom, nikkesmelle, 
marianøkleblom, blåklokke, bergmynte, sølvmure, engsyre, åkermåne, rødknapp, oksetunge, 
norsk mure, snegleskolm, hvit jonsokblom, grasstjerneblom, gulskolm, fuglevikke, 
firkantperikum, hundegras, kratthumleblom, vanlig arve og stemorfiol.  
 
Langs vestre kanten en del mindre trær av osp, spisslønn, få stikkelbærbusker og mye av 
hagerømlingene syrin og rakbergknapp, Phedimus aizoon. Nærmest åkeren vokser også en del 
gjødselindikator-arter som bringebær, hundekjeks, åkertistel, rødhyll, stormaure og kveke. 
 
Rett øst for låven og nordover er gjengroingen kraftig, og nedenfor låven vokser kratt av 
nitrofile arter og arter som klarer forstyrrelse, som stornesle, bringebær, burot, rødhyll, 
vrangdå, hundekjeks, vinterkarse, russekål, ullborre, stormaure, kanadagullris, hvit 
steinkløver, lintorskemunn, veitistel og høymol. Fra nordre grense av låven og nordover er det 
nesten ufremkommelig. 
 
Knausvegetasjon på sørsiden av låven med smørbukk, flatrapp, bitterbergknapp og 
bakkemynte. 
 
Trussel: Gjengroing. Gjødselpåvirkning fra når låven var i bruk. 
 
Forslag: Fjerning av syrin og kratt. Inngjerding av hele arealet. Starte opp beite, fortrinnsvis 
med storfe, på nytt. Hvorfor ikke ha noen av kyrne fra Mo her noen måneder på sommeren? 
 
2.4.6 Stein 188/1 
Tidligere registrert. Forslag at den nordligste delen utgår fra polygonet, da gjengroingen der er 
ytterst markant og det biologiske mangfoldet derved redusert. 
 
Verdi: A 
Dato: 05.08.2008, inventert av: Kristina Bjureke 
 
Hovedtype: 
Gårdslandskap. Beitemark på kalkrik grunn. Området går ned til vannet. Ingen slått eller beite 
pr. i dag. Storfebeite til for omtrent 50 år siden. I begynnelsen av 1990-tallet hestebeite. 
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Artsrikt område med bland annet forekomst av smaltimotei, Phleum phleoides (Rødlista, 
kategori ”sterkt truet”), nikkesmelle, Silene nutans og svartmispel, Cotoneaster niger 
(Rødlista, kategori ”nær truet”) og aksveronika, Veronica spicata (Rødlista, kategori 
”sårbar”). 
 
Lokalitetskarakteristikk: 
Vakkert landskap med høyt biologisk mangfold. Kan deles inn i soner fra sjøkanten og 
oppover land. På de nederste 10 m er det steinheller og i sprekkene vokser krattalant (store 
bestand), aksveronika, fjellrapp, flatrapp, hvit bergknapp (mye), stankstorkenebb, tiriltunge, 
markmalurt, gulmaure, rundskolm, lodnebregne, svartburkne, trollhegg, kattehale, istervier, 
sumpmaure, kattehale med flere arter. 
 
10 meter opp slutter steinhellene og det blir et mer heldekkende grasdekke med svartmispel, 
roser, gjeldkarve, nikkesmelle, enghavre, einer, nakkebær, dvergmispel, dunhavre, 
bakkemynte, murburkne, blodstorkenebb, engknoppurt med mer. På steinknauser vokser mye 
bitterbergknapp. 
 
10 meter enda lenger opp er bunnvegetasjonen helt dekkende, jordlagret er tykkere, og vi 
finner arter som gul gåseblom, prikkperikum, rødknapp, fagerknoppurt, gjeldkarve, 
smaltimotei, vill-timotei, marianøkleblom, tranehals, kantkonvall, liljekonvall og 
engtjæreblom. Her vokser også en del kratt og trær. 
 
Øvre kant mot åkeren (mot vest) er klart påvirket av gjødsel og der vokser nitrofile arter som 
åkertistel, krusetistel, lintorskemunn, hundegras, burot, åkervindel, hundekjeks, men også 
sjeldne arter som smalfrøstjerne. 
 
Trussel: Gjengroing. Meget positivt at ved andre befaring å se at krattrydding var i full sving. 
Øvre del bør med fordel ryddes og gjerdes inn til beite. 
 
