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Bakgrunn og sammendrag

I forbindelse med at det planlegges anleggelse av gang- og sykkelveg i Høisetbakkane i Siljan
Kommune ble Telemark Fylkeskommune kontaktet med henblikk på registrering av automatisk freda
kulturminner. Innenfor reguleringsplanområdet er det fra før kjent to gravminner (ID 103376 og
103378) samt Siljan middelalderkirke og kirkegård (ID 85431). I tillegg finnes det flere automatisk
freda kulturminner like utenfor planområdet. Dette gjelder især to gravfelt (ID 88241 og 88233) nord
og vest for planområdet, et rydnigsrøysfelt (ID 115488) øst for planområdet, samt en rekke
rydningsrøyser (f. eks. ID 23731, 53380, 65150 og 71701) og gravrøyser (f. eks. ID 90878 og 13932)
rett utenfor den søndre del av planområdet. Med bakgrunn i at det finnes mange automatisk freda
kulturminner i området har Telemark Fylkeskommune følgelig foretatt en arkeologisk registrering i
reguleringsplanområdet.
Samlet sett var det satt av 40 dagsverk til feltarbeid samt 8 dager til etterarbeid. Registreringsarbeidet
besto hovedsakelig av maskinell sjakting og overflateregistrering. Det ble også foretatt noen
prøvestikk samt metallsøk. Etter utført undersøkelse konkluderes det med at det finnes en rekke
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

Begrepene kulturminne/kulturmiljø og grunnlaget for registrering
Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, inkludert lokaliteter som
det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med kulturmiljø menes områder der
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. I forvaltning av kulturminner og i
kulturminneloven skilles det mellom automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid.
Kulturminneloven av 1978 inneholder en til dels omfattende og detaljert opplisting av kulturminner
som er automatisk fredete i henhold til loven, jf. § 4. Dette er kulturminner som er beskyttet på grunn
av sin høye alder. I utgangspunktet dreier det seg om alle kulturminner fra forhistorisk tid og
middelalder, hvilket vil si at de er eldre enn reformasjonen (fra før 1537). Loven inneholder også
bestemmelser knyttet til skipsfunn. Dette er Norsk Sjøfartsmuseums ansvarsområde, og slike
kulturminner omtales dermed ikke i denne rapporten. Kulturminneloven omfatter dessuten samiske
kulturminner, men slike er til nå ikke registrert i Telemark.
De kulturminnene vi registrerer flest av er spor etter forhistorisk bosetning, dyrking og jernutvinning.
Bosetningsspor finnes fra alle perioder, og kan omfatte alt fra steinredskaper til ildsteder, og fra
tydelige tufter til avtrykkene etter stolper som en gang har båret et hustak. Spor etter forhistorisk
dyrking kan være rydningsrøyser, og i enkelte tilfeller merker etter arden som ble brukt. Rester etter
jernutvinning finnes oftest i form av kullgroper, det vil si groper laget for å fremstille kull til ovnene.
En kan også finne tuften hvor selve ovnen sto, eller slagghaugene. I tillegg til dette registreres det
gravminner, fangstanlegg, helleristninger og andre typer kulturminner.
En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner vil aldri kunne foreligge. En regner med
at kun omtrent 10% av kulturminnene er kjent. De øvrige er usynlige eller vanskelige å se på
markoverflaten, eller bare ikke registrert.
En del av de automatisk fredete kulturminnene som er registrert er innarbeidet og kartfestet på
Økonomisk Kartverk. Disse er markert med symbolet rune-R. Også i andre kartverk og kartdata er
kulturminner
representert.
I
Riksantikvarens
kulturminnedatabase,
Askeladden
(http://askeladden.ra.no/sok/), er også en rekke kulturminner lagt inn og er søkbare. Denne tjenesten er
enda ikke gjort offentlig tilgjengelig, men kommuneadministrasjonene har tilgang.
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Siden en fullstendig kartfesting og registrering av automatisk fredete kulturminner ikke finnes, er en i
offentlig forvaltning og arealplanlegging avhengig av selv å hente ut all tilgjengelig informasjon om
kulturminner for å oppfylle de lovpålagte oppgavene som ligger i kulturminneloven. Dette innebærer i
de fleste tilfeller at det regionale kulturminnevernet må ut og undersøke områder som berøres av
reguleringsplaner, byggeplaner og lignende. Dersom det blir registrert automatisk fredete kulturminner
innenfor plangrensene, vil disse vanligvis bli regulert til hensynssone. Et annet alternativ er å søke om
dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom en slik frigiving av kulturminner blir innvilget, forutsetter
lovens § 10 at tiltakshaver dekker utgiftene til de nødvendige arkeologiske utgravinger.
Kulturminner fra nyere tid er slike som er fra tiden etter 1536. Disse kulturminnene kan ha mer eller
mindre stor verneverdi, men er i utgangspunktet ikke automatisk fredet. De kan vedtaksfredes etter §§
15, 19 og 20 i kulturminneloven, eller reguleres til bevaring. I det såkalte SEFRAK-registeret er
kulturminner fra før 1900 registrert (hovedsakelig stående bygninger), samt enkelte yngre
kulturminner.
DATERING

