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Beskrivelse:
Nore og Uvdal ligger strategisk plassert mellom de to verneområdene, Hardangervidda og
Trillemarka. Området trenger flere tilrettelagte kultur- og naturbaserte opplevelser og
aktiviteter, spesielt for barnefamilier.
VER-DI prosjektets delaktivitet 4.2 utvikling av aktivitetsturisme, fremhever at man ønsker
denne form for utvikling, slik at besøkende kan få en enda bedre opplevelse av området.
Nore og Uvdal bygdetun er kommunens nest største turistattraksjon og ønsker å være med å
bidra slik at besøkende har et aktivitetstilbud som gjør at de oppholder seg lenger på
destinasj onen.
—

Nore og Uvdal har et godt utvalg av tilrettelagte løyper og stier. Normannsslepa og nasjonal
sykkeirute er med på å sette kommunen på kartet. Dette er turer som går over flere dager, er
krevende og er lite egnet for barnefamilier.
Tiltakene vi planlegger vil passe for barnefamilier og appellere til hytteturister,
lokalbefolkning og gjennomreisende.
Det legges opp til to turer. En sykkeltur og en fottur i lett høyfjellsterreng. Begge med
forskjellig utgangspunkt, men som ender opp på Nore og Uvdal bygdetun.

Gjennomføring:
Det ble først gjennomført en befaring for å kartiegg behovet for og plassering av
gapahuker og øvrig utstyr.
Arbeidet er utført av Fauskodammens venner og Lauvåsen velforening.
•

Sykkeltur m/kulturopplevelser i Smådol.

Fra Dagalifjell sykler man gjennom seterdalen Smådøl. Dalen viser spor etter stor aktivitet, og
det er fortsatt dyr på beite. Ved «Fauskodammen», fløtningsdam, blir du om du ønsker det,
hilst velkommen av en lokal guide og får historien om fløtningen og omjemvinneanlegget
der, forøvrig et etter forholdene stort anlegg. Undersøkelser viser at de tok ut nok jern til å smi
6-8000 sverd.
Stedet er fortsatt interessant og nye utgravinger er planlagt.
Ved fløtningsdammen er det nå satt opp en stor gapahuk, i tillegg til informasjonstavler om
fløtningen og jemvinneanlegget i nærheten.
Videre fortsetter turen til Nore og Uvdal bygdetun. Turen avsluttes med tilbud om omvisning
og bespisning på tunet. Tilbud om skyss tilbake til utgangspunktet.
•

Fra «Breistein til Domstein», på Flotti, familietur i lett hoyfjellsterreng.

Lett fottur i flott høyfjellsterreng, nydelig utsikt og et ettertraktet molteterreng.
Området har flere kulturminner, blant annet kuligroper og dyregraver.

På turen mellom disse «steinene» er det et lite varm, her er det satt opp en mindre gapahuk
hvor man kan ta en pause og spise niste.
Turen avsluttes med tilbud om omvisning og bespisning på Nore og Uvdal bygdetun.

For å oppnå ønsket standard, var det nødvendig med merking og skilting. Det var også
ønskelig å informere om områdene underveis og lage spennende og morsomme oppgaver for
barn, sistnevnte blir det jobbet videre med. Det vil også bli laget noe mer informasjons
materiell.
De berørte grunneiere har gitt positiv respons.

Økonomi:
Arbeidsbeskrivelse
Forberede historisk
innhold ved
fløtningsdam og
jernvinneanlegg

Antall
Timer
25

Timepris
450

2gapahuker
graving,oppsetting,
beis, singel
Skilt
Totalt
Egeninnsats
Rydding/merking
Befa ring
Oppsetting/beising
Administrasjon
Totalt

Total
kostnad
11250,-

Faktiske
Timer
32

Faktisk
kostnad
11200,-

70000,-

64562,03

25000,106250,-

34520,110282,03

50

200

10000,-

50

10000

40

350

14000,-

15

450

6750,137000

25
25
15

8750
8750,6750
144532,03

Eierforhold/ vedlikehold:
Nore og Uvdal kommune står som eiere av gapahukene og sørger vedlikehold og skjotsel i
samarbeid med vel- og venneforeninger i de relevante områdene.
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