2.4.7 Hårum, Ner-Nigarden 186/11 
Tidligere registrert. Kun deler av polygonet huser rik biologisk mangfold. Polygonet bør 
utvides mot nord, østre side av Vollgata, nord for Loregata. 
 
Naturtype: Artsrike veikanter, kantkratt og naturbeitemark 
Verdi: Kanter og restarealer ovenfor beitet: B. De inngjerdete beitemarkene: C. 
Dato: 05.08.2008, inventert av: Kristina Bjureke 
 
Hovedtype: 
Gårdslandskap. Beitemark på kalkrik grunn. En del restarealer mellom husene på vestre side 
av veien, og artsrike steinknauser. Forekomst av smaltimotei, Phleum phleoides (Rødlista, 
kategori ”sterkt truet”). 
 
Lokalitetskarakteristikk: 
På begge sider av veien ligger inngjerdete beitemarker, som beites av hest. Engene var ganske 
snaubeitede så det var vanskelig å se alle arter, men forekomsten av stornesle og høymol 
indikerer gjødsling. Kantene av beitet var mer artsrikt med dunkjempe, ryllik, gulmaure, 
sandarve, dunhavre, landøyda og tiriltunge. 
 
På restarealene vest for veien, på begge sider av smal vei (se kart) mer artsrik flora med 
bakkemynte, smaltimotei, fjellrapp, smørbukk, krattsoleie, markmalurt, oksetunge, gul 
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gåseblom, fagerknoppurt, rødknapp, engtjæreblom, gulmaure, malurt, flekkmure, engsyre og 
dunkjempe. 
 
Polygonet bør utvides i nord for å også omfatte et engareal som ikke er i bruk langs østre side 
av Vollgata, nord for Loregata. Store fine forekomster av malurt. 
 
Trussel: I hele Hårum-grenda, og spesielt langs veien i vest, vokser det mange hagerømlinger. 
Flere av dem er i kraftig spredning og er med på ”Svartelista”. De mest alvorlige er 
kjempespringfrø, kanadagullris, gravbergknapp, sølvarve og syrin. Der er også store bestand 
av vinterkarse, storborre, burot og reinfann, som konkurrerer ut mer konkurransesvake arter. 
 
Tiltak med bekjempelse av disse problematiske ”Svarteliste”-arter bør startes opp snarest. 
Den store forekomsten av dem reduserer verdien av mangfoldet på Hårum. 
   
2.4.8 Åserud 186/23 
Ikke tidligere registrert 
 
Naturtype: Naturbeitemark 
Dato: 05.08.2008, inventert av: Kristina Bjureke 
 
Hovedtype: 
Gårdslandskap. Beitemark på kalkrik grunn. Forekomst av smaltimotei Phleum phleoides og 
bukkebeinurt, Ononis arvensis (Rødlista, kategori ”sterkt truet”). Inngjerdet for beite, men 
ingen dyr. (Har hevden nylig opphørt?) 
 
Lokalitetskarakteristikk: 
Beitemark på vestre side av vei 157. Stopper i nord der Myraveien tar av mot nordøst. 
 
Artsrik eng med plantearter som fagerknoppurt, engknoppurt, gullkløver, bukkebeinurt, 
smaltimotei, markmalurt, smørbukk, flatrapp, sølvmure, hvit bergknapp, landøyda, gul 
gåseblom, prestekrage, nakkebær, gjeldkarve, rødsvingel, prikkperikum, kantkonvall, 
rødknapp, liljekonvall, bakkefiol, rognasal, stormaure, markjordbær, engkvein, tranehals, 
småborre og enghavre. 
 
Nord for denne engen en ny inngjerdning med furuskog og einer og mindre artsrikt feltsjikt 
med gullris, engknoppurt, hengeaks, einstape og veitistel.  
 
Trussel: Gjengroing. Må undersøkes om beitet er opphørt. Den nordligste inngjerdingen bør 
tynnes i tre- og busksjikt for å få opp et mer urterikt dekke. 
 
2.4.9 Bjørnstad, vest for Jørgen Moes vei 
Ikke tidligere registrert. 
 
Naturtype: Slåttemark (må undersøkes med grunneier) 
Verdi: A 
Dato: 06.08.2008, inventert av: Kristina Bjureke 
 
Hovedtype: 
Gårdslandskap. Åpen artsrik eng, uten direkte tegn til gjengroing. Gammel slåttemark? (må 
undersøkes med grunneier). Ingen slått eller beite pr. i dag. Forekomst av smaltimotei, 
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Phleum phleoides (Rødlista, kategori ”sterkt truet”), nikkesmelle, Silene nutans (Rødlista, 
kategori ”nær truet”) og dragehode, Dracocephalum ruyschiana (Rødlista, kategori ”sårbar”) 
og fredet i Norge fra 2005. 
 