Det finnes ulike metoder for å aldersbestemme et kulturminne. I mange tilfeller er det nok å
sammenligne med andre kjente kulturminner, ettersom det etter hvert er utarbeidet gode oversikter
over kulturminnetyper fra ulike perioder av forhistorien. I andre tilfeller dateres funn ved hjelp av
C14-metoden; det vil si naturvitenskapelige analyser av kullprøver som er tatt ut under feltarbeidet.
Figur 2 viser vanlige betegnelser på arkeologiske perioder, og varigheten av dem.

Eldre steinalder 10 000 - 3 800 fvt

Yngre steinalder 3 800 - 1 800 fvt

Bronsealder 1 800 - 500 fvt

Eldre jernalder 500 fvt - år 570

Yngre jernalder år 570 - 1050

Middelalder år 1050 - 1536

Nyere tid år 1536 - 2007

Figur 2: Hovedperiodene fra istidens slutt og fram til vår tid (fvt = før vår tidsregning)
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Området

Figur 3: Planområdet
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Figur 4: Planområdet
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Figur 5: Oversiktskart over planområdet etter undersøkelsen.

Planområdet (se Figur 3, 4 og 5) ligger i Siljan kommune i Telemark Fylkeskommune og strekker seg
fra Siljan Kirke, opp langs Fylkesveg 702 (Høisetbakkane) og ender i krysset ved Riksveg 32
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(Heivannsvegen). Omgivelsene i planområdet er dominert av dyrket mark, skogsarealer og noe
bebyggelse. Innenfor planområdet er det tidligere registrert to gravminner (ID 103376 og 103378)
samt en middelalderkirke (ID 85431). Rett nord og vest for planområdet er det registrert to gravfelt
(ID 88241 og 88233). I tillegg er det registrert et rydnigsrøysfelt (ID 115488) øst for planområdet,
samt en rekke rydningsrøyser (f. eks. ID 23731, 53380, 65150 og 71701) og gravrøyser (f. eks. ID
90878 og 13932) rett utenfor den søndre del av planområdet. På kartet er det innmålt 100 sjakter samt
7 nye lokaliteter. Totalt inneholder de 7 nye lokalitetene 47 strukturer
TERRENGET

Grunnet størrelsen på planområdet og stor variasjon i terrenget deles det opp i fire delområder,
henholdsvis A, B, C og D (se Figur 6).

Figur 6: Planområdet delt inn i fire delområder: A, B, C og D
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Område A (se Figur 7) ligger nord for Siljanelva og deles i en nordre og en søndre del av
Oppdalsvegen. Områdene rundt Siljan Kirkested (ID 85431) og tilhørende prestegård domineres av
flater med dyrket mark. Langs elva og rundt gravfeltet Siljuhaugen (ID 88241) er det hovedsakelig
gran- og løvskog. Terrenget i østre del er relativt flatt, mens det i vestre del skråner slakt fra nord mot
syd ned til Siljanelva.

Figur 7: Delområde A

Område B (se Figur 8) ligger rett syd for Siljanelva og deles i en østre og vestre del av Fylkesveg 702.
Størsteparten av området består av dyrket mark med unntak av et lite granskogfelt i nordøstre hjørne,
og et løvskogområde i det sydøstre. Terrenget i området er i hovedsak slakt skrånende fra vest mot øst,
mens det i øvre del skråner nord-nordøst ned mot dalbunnen og Siljanelva.
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Figur 8: Delområde B

Område C (se Figur 9) ligger midt i Høisetbakkane og deles i en østre og en vestre del av Fylkesveg
702. Området består i all hovedsak av skogsområder, inklusive et hogstfelt i sørøstre del.
Skogsområdene på østre side av Fylkesveg 702 består av granskog med lite undergrunnsvegetasjon.
Nevnte hogstfelt kan deles inn i nyere og eldre del, hvorav den eldre er i bruk som beitemark. På den
nyere delen av hogstflata finnes mye vegetasjon i form av kratt og gress, hvilket gjør området
uoversiktlig. Den eldre delen av hogstflata er beitet ned, hvilket gjør området mer oversiktlig. Det
vestre skogsområdet består av tett løvskog med mye undergrunnsvegetasjon, hvilket gir dårlig sikt og
gjør området lite fremkommelige. Hele område C skråner relativt bratt fra vest mot øst.
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Figur 9: Delområde C

