
Handlingsplan for turløyper og  kulturminneløyper i Øvre Eiker 
 
 
Dette er en handlingsplan som er utarbeidet av Øvre Eiker Kulturminneråd, med forankring i 
Øvre Eiker kommunes kulturstrategi 2012-2015 og strategi for kulturminnevern 2012-2015. 
Handlingsplanen rulleres hvert annet år sammen med kommunens generelle handlingsplan for 
kulturminnevern.    
 
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 legge til rette for kombinerte natur-og kulturopplevelser gjennom å 
kartlegge behovet for tiltak på dette området.  
 
Planen har til dels vokst fram som et resultat av den skiltingen som Kulturminnerådet de siste 
årene har gjennomført i samarbeid med ulike partnere. Den omfatter både eksisterende løyper 
og potensielle løyper der det er ønskelig å legge forholdene bedre til rette gjennom merking 
av stier og skilting av kulturminner. I det siste tilfellet skal planen også bidra til å kartlegge 
behovet for å avklare ferdsel med grunneiere og andre berørte parter.  
 
Planen omfatter både løyper som er lett tilgjengelig for alle (universal utforming), men også 
løyper som ikke egner seg for alle brukergrupper. Den vil også kunne brukes som grunnlag 
for en diskusjon om hvilke løyper som bør tilrettelegges med universal utforming. 
 
Kulturminnerådet ønsker at planen skal brukes som verktøy og inspirasjonskilde for alle som 
interesserer seg for denne typen kulturminnearbeid, samtidig som den kan danne grunnlag for 
en løpende diskusjon om hvilke tiltak som bør prioriteres. 
 
Planen omfatter grovt sett tre ulike former for tiltak som kan bidra til å gjøre kulturminner 
mer tilgjengelig for alle: 
 

A. Kulturminnetavler. Kommunestyret vedtok i 2007 en mal for tavler som brukes til 
informasjon om kulturminner og historien rundt disse. Denne malen har siden vært 
brukt av Kulturminnerådet og bør videreføres. Dessuten deltar kommunen i Buskerud 
fylkeskommunes prosjekt for skilting av viktige kulturminner i fylket. I tilknytning til 
alle slike tavler bør det inngås avtaler om vedlikehold og skjøtsel, både av tavlene og 
av selve kulturminnet, slik at det er lett synlig og ikke blir overgrodd med vegetasjon. 

B. Merking og skilting av stier. Dette har foreløpig ikke vært gjennomført i regi av 
Kulturminnerådet, men det vil etter hvert melde seg et behov for å vurdere dette. Blant 
annet er det et ønske om bedre merking av stier fram til de mange bygdeborgene i 
kommunen. Det kan også være behov for tilvisningsskilt som gjør det enklere å finne 
fram til starten på løypene. Ved denne typen skilting bør det skiltes i samsvar med de 
retningslinjene som er vedtatt av Friluftslivets fellesorganisasjon. Ved eventuell 
merking av sti er det naturlig å ha en tett dialog med Drammens og Oplands 
Turistforening, som har ansvaret for de blåmerkede løypene på Øvre Eiker. 

C. Beskrivelse av kulturminneløyper. Spredning av informasjon om turløyper og 
kulturminner, uten at det gjennomføres noen form for skilting og merking, vil også 
være et viktig tiltak for å gjøre kulturminnene mer tilgjengelige. Dette kan omfatte 
turkart, brosjyrer og andre trykksaker eller informasjon via internettet. På dette 
området peker Eiker O-lag seg ut som en viktig samarbeidspartner. På internett er det 
aktuelt å bruke etablerte nettsteder som Turistforeningens ”tur.no” og 



”Kulturminneløypene” på lokalhistoriewiki.no, som Kulturvernforbundet og Norsk 
Lokalhistorisk Institutt står bak. 

 
 
Det er utarbeidet en liste over potensielle løyper som vedlegg til denne planen, og 
nummereringen nedfor henviser til dette vedlegget. 
 
 
 
A. Kulturminnetavler. 
 
Kulturminnerådet har allerede gjennomført flere skiltingsprosjekter sammen med ulike 
samarbeidspartnere: 

• Loesmoen Elvepark (løype 1) i samarbeid med Loesmoen Vel 

• Skarragruvene (løype 2) i samarbeid med Skarragruvenes Venner 

• Hassel jernverk/Skotselv (løype 17) i samarbeid med Skotselv grendeutvalg  

• Bergsgruvene (løype 11) i samarbeid med Ormåsen grendeutvalg 
 
Dessuten er det satt opp en del enkelttavler, som på sikt kan bli en del av slike løyper: 

• Gravhaug ved Hobbelstad (løype 10) 

• Masterenna i Vestfossen (løype 19) 

• Himsjødammen og Hoensvannsdammen (løype 29) 

• Funnstedet for Hoen-skatten (løype 4) 
 
Det er satt i gang arbeid med to nye løyper:  

• Gamlegata på Horne (løype 61) i samarbeid med Horne Vel 

• Bollerudstien (løype 24) i samarbeid med Bollerud Vel 
 
Tre kulturmiljøer er planlagt skiltet i samarbeid med Buskerud fylkeskommune: 

• Düvelgården, i tilknytning til den eksisterende løypa (løype 17) 

• Fiskum gamle kirke, i tilknytning til stien langs Fiskumelva (løype 32) 

• Haug kirke og jernalderboplassen ved Eikertun (løype 7) 
 
I løpet av perioden 2012-2015 prioriteres skiltingen i samarbeid med Buskerud 
fylkeskommune, samt fullføring av løypene på Horne og Bollerud.  
 
