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Gravhauger
Dyrkningsspor,
Tjærehjell

Registreringsnummer
95222, 95223
95221

XXX-XXX

Faglige konklusjoner:
Planen er ikke i konflikt med kulturminner.
x

Automatisk fredete kulturminner
Planen er i konflikt
Ingen synlige, potensiale under bakken
Ikke vurdert

x

Nyere tids kulturminner
Planen er i konflikt
Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves
Ikke vurdert

Videre saksgang (for saksbehandler):
Registreringar
Videre reg. ikke nødvendig
Videre reg. nødvendig
Reg. fullført
Merknader:

Merknader
Ingen merknad
Tilrår spesialområde
Tilrår dispensasjon
Foreløpig uavklart

I alt fire feltdager medgikk til registreringen.
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BAKGRUNN FOR PLANEN:
Hensikten med planarbeidet er å sikre og opprettholde eksisterende boligmiljø, tilrettelegge for
stedbunnen næring, jakt, fiske, og fornyelse av bestående bebyggelse i tilknytning til jord- og
skogbruksnæring. Videre å regulere inn allmennyttige formål som bl.a. grendehus, kirke,
parkeringsplass og turveier.
Området er i dag avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel.

Det var fra før ikke kjent automatisk freda kulturminner på Grorud. NIKU hadde tidligere i år
undersøkt fossile dyrkningsspor i Romsdalen, jf. Askeladden id 92271, 92283, 92284. Disse
kulturminnene er ennå ikke tidfestet, men det er sannsynlig at de er automatisk fredet
(middelalder).Av denne grunn anså den regionale kulturminneforvaltning det som nødvendig å
foreta registrering i planområdet.
Det ble i første rekke registrert med tanke på å finne spor etter bl.a. fossile dyrkningsspor,
gravminnner og forhistorisk utmarksminner som jernfremstillingslokaliteter og fangstanlegg
(elg).
Formålet med vår registrering i området var å avklare om det fantes automatisk fredete
kulturminner der, og om de i så fall ville komme i konflikt med planen.
OMRÅDET
Planområdet ligger nord i Siljan kommune, nord for Sporevann.

Bilde 1: Planområdet markert med rød strek, målestokk ca 1:50000.
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BESKRIVELSE

PLANOMRÅDET

Planområdet avgrenses av Mykleelva i vest, omtrentlig grense for dyrka mark i øst og ytterkanten av
bebyggelsen på Grorud i nord og syd.

Bilde 2: Omtrentlig planavgrensning, målestokk 1:5000.

TERRENGET

Vestsiden av planområdet (avgrenset av veien til Mykle og Mykleelva) består i dag
hovedsakelig av et område med planteskog. Terrenget heller ned mot elva, med et forholdsvis
kuppert terreng langs elva.
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Bilde 3: Mykleelva. Bildet er tatt fra brua på vei inn mot Romsdalen.

Vestsiden av planområdet består delvis av planteskog (delvis uthogd) og delvis av åpne
jordlapper.

Bilde 4: Jakthuset sett fra ruinen av et sommerfjøs (?) øst for tunet.
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STRATEGI OG METODE

Ut fra de problemstillinger som var nevnt i innledningen, ble området undersøkt ved visuell
overflateregistrering. Overflateregistrering innebærer en systematisk vandring i terrenget for å
finne synlige automatisk freda kulturminner (i dette tilfelle bl.a fossile dyrkningsspor,
forhistorisk utmarksminner som jernfremstillingslokaliteter og fangstanlegg). Et jordbor ble
brukt som hjelpemiddel for å hente ut informasjon om eventuelle strukturer under
jordoverflaten.
Enkelte av funnene er lagt inn i den nasjonale kulturminnebasen, Askeladden:
http://askeladden.ra.no

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Det ble funnet to gravhauger. Haug 1 (id 95222) er en steinblandet rundhaug som ligger 8m syd for
uthuset på Grorud øvre. Et stort løvtre, det nærmeste som ligner et tuntre på gården, vokser på
gravhaugen.

Bilde 5 og 6: Bilde av haugen på tunet på Grorud øvre.

I tillegg ble det registrert en gravhaug på et av de mest markerte høydedraget rundt bebyggelsen på
Grorud. Dette er en godt markert gravhug. Den er delvis plyndret og haugfyllen (steinblandet
jordhaug) er synlig.
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Bilde 7: Gravhaugenes plassering, målestokk 1:5000

Gravhaugene, med en tilstrekkelig sikringssone, må reguleres til spesialområde bevaring.