Lokalitetskarakteristikk: 
Eng på vestre side av vei 159, mitt imot øvre innfart til Bjørnstad og Knausen. Lite areal, men 
meget artsrikt. Stor forekomst av dragehode, smaltimotei, nikkesmelle, vill-lin og krattsoleie. 
Mye enghavre. Ellers arter som gullkløver, rundskolm, fagerknoppurt, dunkjempe, flatrapp, 
flekkmure, sandfiol, markmalurt, engtjæreblom, hvitmaure, gjeldkarve, bakkemynte, 
engsmelle, dunhavre, nakkebær, prestekrage, gulmaure, prikkperikum, skjermsveve, 
blåklokke, fløyelsmarikåpe, marianøkleblom og rødknapp. 
 
Noen mer trivielle ”ugrasarter” som burot, syrin, bringebær og hundegras i kantene, men ikke 
i den grad som på andre nærliggende steder. 
 
Trussel: Gjengroing. Per i dag fremstår engen som lysåpen, ikke gjødsla, meget artsrik og en 
av de mest verdifulle i Steinsslette-området. De små forekomstene av syrin og burot mot 
veien bør umiddelbart fjernes før de får fotfeste. 
 
2.4.10 Bjørke østre 183/2, vest for Jørgen Moes vei 
Naturtype: Artsrik veikant 
Verdi: B 
Dato: 06.08.2008, inventert av: Kristina Bjureke 
 
Hovedtype: 
Gårdslandskap. Artsrik kant langs vestre side av Jørgen Moes vei. Sannsynligvis rest av 
gammel beitemark på kalkrik grunn. Forekomst av smaltimotei, Phleum phleoides (Rødlista, 
kategori ”sterkt truet”) og pimpernell. 
 
Lokalitetskarakteristikk: 
5-15 meter bed sone med artsrik engvegetasjon på vestre side av veien. Fin forekomst av 
pimpernell, stjernetistel og blodstorkenebb. Rikelig med fagerknoppurt. Ugjødsla og urterikt. 
 
Vegetasjonstyper:  
 
Trussel: Gjengroing eller utvidelse av veien.  
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Kartet viser noen av de botanisk kartlagte områdene og baserer seg på kartleggingen 
sommeren 2008. Verneområder er også merket av på kartet, men disse har for øvrig ingen 
sammenheng med arbeidet med utvalgte kulturlandskap. 
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2.5 De fire verdikriteriene 
Helhet: Dette er et stort og sammenhengende jordbruksområde, med lite innslag av annen 
arealbruk. Det registrerte området kan oppfattes som ett landskapsrom, eventuelt delt i to 
deler.  
Kontinuitet/tidsdybde: Steinssletta har som jordbrukslandskap røttene sine helt tilbake til 
yngre steinalder (ca. 3500 f. Kr.), og har sannsynligvis vært i kontinuerlig drift fra ca. 2000 f. 
Kr. Kulturminner som gravhauger viser tidsdybden tilbake rundt 2000 år. Mye av åkerjorda 
må ha vært i drift gjennom lang tid. De mindre arealene med beitemark har i løpet av de siste 
50 år gått ut av bruk, men ligger her fortsatt og kan ryddes tilbake til sitt tidligere preg. Her er 
også et godt utvalg av eldre bebyggelse som er lite endret.  
Representativitet/særpreg: Steinssletta er representativt for Østlandets innsjø- og silurbygder, 
men tilsvarende områder finnes ikke andre steder enn ved Tyrifjorden i vårt fylke. Særpreget 
er blant annet knyttet til særlig verdifulle elementer som Halvdanshaugen og tunet på Stein 
med kirkeruinen.  
Formidlingsverdi: Steinssletta har en sentral beliggenhet og har blitt et ”begrep” for dem som 
kjører på E 16. For forbipasserende har området en umiddelbar tilgjengelighet. Steinssletta 
inneholder et mangfold av ulike kvaliteter som har formidlingsverdi innenfor mange fagfelt.  
Elementer som Halvdanshaugen og storgården Stein gir området en sentral plass i Norges-
historien og dermed stor symbolverdi.  
 
