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Saksliste:  

1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referatet fra møtet 7/12 ble godkjent uten merknader. 

2. Orienteringssaker 
a. En oversikt over oppfølging av saker var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til 
etterretning. Åmund stilte imidlertid spørsmål om det kan være gruver og skjerp innenfor 
planområdet ved Renningsåsen pukkverk. Det ble vedtatt å gjøre Buskerud fylkeskommune 
oppmerksom på dette. 
b. Budsjettstatus for kulturminnevern 2012 var sendt ut og ble tatt til etterretning. 
c. Det var sendt ut invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 15/2. Flere var interessert i 
dette, og vi melder oss på individuelt. Bent sender ut nettadressen til Riksaktivaren. 
d. Tildeling av kr.125.000,- fra Norsk Kulturminnefond til Berg gård. Søknadssummen var 
kr.500.000,-. Kulturminnerådet er innstilt på å bidra ytterligere i denne saken, og Bent tar 
kontakt med eierne om dette. 
 
3. Reguleringsplan Hoensmarka pukkverk – offentlig ettersyn 
Kulturminnerådet har tidligere behandlet saken i forbindelse med varsel om oppstart og uttalte 
da at de ikke hadde kjennskap til konkrete kulturminner innenfor planområdet, men at hele 
dette området med veier og stier er et viktig kulturlandskap, som også bør ses i sammenheng 
med jernaldergravhauger og andre viktige kulturminner som er registrert like utenfor 
planområdet. Det er lagt opp til at Buskerud fylkeskommune foretar arkeologisk befaring og 
registrering i forbindelse med planprosessen. Det var enighet om at det er viktig at det ikke 
blir gjort nye store inngrep i området før det er foretatt arkeologiske undersøkelser. Det gis 
tilbakemelding om dette innen fristen, som er 7/2-2012. 
 
4. Barn og unge og kulturminner 
Det er sendt brev til ledergruppa for Den kulturelle skolesekken med invitasjon til samarbeid 
om dette, men vi har ikke fått noe svar på denne henvendelsen. Bent tar kontakt og inviterer 
til kulturminnerådets neste møte, der denne saken blir hovedsak. Elin påtok seg å sjekke status 
med hensyn til lokalhistorie og kulturminner i de gjeldende læreplanene. 



 
5. Presentasjon av Fiskum-øksa 
Morten Kutschera i Arkikon har gitt tilbakemelding om at han antagelig blir ferdig med 
replikaen av Fiskumøksa i løpet av februar. Ut ifra dette planlegger kulturminnerådet et 
arrangement på Heimtun i slutten av mars. Søndag 25/3 foreslås som dato, og Elin tar opp 
dette med skolen. Det legges opp til et foredrag, og Nils Petter forespør professor Einar 
Østmo. Buskerud Folkehøgskole er innstilt på å stille med musikk- og teaterinnslag på cirka 
30 minutter. Elin undersøker også mulighetene for at skolen kan bidra med å lage en monter. 
 
6. Grunnlovsjubileet i 2014 
Tore Hæg har henvendt seg til kommunen med en forespørsel om markering av 
grunnlovsjubileet i 2014, og Kultursjefen har oversendt saken til Kulturminnerådet. Det ble 
bestemt å invitere Tore Hæg til et møte sammen med representanter for Eiker Historielag. 
Møtet ble berammet til 22/2. 
 
7. Kulturminnerådets oppgaver 
I anledning av at rådet har fått tre nye medlemmer, var det lagt opp til en orientering og 
diskusjon rundt rådets oppgaver. Denne saken utsettes til neste møte. 
 
8. Årsplan 2012 
Et utkast til årsplan med forslag til møtedatoer for Kulturminnerådet var sendt ut sammen 
med innkallingen. Møtedatoene ble vedtatt, mens vi kommer tilbake til resten av årsplanen på 
neste møte. 
 
9. Kulturminnerådets årsrapport 2011 
Saken utsettes til neste møte. 
 
10. Skilting i samarbeid med Bingsvassdragets Historielag 
Åmund tok opp muligheten for å skilte dammen ved Mortenstjenn og eventuelt andre 
demninger i Bingsvassdraget, i samarbeid med Bingsvassdragets Historielag og eventuelt 
Øvre Eiker Energi. Bent tar kontakt angående dette. 