NYERE TIDS KULTURMINNER

Kulturlandskap:
På begge sider av vegen til Mykle - i både planteskog og åpent terreng - er det fossile dyrkningsspor.
Det er snakk om et intrikat system av gamle åkerlapper avgrenset av grøfter med et nettverk av
tilførselsveier med rydningsrøyser som ligger i utkanten av teigene.
Det gamle, delvis gjenvokste dyrkningslandet er et relikt, og et godt bilde på situasjonen i mange
bygdelag i Norge før utskiftinga som foregikk (i vårt område) fra siste halvdel av 1800-tallet.
Mekaniseringa er tydelig å fornemme med rydningsrøysene som er lagt på utsiden av teigene.
Det er videre mange spor etter utløer/sommerfjøs på avsatser/platåer i det hellende terrenget. Dette er
spesielt tydelig på østsida av planområdet.
Mye av disse gamle kulturlandskapselementene er borte for alltid. Dels som en følge av nydyrkning
(spesielt tydelig øst for jakthusa), men også som en følge av skogsavvirkning, veibygging og andre
tiltak.
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Det er i hovedsak to kjerneområder som peker seg ut som spesielt interessante, jf bilde 8.

Bilde 8: Fossile dyrkningsspor som ligger mer eller mindre intakt i landskapet, målestokk 1:5000.
Det er vanskelig å bestemme hvor gamle dyrkningssporene er. Slik de fremstår i dag er de et bilde på
1800-tallets organisering og teknologi. med tanke på at det har vært aktivitet i bygda i førkristen tid (jf.
gravhaugene) er det sannsynlig at de to avmerkede dyrkningsflatene har en historie som går tilbake til
middelader, og kanskje helt tilbake til jernalder, jf. også NIKU’s undersøkelser i Romsdalen.
Vi vil, som et ”føre var” prinsipp anbefale at de to avmerkede dyrkningsflatene reguleres til
spesialområde bevaring. Hvis dette ikkke lar seg gjøre, vil vi måtte foreta komplementerende
undersøkelser for å bringe klarhet i hvor langt tilbake i tid de fossile dyrkongssporene går. Dette kan
først gjøres når området igjen er fritt for snø og tele.
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Bilde 9 Skadet rydningsrøys i dyrkningsflata vest for veien til Mykle.

Bygningsvern:
Som nevnt er de fleste bygninger i utmarka falt sammen. Det fleste innhusbygninger fremstår i god
stand. Unntaket er våningshus og uthus på Øvre Grorud. Forfallet er kommet langt, spesielt på uthuset.
Våningshuset er tydelig påbygd, men den eldste delene har tydelige røtter i 1800-tallet, kanskje før
(1700-tallet). Bygningene og deres plassering, med praktfull utsikt over dalføret, og med gravhug på
tunet, gjør at husa på Øvre Grorud fremstår som verneverdig. Vi vil tilrå bygningsmiljøet settes i stand
og at tunet reguleres til spesialområde bevaring.

Andre kulturminner:
I tillegg til mange strukturer som elevforbygging, murer er det fristende å trekke frem et tjærehjell (id
95221) som ligger 90m øst for gravhug id 95223. Det bør vurderes å regulere dette anlegget til
spesialområde bevaring.
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Bilde 10 og 11: Tjærehjell som består av renne og grop.

KONKLUSJON
De to gravhaugene må reguleres til spesialområde bevaring.
Vi vil, som et ”føre var” prinsipp anbefale at de to avmerkede dyrkningsflatene reguleres til
spesialområde bevaring. Hvis dette ikkke lar seg gjøre, vil vi måtte foreta komplementerende
undersøkelser for å bringe klarhet i hvor langt tilbake i tid de fossile dyrkongssporene går. Dette kan
først gjøres når området igjen er fritt for snø og tele.
Vi vil tilrå bygningsmiljøet på Øvre Grorud settes i stand, og at tunet reguleres til spesialområde
bevaring, gjerne i sammenheng med gravhaugen som ligger her (95222).
Det bør vurderes å regulere tjærehjellet til spesialområde bevaring.

SKIEN 14.12.2005

.................................................................
Feltleder / Saksbehandler

- 9 -