 
3. Utfordringer 
Steinssletta er regulert til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen, noe 
som blant annet vil si at det er forbudt med ny bolig- og fritidsbebyggelse. Kommuneplanen 
vil dermed fange opp utfordringer knyttet til nedbygging av produktiv jord som ikke er et ledd 
i stedbunden næring. 
 
Steinssletta berøres i dag av E 16 som en nasjonal trafikkåre. Denne veien kan i fremtiden bli 
gjenstand for utvidelse og eventuelt endret trasé. I tillegg vil valg av trasé for Ringeriksbanen 
kunne gripe inn i viktige kulturlandskapselementer i det utvalgte området. Det er ikke gjort 
noe vedtak i disse sakene, men man kan ikke se bort i fra at dette kan bli en aktuell 
problemstilling en gang i fremtiden.  En viktig utfordring blir dermed å øke bevisstheten om 
landskapets betydning i planlegging og utvikling av fremtidig infrastruktur. 
 
I dag har nye driftsmetoder, handelsgjødsel, spesialisering m.m. gjort at deler av det gamle 
kulturlandskapet ikke lenger er interessant å bruke i aktiv drift. Det vil da bli viktig å ta vare 
på restarealer som ikke blir intensivt drevet. Gjengroing av disse restarealene er en av de 
største utfordringene i området, som har et begrenset antall gårdsbruk med husdyr. Det å 
stimulere til aktivt landskapspleie i form av husdyrbeiting bør være en prioritert oppgave, men 
også skjøtsel av småbiotoper/mindre produktive områder som åkerholmer, åkerreiner, 
dammer, steingjerder etc. vil være viktig for å opprettholde landskapets kulturhistoriske og 
estetiske verdier, biologisk mangfold og tilgjengeligheten. 
 
 
4. Visjon og mål 
Målet for forvaltningen av Steinssletta som viktig kulturlandskap er å opprettholde et aktivt 
jordbruk. Dette vil kunne bidra til å fremme det biologiske mangfoldet, stoppe gjengroingen, 
opprettholde gamle stier og ferdselsveier, kulturhistorisk verdifulle bygninger og 
kulturminner i landskapet. 
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Det er et mål å tilrettelegge for kunnskapsformidling i skole og for innbyggere i distriktet.  I 
tillegg er det et mål å stimulere til landbruksbasert næringsutvikling forankret i den nasjonale 
utvelgelsen av viktige kulturlandskap. Et bredt spekter av kulturlandskapets elementer og 
dagens intensive drift er et godt utgangspunkt for å vise den historiske utviklingen og hvordan 
dagens drift vedlikeholder kulturlandskapet på en bærekraftig måte.  
 
Mål for området:  

- stimulere til et fortsatt aktivt landbruk 
- ta vare på verdifulle kulturminner/-miljøer, gårdstun, bygninger, m.m. 
- fremme biologisk mangfold 
- forebygge forfall av uproduktive restarealer i jordbrukslandskapet (åkerholmer, 

bekkestrenger, gamle havnehager, m.m.) 
- opprettholde gamle stier og ferdselsveier 
- kunnskapsformidling om området    

 
 

 
Dyrking av ringerikspoteter på Vaker. Foto Hilde Bendz. 
 
 
5. Tiltak - skjøtsel og vedlikehold 
Forvaltningsområdet omfatter eiendommer både i Hole og Ringerike, men er i store trekk 
svært ensartet. Hele området behandles derfor samlet.  
 
5.1 Stimulere til et aktivt landbruk 
Rammevilkårene for aktiv drift er optimale fra naturens side i dette området.  Det anses derfor 
ikke å være nødvendig med spesielle tiltak ut over de generelle virkemidlene i landbruket, 
verken på kort eller på lang sikt, for å sikre et aktivt landbruk. 
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5.2 Ta vare på verdifulle kulturminner og kulturmiljøer  
Innenfor området finnes mange kulturminner, både av lokal og nasjonal interesse. 
Dette kan være spesielle gårdsanlegg/bygninger, gamle hustufter/boplasser, grav- 
hauger/røyser, steingjerder/-murer, hageanlegg, alléer, fegater m.m. 
Det er mange store, gamle gårdstun med omfattende bygningsmasse i området.  
Bygningsmessige tiltak vil derfor være viktig, særlig knyttet opp mot bygninger som ikke 
lengre har en funksjon i drifta på gården, men som har en historie å fortelle og er viktige 
elementer i helheten i tunet.   
Andre aktuelle tiltak er restaurering av kulturminner, og skjøtsel av omkringliggende 
arealer/vegetasjon for å fremheve det.   
Skjøtsel av automatisk freda kulturminner er fylkeskommunens ansvar, og omfattes ikke av 
dette.    
Tiltak som bidrar til synliggjøring og bruk av slike kulturminner prioriteres.  
 