Dernest prioriteres følgende prosjekter: 

• De små gleders vei i Bingen (løype 45) 

• Tavler i forbindelse med stier til bygdeborgene (løype 33-40) 
 
Samtidig bør det arbeides videre med andre prosjekter, men inntil videre bør en vente med 
igangsetting eller prioritering av rekkefølgen mellom disse. Dette er dels fordi det kan være 
gunstig å avvente resultatet av den pågående kulturminneregistreringen, dels fordi det et 
behov for en nærmere avklaring når det gjelder lokale samarbeidspartnere og/eller forholdet 
til grunneiere og andre berørte parter, samt eventuelle muligheter for ekstern finansiering.  
 
Prosjekter som det arbeides videre med, men som foreløpig ikke prioriteres er: 

• Jernaldersti ved Hoen (løype 4) 

• Sti langs Hoenselva (løype 5) 



• Eker Kobberverk (løype 6) 

• Gamle-Hokksund (løype 8) 

• Dynge/Vendelborg (løype 9) 

• Harakollen/Hobbelstadåsen (løype 10) 

• Raset ved Sanden/Haga (løype 18) 

• Strandajordet (løype 19)  

• Hakavik (løype 23) 

• Vesle-Sverige/Gamle Røkebergvei (løype 25) 

• Hoensvannet (løype 29) 

• Lundeskauen (løype 31) 
 
 
 
B. Veiviserskilt og merking av stier. 
 
Loesmoen Vel og Hokksund Byutvalg har kommet med ønsker om skilt som viser vei fra 
sentrum til turstien på Loesmoen, og dette er noe som bør vurderes også for andre løyper som 
ligger nær byer og tettsteder. Der det konkluderes med at det er behov for slik skilting, skal 
det brukes skilter som er i samsvar med retningslinjene fra Friluftslivets Fellesorganisasjon. 
 
For øvrig prioriteres opprustning av merkede stier til bygdeborgene (løype 33-40). Behovet 
for merking vurderes også i forbindelse med de øvrige løypene der det settes opp 
kulturminnetavler (jfr punkt A ovenfor). Der det konkluderes med at det er behov for slik 
merking, skal dette gjøres i samråd med Drammens og Oplands Turistforening. 
 
I tillegg til å vurdere de løypene som er nevnt ovenfor under punkt A, bør det vurderes 
nærmere å etablere blåmerket løype fra Vestfossen til Hoensvannet (løype 57), da dette vil 
komplettere det eksisterende nettet av blåmerkede løyper. 
 
 
 
C. Beskrivelse av Kulturminneløyper 
 
Røren grendeutvalg arbeider med å få laget en beskrivelse av historie og kulturminner langs 
Hoenselva i bokform, blant annet som grunnlag for en framtidig kulturminnesti (løype 5). Når 
dette er fullført, bør det vurderes om en slik beskrivelse kan brukes som mal for andre 
prosjekter. 
 
Gjennom Eiker Arkiv har Kulturminnerådet vært involvert i Eiker O-lags revidering av 
turkartene ”Eiker Sør”, som ble utgitt i 2009, og ”Eiker Vest” som er planlagt utgitt om kort 
tid. Dette er et samarbeid  som bør videreføres og styrkes ved nye kartutgivelser i framtida. 
 
Det kan være aktuelt å legge ut løypebeskrivelser på internettet, blant annet på 
Turistforeningens nettsted og Lokalhistorisk Institutts leksikon (lokalhistoriewiki). Dette vil 
bli viktige arenaer for å presentere kommunens kulturminner, og løypebeskrivelser kan bidra 
til å knytte de enkelte kulturminnene sammen til en helhet, samtidig som det kan gjøre det 
enklere å finne fram i terrenget. Slike løypebeskrivelser bør imidlertid begrenses til løyper 
som er knyttet til synlig og farbar vei eller sti som er tilgjengelig for allmennheten.  
 
Løypebeskrivelser som bør prioriteres er: 



• eksisterende løyper der det er satt opp kulturminnetavler (jfr punkt A ovenfor) 

• stiene til bygdeborgene (løype 33-40) 

• blåmerkede løyper (løype 3, 53-56 og 70-72) 

• andre løyper som er oppgått i forbindelse med arrangerte turer (løype 22,26,60, 65) 

• løypene i sentrum av tettstedene (løype 7-9 og 20-21) 

• langdistanseløyper for sykkel (løype 41-52 og 69) 
 
 

 