Område D ligger som en vestvendt halvmåneform i den søndre del av planområdet og deles i en østlig,
vestlig og søndre del av Fylkesveg 702 og Riksveg 32. Det østlige området består i nordre del av
dyrket mark omgitt av randvegetasjon og plantefelt, mens søndre del er dominert av og skogsområder.
Nevnte skogsområde består i hovedsak av et relativt nytt hogstfelt med et tilgrensende granskogfelt
som mer eller mindre følger planområdets østlige grense. Hogstfeltet har en del vegetasjon i form av
unge løvtrær og gress, hvilket gjør området uoversiktlig. Det vestlige området består i nordre del tett
løvskog som fortsetter inn i delområde C. Resten av det vestlige området består i all hovedsak av
dyrket mark brukt som beite for kyr. Det søndre området er dominert av bebyggelse i sørøst og et lite
hogstfelt av nyere dato i sørvest. I den nordlige halvdel av området skråner terrenget sterkt fra vest
mot øst. Terrenget i den sørlige halvdel er dominert av en kløft med bekkefar som går fra sørvest mot
øst. Kløfta flater ut øst for Fylkesveg 702og ender opp i en slakt skrånende flate som dominerer østre
del av området.
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Figur 10: Delområde D

TIDLIGERE REGISTRERTE KULTURMINNER 1

Innenfor planområdet er det kjent tre tidligere registrerte automatisk freda kulturminner (se Figur 11):
1. Kirkested (ID 85431) med tilhørende middelalderkirke (ID 85431-1) og kirkegård (ID 854312). Kirkestedet ligger langs Oppdalsvegen i nordøstre del av planområdet og er omgitt av
jordbruksområder.
2. Gravminne (ID 103376) bestående av en gravhaug (ID 103776-1). Gravhaugen er sirkulær i
form og ligger i et granskogområde ca. 35 meter vest for Fylkesveg 702.
3. Gravminne (Id 103378) bestående av en gravhaug (ID 103378-1). Gravhaugen er sirkulær i
form og ligger ca. 13 meter øst for Fylkesveg 702.

1

Alle beskrivelser av tidligere registrerte kulturminner er hentet fra Riksantikvarens kulturminnedatabase
Askeladden.
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4.
Figur 11: Tidligere registrerte kulturminner innenfor planområdet

