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VEDLEGG TIL VEG TIL EYDEHAVN –VURDERING AV LANDSKAPABILDET 
 

 

Verdikriterier * ** *** **** ***** Begrunnelse 

Mangfold og 
variasjon 

   x     
 

  Området er preget av skogsområder. Det småskala 
landskap er innholdsrikt og variert i form, funksjoner og 
historikk. Korte horisontlinjer gjør at det kan være 
vanskelig å oppfatte.                                          

Tidsdybde og 
kontinuitet 

     x     Synlig spor etter industrien og synlige, aktive 
naturprosesser (gjengroing, bebyggelse) er primært fra de 
siste hundre år. Spor etter uttak av jernmalm. Spor etter 
bosetning spores tilbake til steinalderen. 

Helhet og 
sammenheng 

    x     Området er en del av et sammenhengende grøntdrag som 
strekker seg nordover. Deler av område er lite berørt, 
mens andre deler av området er sterkt påvirket av 
infrastruktur og bebyggelse. 

Brudd og 
kontrast 

     x     Naturlig kontrast av de småkollete landskapsformene. 
Deler av området er et overgangslandskap mellom 
tettbebygd strøk og naturområde som gir kontrast fra 
naturpreg til landlig villa bebyggelse, stille myrområde, 
tettere skogsområder og en buffer mot et tungt 
industrialisert landskap utenfor tiltaksområdet. Steinsatt 
kanal viser en sammenheng mellom to lukkede 
landskapsrom. 

Tilstand og 
hevd 

   x    Enkelte små områder for beite/dyrket mark er grodd igjen. 
Skogsområder er i hovedsak åpne og tilgjengelige som 
vises gjennom aktiv bruk. 

Inntrykkstyrke 
og utsagnskraft 

     x  Landskapsrommet rundt Stemmetjønn og 
landskapsrommet rundt kanalen nord for stemmen er 
inntrykkssterke med intimitet hva angår romfølelse og 
opplevelsesverdi. Ellers normal opplevelsesverdi. 

Lesbarhet     x    Lite lesbart landskap på grunn av topografi og relativt tett 
vegetasjon. Området kan benyttes pedagogisk til å 
formidle sammenheng mellom naturgrunnlag og 
ressursutnytting. 

Tilhørighet og 
identitet 

      x  Flere synlige spor fra industrivirksomheten som er sterkt 
knyttet Eydehavns opprinnelse som tettsted. Ulleråsen er 
stedets høyete kolle og er  et identitetsbærende 
landskapselement. 

Området gir samlet verdi: Middels verdi 
Områdets verdi er typisk småkollete sørlandslandskap. Landskapet ansees å være normalt for området og regionen, men er 
av lokal viktig betydning da det danner overgangen mellom bebyggelse og sammenhengende naturområder.  

 


