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• Siden 2015 har 
jeg jobbet med 
kartlegging av 
kulturminner 
langs kraftlinjer.

• Lyse-Sauda
• Lyse-Duge
• Lyse-Tonstad

• Lyse-Stølaheia
• Lyse-Fagrafjell

• Dalen-
Hjelmeland
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Hva mener jeg egentlig når jeg sier en historisk 
vandrerute?

• Historiske vandreruter er et 
samarbeid mellom Den 
Norske Turistforening (DNT) 
og Riksantikvaren.

• Målet er å etablere 1 rute i 
hver av de «gamle fylkene»

• De utvalgte rutene skal gi deg 
flotte friluftsopplevelser i 
kombinasjon med unik 
kulturarv langs gamle 
ferdselsveier.



• Hva er det som gjør at noen prosjekter fungerer så bra? … og andre 
ikke…
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Suksess!! 
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Åpningsarrangement 17e. september 2020. 

Prosjektleder Per Henriksen, STF                                    Leidulf Mydland RA           



Stavanger turistforening var prosjektleder for etablering av 

Driftavegen gjennom Viglesdalen, og arbeidet gjordes i 

samarbeid med Hjelmeland kommune og Rogaland 

fylkeskommune. 

• Vår oppgave i fylkeskommunen har vært å kartfeste

kulturminnene langs strekket fra Nes-Viglesdalen-Stakken-

Nilsebu, og å formidle kunnskap om kulturminnene på 

skilt, kulturminnesok.no og Lokalhistoriewiki. 

• Stavanger turistforening har fått midler fra det nasjonale 

prosjektet Historiske vandreruter. Videre er det gitt BARK-

midler til skilt om kulturminner i Viglesdalen. I tillegg har 

samarbeidspartene bidratt med egeninnsats i prosjektet.
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Hvordan startet det?

Rogaland fylkeskommune opprettet i 2018 en 3-årig prosjektstilling

«Skilting og formidling av Rogalands kulturminner i landskap»   Siv Anita Lundø Vikshåland

Politisk sak vedtatt i fylkestinget.    

• Det startet med at vi gjennom dette    prosjektet hadde fått BARK-
midler til et skilt i Viglesdalen. 

• Parallelt hadde Historiske vandreruter tatt kontakt med STF for å finne 
kandidater til Rogalands første historiske vandrerute og Viglesdalen
var en av kandidatene.
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• STF var prosjektleder og «eier av ruta». 

- Ansvar for formidling av severdigheter natur, montering av skilt, 

skjøtsel og oppfølging.

• Hjelmeland kommune- Lokal forankring og eierskap. Formidling av 

nyere tids kulturminner.

• Rogaland fylkeskommune. Feltarbeid kartlegging og formidling av 

automatisk fredete kulturminner. Hva tåler kulturminnene?

• Historiske vandreruter. Konsept, maler, veiledning, midler
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Vår oppgave:

• Finne tema

• Gjennomføre arkeologiske 

registreringer langs ruta

• Utarbeide skjøtselplan for 

lokalitetene i Viglesdalen

• Skrive skilttekster, 

• Utforming av skilt

• Informasjon til lokalwiki 

• Kulturminnesøk 

Jennica@rogfk.no



Jennica@rogfk.no



Jennica@rogfk.no



https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Driftavegen_gjennom_Viglesdalen
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Arkikon

V/ Ragnar Børsheim
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Katlegging og metoder LIDAR
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Formidling og forankring
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Feltarbeidet og Kulturminnene

Hellere, Støling, Beite, Jakt og fangst



Storhiller
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Stakken
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Dyregravene ved 
Dyragravvatnet
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Nilsebuvatnet



Oppsummering: 

Hva var avgjørende for å få satt i gang og 
gjennomført prosjektet?

1. Noen måtte se muligheten og tørre å hoppe i det.

2. Lokal forankring - Godt forankret i Hjelmeland kommune og hos Grunneierne, Heialaget.

3. Kunnskap i forvaltningen- feltarkeologi. 
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