I planområdets umiddelbare nærhet er det kjent en rekke tidligere registrerte automatisk freda
kulturminner samt et kulturminne med uavklart vernestatus (ID 115488) (se Figur 12 - nummer 4
t.o.m. 9 er et utsnitt av et større antall automatisk freda kulturminner fra samme område):
1. Gravfelt (ID 88241) med 4 tilhørende gravhauger (Id 88241-1, 2, 3 og 4). Gravfeltet ligger ca.
165 meter VNV for driftsbygningen på Siljan prestegård og består av en stor gravhaug kjent
som Siljuhaugen (ID 88241-1), samt tre mindre gravhauger (ID 88241-1, 2 og 3) situert rett
vest for førstnevnte.
2. Gravfelt (ID 88233) med 3 tilhørende gravhauger (ID 88233-1, 2 og 3). Gravfeltet ligger i
innmark på gården Holte ca. 290 meter nord for Riksveg 32 og ca. 350 meter vest for
Fylkesveg 702. Gravfeltet består av tre gravhauger, henholdsvis en langhaug (ID 88233-1) og
to rundhauger (ID 88233-2 og 3).
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3. Rydningsrøysfelt (ID 115488) med 18 tilhørende rydningsrøyser (ID 115488-1 t.o.m. 18).
Rydningsrøysfeltet ligger ca. 200 meter nordøst for Fylkesveg 702 og består av 18
rydningsrøyser (ID 115488-1 t.o.m. 18). Alle rydningsrøysene er bygd opp av rundkamp og
bruddstein av varierende størrelse. Røysene varierer mellom ca 1,5 og 2 m i diameter, ca 0,3m
høye og er ofte lagt opp ved jordfaste steiner. NB!! Vernestatusen for rydningsrøysfeltet er
uavklart.
4. Rydningsrøys (ID 53380). Røysa er sirkulær og helt overgrodd av gress, bregner osv.
5. Rydningsrøys (ID 23731). Rydningsrøysa er helt overgrodd bortsett fra en stor stein som
stikker opp. Form og avgrensning er vanskelig å avgjøre, men diameter er ca 3 m.
6. Rydningsrøys (ID 65150). Rydningsrøysa er sirkulær og har en diameter på ca. 4 m. Den
ligger mellom et par store stein og er helt overgrodd.
7. Gravrøys (ID 13932). Gravrøysa er sirkulær og har en diameter på ca. 7 m. Den er helt
overgrodd.
8. Rydningsrøys (ID 71701). Rydningsrøysa er sirkulær og har en diameter på ca. 6 m. Den kan
også tolkes som gravrøys ut i fra størrelsen.
9. Gravrøys (ID 90878). Gravrøysa er sirkulær i form og har en diameter på ca. 4 m. og høyde på
ca. 40cm.
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Figur 12: Tidligere registrerte kulturminner rett utenfor planområdet
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Strategi og metode
Registreringene ble utført ved hjelp av følgende metoder:
Maskinell sjakting går ut på å bruke gravemaskin til å fjerne matjordlaget, og slik avdekke eventuelle
spor etter forhistorisk aktivitet i undergrunnen. Slike spor kan være stolpehull og veggriller etter
huskonstruksjoner, ulike typer nedgravinger som graver, kokegroper og ildsteder, ardspor etter tidlig
pløying, eller rester av kulturlag. Strukturene vil oftest avtegne seg som mørke pletter i den lysere
undergrunnen. For å kunne avgjøre hva slags strukturer det er snakk om blir det enkelte ganger gravd
snitt igjennom dem, slik at det er mulig å studere nedgravingens profil.
Prøvestikking med spade benyttes først og fremst for å søke etter steinalderbosetninger. Metoden går
ut på å åpne et hull på ca 40 x 40 cm (størrelsen kan variere) og grave ned til steril/uberørt grunn.
Massene blir såldet i såld med 4 mm maskevidde, helst med bruk av vann, slik at eventuelle funn blir
fanget opp.
Visuell overflateregistrering er å gjennomsøke et område for kulturminner som er synlige på
overflaten, som for eksempel tufter, gravrøyser og kullgroper. Dette blir gjort ved at en arbeider seg
systematisk gjennom det aktuelle området.
Første skritt i undersøkelsen var å skaffe et overblikk over området for således å kunne planlegge et
cirka antall sjakter samt plassering av disse. Deretter ble det i samråd med saksbehandler Unn Yilmaz
besluttet at det var hensiktsmessig å starte undersøkelsen i områdene rundt Siljan Kirke (ID 85431).
Deretter var planen å bevege seg gradvis sørover opp langs Høisetbakkane. Underveis ble det klart at
sommerens store nedbørsmengder hadde forårsaket problemer med innhøsting av korn for de lokale
bøndene. Dette problemet ble, i den grad det var mulig, omgått ved at beitemarksområder ble prioritert
foran områder med dyrket mark. Totalt ble det gravd 100 sjakter.
Da planområdet ligger relativt høyt over havoverflaten var det kun et lite område langs nordre
bredd av Siljanelven som artet seg til prøvestikking. Hensikten med overflateregistrering var å
undersøke de områdene som var uegnet for maskinell sjakting. Dette gjaldt især områder hvor det er
mye skog, hogstfelt eller vanskelig terreng.
Dokumentasjon i felt besto av innmåling (GPS/CPOS), foto, tegning, innsamling av funn, og
notater.

Undersøkelsen
DELTAGERE OG TIDSROM

Registreringen ble foretatt av feltleder Knut Fossdal Eskeland, metallsøker Arne Schau (10. oktober)
og maskinførere Torgeir Tangen-Pedersen (13. september-3. oktober) og Henrik Brekkling (4.-18.
oktober) fra Titland Maskinentreprenør, i perioden 13. september - 18. oktober 2011. Været i løpet av
undersøkelsen var hovedsakelig godt, med kun få dager nedbør. Det gode været medførte dog at
fotodokumentasjon tidvis var vanskelig. Arbeidet med å utføre rapporten pågikk i perioden 19.-28.
oktober 2011.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Innenfor planområdet har det blitt påvist 6 nye lokaliteter med totalt 43 tilhørende enkeltminner. Alle
lokalitetene er målt inn slik at alle enkeltminnene skal ha en margin på minimum 5 meter til
lokalitetsavgrensningen.
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Lokalitet 1 (ID 148378) (se Figur 13) ligger på en åkerflate i delområde A ca. 50 meter sør for Siljan
Kirke (ID 85431). Lokaliteten er tolket som et bosetnings-/aktivitetsområde og har en utstrekning på
ca. 1,032 kvadratkilometer. Innenfor lokaliteten er det påvist 4 stolpehull (ID 148378-1, 4, 5 og 10), 5
kokegroper (ID 148378-2, 3, 7, 8 og 12), to nedgravninger (ID 148378-6 og 11) og et ildsted (ID
148378-9).

