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1.Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte  
Dagsorden ble godkjent uten merknader. Godkjenning av referatet ble utsatt til neste møte 

 
 
 

2. Orienteringssaker 
Alle orienteringssaker ble utsatt til neste møte. 
 
 
 
 
3. Årsplan 2009 (sak 2009/01)  
Møtet  som var satt opp 18/3 flyttes til 1/4. 
 
 
 
4. Samarbeid med Utviklingsavdelingen i Buskerud fylke (sak 2009/03) 
 
Bernt-Egil Tafjord, Kari-Grethe Svensøy og Jørn Jensen, alle fra Team Kulturvern i 
utviklingsavdelingen i Buskerud fylke, ble ønsket velkommen til møte.  
 
Kulturminnerådet orienterte om sitt arbeid, og det var en diskusjon rundt hvilken rolle et 
kommunalt kulturminneråd bør ha. Konklusjonene på dette var følgende 
 

• Det er viktig at Kulturminnerådet varsles alt når planarbeidet startes opp, slik at det 
kan komme med innspill og kommentarer tidlig i prosessen. Saksbehandlerne i fylket 
vil også ha nytte av rådets lokalkunnskap i slike saker. 

• Rådet behøver kanskje ikke å uttale seg i konkrete bygge-og rivingssaker, men kan ha 
uformell kontakt med fylkets saksbehandlere rundt dette. 



• Rådet bør engasjere seg i å få til en positiv utvikling i boligområder som er regulert til 
bevaring, slik som Gamle-Hokksund/Dynge og Fosshaugen. Det er ønskelig å bygge 
opp et fond som kan brukes i forbindelse med dette arbeidet. 

• Holdningsskapende arbeid er viktig og bør prioriteres høyt. 
• Kulturminnerådet bør bidra til å utarbeide skjøtselsplaner for kulturminner, blant annet 

i forbindelse med skolenes ”ryddeaksjon”-prosjekter. Dette er et  krav når det gjelder 
prosjekter som omfatter fredede kulturminner.  

• Arbeidet med en kommunedelplan for kulturminnevern er viktig. Å starte med 
geografisk avgrensede delprosjekter kan være en god løsning, men det kan ikke regnes 
med noen økonomisk støtte fra fylket til denne fasen. 

• Digital kartfesting av kulturminner er en viktig oppgave. Når det gjelder medvirkning 
fra publikum, bør vi se nærmere på de mulighetene som åpnes ved det kartverktøyet 
som ABM-utvikling har laget i forbindelse med prosjektet ”Digitalt fortalt”. 

• Det bør være et mål å markere det arkeologiske funnstedet ved Haug kirke/Eikertun 
med enkle midler, som skilting og markering av langhusene med jordvoller eller 
eventuelt snø om vinteren, som et samarbeidsprosjekt med skole/barnehave. Det er 
ikke realistisk å sette opp kopier av langhus slik det er gjort på Veien. Et 
dokumentasjonssenter i forbindelse med Nøstetangen Museum kan eventuelt bli et 
supplement til dette. 

• Hovedmarkeringen av Kulturminneåret brukes til å sette fokus på de viktige 
arkeologiske funnene som er gjort på Eiker de siste par årene. Tafjord kan bidra med 
fagkunnskap rundt dette og blant annet formidle kontakt med noen som kan laga data-
animasjoner.   

 
  
 
5. Skilting av kulturminner i Buskerud (sak /04) 
 
Bent orienterte om det forslaget som Buskerud fylke v/prosjektleder Lars Groseth har lagt 
fram når det gjelder fylkets plan for skilting av kulturminner. Her  er det boplassen ved Haug 
kirke/Eikertun, Düvelgården og en av bygdeborgene i kommunen som foreslås skiltet. Det ble 
også orientert om møtet mellom Groseth og kulturetatene i Øvre-og Nedre Eiker, der 
Kulturminnerådet ble invitert til å komme med flere kommentarer å innspill. 
 
Etter å ha diskutert saken nærmere, kom Kulturminnerådet til følgende konklusjoner: 
  

• Skilting av boplassen ved Eikertun/Haug kirke bør prioriteres høyest. Skiltingen her 
bør utformes slik at den formidler at dette har vært et sentralt samlingssted fra eldre 
jernalder og fram til vår tid. Bygdeborgene og deres plassering i forhold til denne 
sentrale boplassen kan også framheves her.  

• Kulturminnerådet er enig i at Düvelgården er en lokalitet som bør skiltes. Dette bør 
gjøres slik at skiltene informerer om Hassel jernverk og den  sentrale plassen dette har 
hatt i bygdas industrihistorie. Skiltingen må skje i samarbeid med Düvelgårdens 
Venner og inngå som et ledd i den skiltingen som Skotselv grendeutvalg legger opp til 
i forbindelse med Hassel jernverk.  

• Som det tredje kulturminnet, foreslår Rådet at en velger Fiskum gamle kirke. 
Skiltingen her kan brukes til å informere både om kirken og om den adelige 
setegården Fiskum. Den bør også ses i sammenheng med eventuell skilting av 
kulturminner langs den kulturstien som er opparbeidet langs Fiskumelva. Skiltingen 
må foretas i samarbeid med Stiftelsen Fiskum Gamle Kirke. 

 



Begrunnelse: Kulturminnerådet mener at dette er tre sentrale kulturminner som vil ha 
interesse også for andre enn lokalbefolkningen. Utvalget gir en geografisk spredning over hele 
kommunen, samtidig som ulike epoker – forhistorisk tid, middelalder og nyere tid – er 
representert. 
  
Når det gjelder valg av skilttype, ønsker Kulturminnerådet at en bruker ett av de to 
alternativene som fylket har lagt fram. Det er imidlertid vanskelig å avgjøre hvilken av typene 
som egner seg best ut ifra bildene. Rådet tar gjerne en befaring for å se på begge typer skilt. 
  
Kulturminnerådet ser fram til et samarbeid om disse prosjektene og bidrar gjerne til å utforme 
tekst og innhold i samarbeid med andre aktører. 