Strakstiltak: Fokusere på tiltak for å sikre de mest truede kulturminnene.  Dette gjelder 
bygninger i og i tilknytning til gårdstun, samt andre kulturminner.   
Langsiktige tiltak: Ivaretakelse av resterende kulturminner etter hvert som behovet melder 
seg.  
 
 
5.3 Fremme biologisk mangfold og hindre gjengroing av restarealer 
Det biologiske mangfoldet er etter mange tiår med ensidig kornproduksjon ikke spesielt rikt, 
men området har mange mindre og svært interessante biotoper, som det er viktig å skjøtte på 
en riktig måte.  Disse er ofte knyttet til gjenværende restarealer i jordbrukslandskapet, som 
helt eller delvis har gått ut av drift, og derfor står i fare for å gro igjen.  Det er generelt få slike 
restarealer tilbake, og det er viktig å stimulere til skjøtsel av disse.  Restarealene er elementer 
som beriker kulturlandskapet, samtidig som de er svært viktige for det biologiske mangfoldet.   
Aktuelle tiltak er etablering/restaurering og skjøtsel av områder og landskapselementer, som 
sikrer leveområder og spredningsveier for ville planter og dyr i jordbrukslandskapet. Dette 
kan være gammel kulturmark ute av drift, åkerholmer, mindre damanlegg med kantsoner, 
varig plantedekke i tilknytning til vann og vassdrag, eller andre restarealer.   
Skjøtsel kan skje ved slått, beiting, rydding eller annen form for jevnlig stell.   
Utøvelse av tradisjonell jakt og fiske i området påvirkes ikke av forvaltningsplanen.   
 
Strakstiltak: Rydde og ta i bruk gamle beiter/havnehager som ikke er i bruk. 
Langsiktige tiltak: Kartlegge og iverksette skjøtsel av andre viktige biotoper/restarealer, 
herunder fangdammer.  
  
 
5.4 Ivareta gamle stier og ferdselsveier 
Gamle ferdselsveier og stier er viktige elementer i kulturlandskapet.  Det er viktig at slike 
gamle ferdselsårer holdes åpne, både for å holde historien levende, og for å gi allmennheten 
en mulighet til ferdsel og rekreasjon i jordbrukslandskapet.   
Tiltak med formål å restaurere og skjøtte gamle ferdselsveier vil bli prioritert.  Slike tiltak vil 
ofte innebære samarbeid mellom flere grunneiere. 
 
Strakstiltak: Ruste opp kjente stier og ferdselsveier. 
Langsiktige tiltak: Tilrettelegge for ferdsel i samråd med grunneierne 
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5.5 Kunnskapsformidling 
Tiltak/prosjekter med hensikt å formidle kunnskap om områdets verdier i 
kulturlandskapssammenheng vil bli prioritert. Slik informasjon kan være knyttet opp mot 
synliggjøring av spesielle kulturminner, eller i tilknytning til gårdsturisme eller i annen 
næringsmessig sammenheng. 
 
Strakstiltak: Markere området fysisk.  Lage informasjonsopplegg for dem som ønsker å 
besøke Steinssletta. 
 

6. Lovverk – status og tiltak 
Steinssletta er i kommuneplanene (se kart) til henholdsvis Hole og Ringerike, satt av til 
landbruks- natur- og friluftsområde (LNF-område). I slike områder er det kun tillatt med bygg 
og anlegg som er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser om tradisjonelt 
landbruk. Dette er bygninger og anlegg som det av hensyn til driften av primærnæringen er 
nødvendig å plassere på stedet. På kommuneplannivå er dette lagt ut sammen med området 
for natur- og friluftsliv slik loven krever. Dette innbærer at det er landbrukslovgivning (som 
skoglov, jordlov, konsesjonslov etc.) som sammen med lovverket innen natur og friluftsliv 
som regulerer forholdet mellom landbruk, natur, og friluftsliv i LNF-områdene. Veileder fra 
Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet ”Plan og bygningsloven og 
Landbruk Pluss” utdyper hvilke tiltak som samsvarer med tradisjonelt landbruk, og hvilke 
tiltak som ikke er å anse som tradisjonelt landbruk. Fellesfjøs, gårdsutsalg, gårdssagbruk, 
veksthus med utsalg, dyrepensjonat etc., er eksempler på anlegg som vil være i samsvar med 
LNF-formålet dersom de er tilpasset størrelsen og ressursgrunnlaget på den 
landbrukseiendommen de blir etablert på. 
 