Figur 13: Lokalitet 1 (ID 148378)

ID 148378-1 (se Figur 14 og 15): Stolpehullet ligger på en åkerflate ca. 16 m. sør for Oppdalsvegen.
Strukturen har sirkulær form med grålige masser og noe kullspetting i overflaten. Flat stein i nordlige
ytterkant av strukturen, og forvitret stein i nordøstlige ytterkant av strukturen. Mål: ca.38x39 cm.
Strukturen ble snittet og det ble påvist skoningstein i strukturens ytterkant. Kullprøve tatt.

Figur 14: Stolpehull (ID 148378-1) i plan. Rød pil viser skoningstein. Tatt mot NNØ
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Figur 15: Profil av stolpehull (ID 148378-1) etter snitting. Rød pil indikerer skoningstein

ID 148378-2 (se Figur 16): Kokegropen ligger på en slakt skrånende åkerflate ca. 8 m. fra sør for
Oppdalsvegen. Strukturen består av en sirkulær kullansamling med litt skjørbrent stein. Mål: ca. 54x46
cm. Strukturen ble snittet og viste seg å være grunn. Den er trolig bunnen av en kokegrop. Kullprøve
tatt.

Figur 16: Kokegrop (ID 148378-2) i plan. Tatt mot NNØ.

ID 148378-3 (se Figur 17): Kokegropen ligger på en slakt skrånende åkerflate ca. 11 m. fra sør for
Oppdalsvegen. Strukturen har sirkulær form og består av mørkegrå masser, noe skjørbrent stein og noe
kull. Mål: ca. 48x43 cm. Strukturen ble snittet og viste seg å være grunn. Den er trolig bunnen av en
kokegrop. Kullprøve tatt.
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Figur 17: Kokegrop (ID 148378-3) i plan. Tatt mot NNØ.

ID 148378-4 (se Figur 18): Stolpehullet ligger på en slakt skrånende åkerflate ca. 10 m. sør for
Oppdalsvegen. Strukturen har en sirkulær form med grålige sandmasser og noe kullspetting i
overflaten. Mål: ca. 31x28 cm. Strukturen ble snittet og viste seg å være grunn. Stolpehullet har trolig
blitt forstyrret av jordbruksmaskin, et inntrykk som forsterkes av nærliggende stolpehull (ID 1483785) som har tydelig plogskjær i overflaten. Kullprøve tatt.

Figur 18: To Stolpehull (ID 148378-4 og 5). Rød viser ID 148378-4. Blå pil viser ID 148378-5. Grønn pil
viser plogskjær. Tatt mot NNØ
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ID 148378-5 (se Figur 18): Stolpehullet ligger på en åkerflate ca. 10 m. sør for Oppdalsvegen.
Strukturen har sirkulær form med grålige masser og noe kullspetting i overflaten. Tydelig plogskjær i
strukturens overflate. Mål: ca. 31x30 cm. Strukturen ble snittet og viste seg å være grunn. Stolpehullet
har trolig blitt forstyrret av jordbruksmaskin nyere tid. Kullprøve tatt.
ID 148378-6 (se Figur 19): Nedgravningen ligger på en åkerflate ca. 7 m. sør for Oppdalsvegen.
Strukturen har sirkulær form med kullholdig sand og småstein. Strukturens masse er dradd litt utover i
nordlig retning, hvilket kan indikere at den muligens er beskadiget av jordbruksmaskin. Mål: ca.40x50
cm. Strukturen ble snittet. Kullprøve tatt.

Figur 19: Nedgravning (ID 148378-6) i plan etter snitting. Tatt mot VSV

ID 148378-7 (se Figur 20): Kokegropa ligger på en åkerflate ca. 12 m. sør for Oppdalsvegen.
Strukturen har irregulær oval form med grålige sandmasser, noe skjørbrent stein og en del kull i
nordlige del av strukturens overflate. Dette kullaget har ca. samme dybde som strukturen. Mål: ca.
70x25 cm. Den irregulære formen kan skyldes påvirkning fra moderne jordbruksmaskin. Strukturen
ble snittet og kullprøve tatt.

Figur 20: Kokegrop (ID 148378-7). Tatt mot NNØ
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ID 148378-8 (se Figur 21 og 22): Kokegropa ligger på en åkerflate ca. 7 m. sør for Oppdalsvegen.
Strukturen har en oval form og består av kompakte grålige sandmasser med en del kull i overflaten
noe skjørbrent stein Ved snitting inneholdt strukturen kom det frem et ca. 10 cm tykt kullag. Mål: ca.
50x70 cm. Kullprøve tatt.

Figur 21: Kokegrop (ID 148378-8). Tatt mot NNØ

Figur 22: Kokegrop (ID 148378-8) i profil.

