
2017 Profilering av Orma sen – 
«stedet i det grønne» 

Hensikt:  
Det å skape og opprettholde et omdømme av Ormåsen – stedet i det grønne – er en sak som 

Ormåsen grendeutvalg (OG) jobber med. Målsetningen med markedsføringen av Ormåsen er å øke 

kjennskapen til og kunnskapen om Ormåsen, slik at spesielt beboere og ellers potensielle turister får 

en positiv oppfatning og bruker stedet i Buskerud som mål for sine turer i skog og mark. Det vi vil 

fremheve i vår markedsføring om Ormåsen er blant annet 

- trenings- og rekreasjonsmuligheter 

- fiskemuligheter 

- kulturminner 

- historie.  

Markedsføring: 
Markedsføringen vil være i form av  

1) Informasjonsskilt 

2) Informasjon tilgjengelig på grendeutvalgets og kommunens internettsider (www.ormasen.no 

og www.ovre-eiker.kommune.no)  

OG vil jobbe for at informasjonsskilt settes opp ved den nyetablerte butikken (Rema 1000) i løpet av 

4. kvartal 2017 og/eller ved den første utfartsparkeringen på 

toppen av Ormåsenbakken. Skiltene som settes opp er etter 

samme mal som Øvre Eiker kommune bruker (i samarbeid med 

Rådhusets informasjonssystemer), med både kart, tekst og 

bilder. Finansieringen er planlagt gjennomført som et 

samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, Ormåsen grendeutvalg 

og øvrige interessenter for området.   

Grendeutvalget ønsker at det som et minimum informeres om 

-  Trimløyper (vinter/sommer) 

o Gange, løp, sykkel og ski 

o Tilrettelagt for rullestol 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/jotunheimr/prod/mI/JA/vb-500.jpg&imgrefurl=http://www.ut.no/tur/2.5391/&docid=mc_o6ZiUYEaI9M&tbnid=KaBPdg-x8naaEM:&w=500&h=333&hl=no&bih=642&biw=1200&ved=0ahUKEwimlKWT4ebMAhUJ8ywKHfdFBKcQMwheKDgwOA&iact=mrc&uact=8
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- Junger  

o Fiske og bading 

o Jungercellene 

o Bygdeborgene 

- Kulturminner på Ormåsen 

o Skarragruvene 

o Bergsgruvene 

Historie i nærområdet: 
Det finnes mye historie og kulturminner på Ormåsen. De mest 

kjente er tidligere gruvedrift, herunder Skarragruvene og 

Bergsgruvene. Skarragruvene var i drift under Kongsberg 

Sølvverk i årene 1769-1798 og ble drevet på sølv og til dels 

gull. I perioder var det opptil 100 som arbei det her, og flere 

av dem har antagelig bodd i selve gruveområdet. Skarragruvene 

ble nedlagt på grunn av store underskudd, og i løpet av 1800-tallet ble det gjort flere kortvarige 

forsøk på å gjenoppta driften. Bergsgruvene er et gruvefelt, der gruvene er drevet inn i en høy 

ås, Gruveåsen, like ved Ormåsen. Hovedforekomsten har vært kobber, og området kalles også 

«Kobbergruvene» eller «Kobberverket». 

På Junger finner vi også landets best bevarte celleleir fra andre verdenskrig, populært kalt 

Jungercellene. Den er et enestående minnesmerke over den 

innsatsen som ble gjort av "gutta på skauen" og den øvrige 

motstandsbevegelsen på Eiker. Takket være iherdig innsats av 

"Celleforeningen 1412-2" gjennom mange år, har leiren overlevd i 

snart 70 år, og den er et kulturminne som har en dramatisk 

historie å fortelle. 

Øst og sør for Junger ligger flere bygdeborger, som er over 1500 år gamle. Bygdeborgene kan anses 

som et fenomen som er typisk for og særegent for kommunen, og som derfor har en særlig 

identitets- og symbolverdi. Ingen andre plasser i kommunene er imidlertid borgene samlet så tett 

som ved Jungeren, og dette er et spesielt fenomen og som gjør kulturmiljøet unikt. Den såkalte 

"Jungerborgen" ligger på Øvre Seteråsen cirka 250 meter øst for sørenden av Junger, mens den 

uregistrerte "Tvillingborgen" ligger ca. 750 meter øst for denne igjen. En tredje uregistrert borg ligger 

på Høgåsen, drøyt 2 kilometer nord for de andre borgene og drøyt 1 kilometer nordøst for Junger. 
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Aktuelle linker: 

- http://www.eiker.org/Kataloger/Kulturminnekataloger/Kulturminneregister-OE/Teknisk-

Industrielt/Skarragruvene.html  

- https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Junger  

- http://www.eiker.org/Linker/KMR/KMR-nytt-2011-05-01-Jungercellene.html  

- http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kulturminnevern/Kulturmilj%C3%B8er/%C3%98vre%20Eiker

%20Jungerborgene.pdf  

- http://www.bfk.no/Nyheter/Hovedsiden/Nyheter-2015/Vikingtidsbater-i-Junger/  

Trenings- og rekreasjonsmuligheter 
Ormåsen har unike trenings- og rekreasjonsmuligheter utendørs – sommer 

og vinter. Her finnes det muligheter for de som vil sykle, løpe, trille vogn, 

bade, fiske, gå på ski, oppleve natur og friluft. Forslag om etablering av 

trimløyper for ulik lengde og vanskelighetsgrad for både løp og sykkel, som 

kan merkes med fargekoder. 

Det vises for øvrig til handlingsplan for turløyper og kulturminneløyper i 

Øvre Eiker. Formålet med planen er å gi en oversikt over eksisterende turløyper, 

samt muligheten for å gjøre seg kjent med ulike typer kulturminner langs disse løypene. Dessuten 

skal den være et verktøy i arbeidet med å lege til rette for kombinerte natur- og kulturopplevelser 

gjennom å kartlegge behovet for tiltak på dette området. Handlingsplanen rulleres hvert annet år 

med kommunens generelle handlingsplan for kulturminnevern. 

Aktuell linker:  

- http://www.ovre-

eiker.kommune.no/kultur/Documents/Kulturminneløyper_handlingsplan_2013.pdf  

- https://drammen.dnt.no/artikler/nyheter/6015-avduking-unik-informasjonstavle/  
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