Det er omtalt i ny kommuneplanen for Hole at Steinssletta kan bli et spesielt utvalgt 
kulturlandskapsområde. Kommuneplanen til Ringerike er vedtatt sommeren 2007, så her er 
ikke arbeidet med spesielt utvalgt kulturlandskapsområde på Steinssletta nevnt. Ringerike 
kommune opplyser imidlertid at kommuneplanen skal tas opp til rullering snart. 
 
Steinssletta vil ha status som LNF-område i kommuneplanene til begge kommuner uavhengig 
av arbeidet med spesielt utvalgte kulturlandskap. Dette betyr at det juridisk sett ikke vil 
komme nye juridiske bestemmelser for dette området som en følge av arbeidet med spesielt 
utvalgte kulturlandskap. 
 
Innenfor Steinssletta kulturlandskapsområde inngår også Hurumåsen verneområde. Her er det 
naturvernlovens bestemmelser som gjelder. 
 
De juridiske bestemmelsene for Steinssletta som kulturlandskapsområde følger av 
kommuneplanens LNF-kategori med bestemmelser i plan- og bygningsloven, og av 
bestemmelser til kommuneplanen som kommunene har vedtatt.  
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Kartet viser Steinssletta i kommuneplanen for Hole. Lys grønn farge på kartet angir LNF-
område. 
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Kartet viser Steinssletta i kommuneplanen for Ringerike. Lys grønn farge på kartet angir 
LNF-området. 
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LNF-kategorien gjør at spredt boligbygging, næringsutbygging (til annet enn landbruk), 
utbygginger til offentlig formål etc. er i strid med planen. Skal slike formål tillates i LNF-
området, krever det regulering til andre formål, eller at kommunen gir dispensasjon fra 
kommuneplanen. Det er den berørte kommune som vedtar slik regulering, eller eventuelt gir 
dispensasjon fra planen. Dette gjøres etter at planen har vært til offentlig høring, der parter og 
andre offentlige myndigheter har vært gitt anledning til å uttale seg. 
 
Det kan være en utfordring å tilpasse bygg og anlegg som er i samsvar med LNF-formålet 
innenfor et slikt spesielt verdifullt kulturlandskap. Dette skyldes at enkelte slike (større) 
landbrukstiltak kan ha konsekvenser for kulturlandskapet. Det skal sendes melding om slike 
landbrukstiltak i samsvar med plan- og bygningsloven § 81, jf § 93. Kommunen må da gå i 
dialog med vedkommende som søker/sender inn melding om å få til en hensiktsmessig 
plassering av tiltaket i landskapet, og eventuelt få til en utforming av tiltaket som gjør at det 
tilpasses landskapet på en god måte. Dette vil være en vurdering som kommunen vil gjøre 
uansett hvor i LNF-området det er aktuelt med nye/utvidede bygg og anlegg i samsvar med 
landbruksnæringen. 
 
 
7. Næringsutvikling 
Med næringsutvikling menes i denne sammenheng næring som tar utgangspunktet i 
landbrukets ressurser, og virksomhet som kan ses som en naturlig del av 
landbruksvirksomheten. Landbruksbasert næringsutvikling knytter seg i hovedsak til 
videreforedling og/eller salg av råvarer produsert på gården (gårdsbutikk/kafé, gårdsslakteri, 
gårdssag, gårdsysteri etc.) eller tilbud av tilrettelagte aktiviteter knyttet til gårdsopplevelser 
(gårdsturisme, Inn på tunet etc.). 
 