ID 148378-9 (se Figur 23): Ildstedet ligger på en åkerflate ca. 10 m. sør for Oppdalsvegen. Strukturen
har en sirkulær form og består av sandmasser med en stor konsentrasjon av kull og kullstøv. Mål: ca.
75x80 cm. Strukturen er ikke snittet. Kullprøve tatt.

Figur 23: Ildsted (ID 148378-9). Tatt mot N
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ID 148378-10 (se Figur 24 og 25): Stolpehullet ligger på en åkerflate ca. 7 m. sør for Oppdalsvegen.
Strukturen har en sirkulær form og består av grålige sandmasser. Mål: ca. 37x40 cm. Strukturen ble
snittet. Kullprøve tatt.

Figur 24: Stolpehull (ID 148378-10). Tatt mot V Figur 25: Stolpehull (ID 148378-10) i profil

ID 148378-11 (se Figur 26 og 27): Nedgravningen ligger på en åkerflate ca. 9 m. sør for
Oppdalsvegen. Strukturen har en oval form og består av grålige sandmasse med en kullansamling i
vestre ende. Strukturens masser er dradd utover i nordlig og østlig retning, hvilket kan indikere at den
muligens er beskadiget av jordbruksmaskin. Mål: ca. 70x115 cm. Strukturen ble snittet. Kullprøve tatt.

Figur 26: Nedgravning (ID 148378-11). Bilde tatt etter snitting. Tatt mot N
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Figur 27: Nedgravning (ID 148378-11) i profil.

ID 148378-12 (se Figur 28): Kokegropa ligger på en slakt skrånende åkerflate ca. 13 m. sør for
Oppdalsvegen. Strukturen har en irregulær sirkelform og består av grålige sandmasser med betraktelig
kullinnhold i overflaten. Det er noe skjørbrent stein i området, men lite i selve strukturen. Ligger i
skrånende terreng, og grunnet mye nedbør ble den delvis oversvømt. Mål: ca. 110x140 cm. Strukturen
ble ikke snittet. Kullprøve tatt.

Figur 28: Kokegrop (ID 148378-12). Tatt mot NNØ

Lokalitet 2 (ID 148379) (se Figur 29) ligger på en skrånende åkerflate i delområde B ca 10 m.
nordvest for en gårdsbygning (Gnr. 15, Bnr. 15) og ca. 8 m. sørøst for et boligbygg (Gnr. 15, Bnr. 10).
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Lokaliteten er tolket som et gravminne og har en utstrekning på ca. 400 kvadratmeter. Innenfor
lokaliteten er det påvist 2 gravhauger (ID 148379-1 og 4) og 1 kokegrop (ID 148379- 3).

Figur 29: Lokalitet 2 (ID 148379)

ID 148379-1 (se Figur 30 og 31): Gravhaugen ligger på en skrånende åkerflate ca. 19 meter nordvest
for en gårdsbygning (Gnr. 15, Bnr. 15) og ca. 17 m. sørøst for et boligbygg (Gnr. 15, Bnr. 10).
Strukturen består av en stor steinpakning med irregulær oval form. Mål: ca. 760x460 cm. Strukturen
ble ikke snittet. Under opprenskning av strukturen ble det funnet et keramikkfragment (se Figur 32) og
en mulig skafthullsøks (se Figur 33). Keramikkfragmentet er ca 0,7 cm tykt og er av grovt gods med
kvartsmagring. Fragmentet stammer trolig fra et leirkar som er fremstilt for hånd. Denne typen
keramikk opptrer oftest i Eldre Jernalder (Solberg 2005:206). Skafthulløksa er ikke fullført. Øksa er
ca. 12 cm lang og ca. 3,3 cm på det tykkeste Den er tilvirket i prikkhugningsteknikk og har et
påbegynt skaftehull boret med rørbor, trolig en knokkel. Denne typen steinøkser opptrer som regel i
Yngre Steinalder (Christensen 2005:460).
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Figur 30: Gravhaug 1 (ID 148379-1). Tatt mot NNV

Figur 31: Gravhaug 1 (ID148379-1). Tatt mot V

Figur 32: Keramikkfragment frå gravhaug 1 (ID 148379-1)
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Figur 33: Skafthulløks frå gravhaug 1 (ID 148379-1)

ID 148379-3 (se Figur 34 og 35): Kokegropa ligger på en skrånende åkerflate ca. 6 m sørvest for
gravhaug 1 (ID 148379-1). Strukturen har en sirkulær form og består av grålige sand- og grusmasser
med en del kull og skjørbrent stein i overflaten. Mål: ca. 56x49 cm. Strukturen ble snittet. Kullprøve
tatt.

Figur 34: Kokegrop (ID 148379-3). Tatt mot VSV

Figur 35: Kokegrop (ID 148379-3) i profil

ID 148379-4 (Se Figur 36): Gravhaugen ligger på en skrånende åkerflate ca. 0,5 m. nordvest for
gravhaug 1 (ID 148379-1). Strukturen består av en steinpakning i irregulær sirkelform med noe kull i
overflaten. Mål: ca. 140x220 cm. Strukturen er ikke snittet. Kullprøve tatt. Under opprenskning av
strukturen ble det funnet et keramikkfragment (se Figur 37). Keramikkfragmenter er et randskår med
tykkelse på ca. 0,5 cm. Randskåret er av finere gods med kvartsmagring. I likehet med keramikkskåret
fra gravhaug 1 (ID 148379-1) stammer randskåret fra gravhaug 2 (ID 148379-4) trolig fra et Eldre
Jernalder leirkar som er fremstilt for hånd.
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Figur 36: Gravhaug 2 (ID 148379-4). Tatt mot V

Figur 37: Råndskår frå gravhaug 2 (ID 148379-4)

Lokalitet 3 (ID 148474) (se Figur 38) ligger på en slakt skrånende åkerflate i delområde B ca. 90 m sør
for en garasje (Gnr. 15, Bnr. 15) og ca. 25 m vest for Fylkesveg 702. Lokaliteten er tolket som et
gravminne og har en utstrekning på ca. 138 kvadratmeter. Innenfor lokaliteten er det påvist en
flatmarksgrav (ID 148474-1).
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Figur 38: Lokalitet 3 (ID 148474)

ID 148474-1 (se Figur 39): Flatmarksgrava ligger på en skrånende åkerflate ca. 35 m vest for
Fylkesveg 702. Strukturen har en irregulær form bestående av grålige og gule sandmasser med en del
kull i overflaten. Mål: ca. 70x110 cm. Strukturen er ikke snittet. Kullprøve tatt. Under opprenskning
av strukturen dukket det to fragmenter av brent bein samt betydelige mengder keramikk i selve
strukturen og i de omkringliggende områder. Dette tyder på at graven er forstyrret, trolig av
jordbruksmaskin. I selve strukturen ble det funnet totalt 24 keramikkskår, herav 2 randskår og 3
bunnskår, (se Figur 40, 41 og 42). I området rundt flatmarksgrava ble det funnet totalt 29
keramikkskår, herav 5 randskår (se Figur 43 og 44). Alle keramikkskår har en tykkelse på ca. 0,7 cm
og er i grovt gods med kvartsmagring. Alle keramikkskår stammer trolig fra samme kar og det er
nærliggende å tro at det har fungert som gravurne. I likhet med keramikkskårene fra gravhaug 1 (ID
148379-1) og gravhaug 2 (ID 148379-4) stammer keramikkskårene fra flatmarksgrava (ID 148474-1)
trolig fra et Eldre Jernalder leirkar som er fremstilt for hånd.

Figur 39: Flatmarksgrav (ID 148474-1). Tatt mot NNØ
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Figur 40: 18 Keramikkskår fra flatmarksgrav (ID 148474-1)

Figur 41: 2 randskår fra flatmarksgrav (ID 148474-1)
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Figur 42: 3 bunnskår fra flatmarksgrav (ID 148474-1)

Figur 43: 24 keramikkskår frå området rundt flatmarksgrav (ID 148474-1)

Figur 44: 5 randskår frå området rundt flatmarksgrav (ID 148474-1)
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Lokalitet 4 (ID 148477) (se Figur 45) ligger i et slakt skrånende skogsområde i delområde C ca. 30 m
sør for et boligbygg (Gnr. 15, Bnr. 70) og ca. 65 m vest for Fylkesveg 702. Lokaliteten er tolket som et
gravfelt og har en utstrekning på ca. 1,26 kvadratkilometer. Innenfor lokaliteten er det påvist 2
rydningsrøyser (ID 148477-1 og 3) og 2 gravrøyser (ID 148474-2 og 4).