Nasjonalt utvalgte områder for kulturlandskap vil kunne nyttes som et varemerke omkring 
nisjeprodusert mat, lokale håndverksprodukter, turisme og opplevelsesaktiviteter. Produsenter 
og tilbydere på Steinssletta og tilstøtende område vil kunne bruke varemerket aktivt i sin 
markedsføring, men også andre aktører, slik som for eksempel reiselivsbedrifter på Ringerike, 
vil kunne nytte kulturlandskapsområdet som en del av sitt tilbud. For eksisterende 
næringsvirksomhet, samt ny næringsvirksomhet, ligger det et potensiale i å ta i bruk 
”kulturlandskapsvaremerket” for å synliggjøre og bevisst markedsføre merverdiene i 
produkter og tjenester. Dette er verdier som knytter seg til kultur, tradisjon, naturen og 
opplevelsen av landskapet. Ved å ta i bruk kulturlandskapsvaremerket vil eksisterende og ny 
næringsvirksomhet kunne oppleve økt lønnsomhet og verdiskaping.  
 
 
8. Økonomi og kostnader 
 
8.1 Eksisterende ordninger innen kulturlandskapet 
Ordningen ”Spesielle miljøtiltak i jordbruket” (SMIL) kom i 2004. SMIL avløste ordningen 
STILK (fra 1991), som var en tilsvarende ordning. Finansieringen er over jordbruksavtalen. 
Disse henholdsvis er og var begge rettet mot restaurering og skjøtsel av jordbrukets 
kulturlandskap. Primært blir ordningen brukt til engangstiltak. Forskjellen er at kommunene 
har vedtaksmyndighet for SMIL, mens Fylkesmannen hadde vedtaksmyndighet for STILK.  
 
Regionalt miljøprogram (RMP) kom fra og med 2005. Gjennom RMP er det ulike regionale 
tilskuddsordninger. Midlene kommer fra jordbruksavtalen. Ideen var – som for SMIL – at 
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vedtaksmyndigheten og utforming av tiltak skulle være lagt nærmere dem den gjelder, i dette 
tilfelle regionalt nivå, men med utstrakt samarbeid til lokalt nivå. Der vil man ha bedre 
forutsetninger for å vurdere ønsker og behov. RMP er årlige tilskudd, og er i stor grad en 
kompensasjon for å drive jorda på en måte som kan være urasjonell, mer kostnadskrevende og 
gi dårligere avlinger. Men gevinsten er på miljøsiden, med for eksempel mindre erosjon og 
avrenning (redusert jordarbeiding), og opprettholdelse av et variert landskapsbilde (dyrking av 
brattlendt kulturlandskap). 
 
Alle bønder som søker produksjonstilskudd (PT), kan søke innenfor en eller begge disse 
ordningene. I 2007 søkte 56 % av PT-søkerne også en eller flere ordninger innenfor RMP. 
Dette betyr at alle bønder innenfor ”Utvalgte kulturlandskap i jordbruket” kan søke på lik 
linje med alle andre. Derimot ligger det ikke i kortene at de skal forfordeles. I så fall må 
gjeldende praksis endres etter diskusjoner med bl.a. faglagene innen jordbruket og 
kommunene. Det har i alle år vært bred enighet i Buskerud om de gjeldende ordninger og 
forvaltningen av dem.  
 
 
8.2 Kostnadsoverslag 
Området omfatter 54 gårdsbruk, de aller fleste inneholder en eller flere eldre bygninger som 
kan ha behov for vedlikehold, enkelte også mer omfattende istandsetting. Dette gjelder 
spesielt bygninger som har gått ut av bruk. Her er også kulturminner av ulike slag, som kan 
trenge vedlikehold, gjerne også gjøres mer tilgjengelige. Som den botaniske registreringen 
viser er det tidligere beite-/slåttemark med store biologiske kvaliteter i gjengroing flere steder. 
Det er ønskelig å rydde disse arealene, for siden å ha årlig vedlikehold i form av slått eller 
beite. Vedlikehold av fangdammer er også tiltak som kommer inn under dette.  
 
Sammen med kommunene har vi behandlet alle eiendommer innenfor det utvalgte område og 
sett på ulike behov for tiltak innenfor ordninger vi i dag har i SMIL og RMP. Vi har vurdert 
alle aktuelle tiltak for både utbedringer og restaureringer så vel som vedlikehold og årlige 
kostnader. Det er brukt normtall fra de forskjellige ordninger som er vanlig i Buskerud. Alt er 
satt opp i regneark for å få en totaloversikt.  
 
Tabell: Kostnadsoverslag per år for Steinssletta (kostnadsoverslaget er gjort i et tiårs 
perspektiv, der det forutsettes at det blir tatt en tidel hvert år). 
Element Bygninger Kultur 

minner
Kulturland-
skap 

Tekniske 
Miljøtiltak

Investerings 
Kostnader 

Årlige 
kostnader

Planlegging og 
tilrettelegging 

40 000 4 000 4 000 8 000 39 100 6 000

      
Investeringer/- 
engangskostnader 

1 455 000 38 000 22 000 9 000 1 524 000 

      
Drift/vedlikehold 132 000 10 000  12 500  154 500
      
Sum     1 563 100 160 500
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8.3 Tilskuddsmidler til området i dag 
 
8.3.1 Regionale miljøtilskudd (RMP) 
Det ble i 2007 gitt kr. 2 800 til vedlikehold av syv fangdammer. I 2007 var det ingen som 
hadde full restaurering – dvs tømming for slam, eventuelt nyplanting av aktuelle grasarter i 
dammen med mer – kun skjøtsel rundt. I løpet av tiårsperioden forutsetter vi at alle må 
tømmes minst en gang, derfor beløpet på kr 12 500.  
Til pleie/skjøtsel av kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet ved hjelp av beitedyr, ble 
det i 2007 gitt kr. 9 300. 
 
Totalt ble det brukt kr 21 800 av RMP-midler innenfor ”Steinssletta”. Her kan det være 
muligheter for noe økt tilskudd dersom ordningen tilpasses og de aktuelle bønder er villige til 
å gjøre en innsats. 
 
8.3.2 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
I 2006 fikk Hole totalt kr. 170 000. Av dette ble kr. 36 000 brukt til gjerding rundt et av 
beiteområdene nevnt over og kr 6 000 til restaurering av et stabbur, totalt kr. 42 000. Av 
Ringerikes kr 620 000 ble kr 59 000 brukt til restaurering av en driftsbygning.  
 
I 2007 var Holes andel av SMIL kr 121 900. Derav ble kr 70 000 brukt til å anlegge en ny 
fangdam, mens resten gikk til velkvalifiserte tiltak andre steder i kommunen. Ringerike fikk 
kr 741.600, som ble brukt andre steder enn Steinssletta.   
 
I 2008 disponerer Hole kr 160 000, og Ringerike kr 630 000. Det ser ikke ut til at noen 
grunneiere innenfor Steinssletta får SMIL-tilskudd i år.  
 
8.4 Mulig fremtidig bruk av RMP og SMIL for Steinssletta 
Dersom Steinsletta blir prioritert, kan en noe større andel av de disponible midlene brukes der. 
Totalt snakker vi for 2007 om kr 130 000. For 2008 kan det anslås til ca kr 150 000.  
 
Likeså kan Hole/Ringerike få en noe større andel generelt, ut fra den stadig omtalte spissingen 
av midler. I Buskerud har vi spisset midler mot tiltak over hele fylket, men da tiltak som vi i 
dag kan glede oss over gir allsidige og varierte opplevelser uansett hvor vi ferdes. Summen av 
tiltakene gir et meget godt helhetsinntrykk, og har vært målet i alle år.  
 
Hvis vi nå får et eget ”utstillingsvindu” – og det i et område med både stor gjennomgangs-
trafikk og lokal befolkning, vil det allikevel kunne forsvares at dette prioriteres noe. 
 
8.5 Kriterier og utmålingsregler for særskilte midler til Steinssletta 
Steinssletta preges av et stort behov for restaurering av bygninger, ikke minst fordi svært 
mange ligger godt synlig fra store gjennomfartsveier. Vi vil derfor foreslå en kvadratmeterpris 
som ligger på det nivå Statistisk sentralbyrå bruker.  
 
I Buskerud har vi helt fra den gamle STILK-ordningen kom, brukt en tilskuddsats på 25 % av 
totalt kostnadsoverslag. Med et årlig behov på gjennomsnittlig kr 1 563 100, betyr det et 
minimumsbehov på kr. 390 000/år. Hertil kommer drift- og vedlikeholdskostnader på årlig kr 
160 500. Her vil det ligge en del kostnader vi normalt ikke ville tatt med i verken RMP eller 
SMIL, dvs. full egendekning. Derfor vil vi anslå behovet til kr 100 000. Her vil det bli en 
blanding av priser per da rydding til anslagsvis kr 1500 og timepris til kr. 300/t når det er 
vedlikehold av bygninger og stier. 
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