Figur 45: Lokalitet 4 (ID 148477)

ID 148477-1 (se Figur 46): Rydningsrøysa ligger på en skrånende flate i et granskogfelt ca. 52 meter
sør for et boligbygg (Gnr. 15, Bnr. 70) og ca. 73 m vest for Fylkesveg 702. Strukturen består av en
sirkulær ansamling stein (størrelse stein: ca. 10-40 cm.). Strukturen er delvis tildekket av noe kvist,
mose og løv. Mål på struktur: ca. 250 cm i diameter. Strukturen er ikke snittet.
ID 148477-2 (se Figur 47): Gravrøysa ligger på en skrånende flate i et granskogfelt ca. 15 m sørvest
for ID 148477-1 (rydningsrøys). Strukturen består av en sirkulær ansamling stein (størrelse stein ca.
20-50 cm.). Midt i strukturen er det en mulig plyndringsgrop. Strukturen er delvis tildekket av mose.
Mål på struktur: ca. 450 cm i diameter. Strukturen er ikke snittet.
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Figur 46: Rydningsrøys (ID 148477-1). Tatt mot SV

Figur 47: Gravrøys (148477-2). Tatt mot V

ID 148477-3 (se Figur 48): Rydningsrøysa ligger på en skrånende flate i et granskogfelt ca. 15 m
nordvest for ID 148477-2 (gravrøys). Strukturen består av en oval ansamling stein (størrelse stein ca.
10-20 cm.). Strukturen er fullstendig tildekket av mose. Mål på struktur: ca. 200x300 cm. Strukturen
er ikke snittet.

Figur 48: Rydningsrøys (ID 148477-3). Tatt mot NV

Figur 49: Gravrøys (ID 148477-4). Tatt mot SV

ID 148477-4 (se Figur 49): Gravrøysa ligger på en skrånende flate i et granskogfelt ca. 24 m nordnordvest for ID 148477-3 (rydningsrøys). Strukturen består av en sirkulær haug med stein (størrelse på
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stein ca.30-70 cm.). Midt i strukturen er det en mulig plyndringsgrop. Strukturen er delvis tildekket av
mose og kløver. Mål på struktur ca: 450 cm i diameter. Strukturen er ikke snittet.
Lokalitet 6 (ID 148501) (se Figur 50) ligger nord i delområde D i et slakt skrånende skogsområde med
løvskog i utkanten av et jordbruksområde ca. 65 m nordøst for et boligbygg (Gnr. 15, Bnr. 9).
Lokaliteten har blitt tolket som et gravfelt og har en utstrekning på ca. 1,6 kvadratkilometer. Innenfor
lokaliteten er det påvist 1 gravrøys (ID 148501-1) og 6 rydningsrøyser (ID 148501-2, 3, 4, 5, 6 og 7).

Figur 50: Lokalitet 6 (ID 148501)

ID 148501-1 (se Figur 51): Gravrøysa Ligger på en slakt skrånende flate i et løvskogfelt ca. 74 m
nordøst for et boligbygg ((Gnr. 15, Bnr. 9). Strukturen består av en stor ansamling av medium stein
(størrelse stein ca. 10-50 cm.), og noe stor stein (størrelse stein ca. 50-100 cm.). Strukturen er delvis
tildekket av mose. Mål på strukturen: ca 460 cm i diameter; ca. 100 cm. høy. Strukturen er ikke snittet.
ID 148501-2 (se Figur 52): Rydningsrøysa ligger på en slakt skrånende flate i et løvskogfelt ca. 30 cm
sørøst for ID 148501-1 (gravrøys). Strukturen er sirkulær og består av en ansamling små og store stein
(størrelse stein ca. 10-40 cm.). Mål på strukturen: ca. 170 cm i diameter. Det er noe mose på
strukturen. Strukturen er ikke snittet.

- 33 -

Figur 51: Gravrøys (ID148501-1). Tatt mot V

Figur 52: Rydningsrøys (ID 148501-2). Tatt mot S
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ID 148501-3 (se Figur 53): Rydningsrøysa ligger på en slakt skrånende flate i et løvskogfelt ca. 7,3 m
nord for ID 148501-2 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug med stein (størrelse
stein ca. 10-30 cm.). Mål på strukturen: ca. 150 cm i diameter. Strukturen er dekket av noe mose og
gress. Strukturen er ikke snittet.
ID 148501-4 (se Figur 54): Rydningsrøysa ligger på en slakt skrånende flate i et løvskogfelt ca. 8,4 m
sørøst for ID 148501-3 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug med stein (størrelse
stein ca. 10-30 cm.). Mål på strukturen: ca. 250 cm i diameter. Strukturen er dekket av noe jord, mose
og noe kvist. Strukturen er ikke snittet.

Figur 53: Rydningsrøys (ID 148501-3). Tatt mot S

Figur 54: Rydningsrøys (ID 148501-4). Tatt mot V

ID148501-5 (se Figur 55): Rydningsrøysa ligger på en slakt skrånende flate i et løvskogfelt ca. 13 m
nordvest for ID 148501-1 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug med stein
(størrelse stein ca. 10-30 cm.). Mål på strukturen: ca. 160 cm i diameter. Strukturen er dekket av noe
gress, mose og kvist. Strukturen er ikke snittet.
ID 148501-6 (se Figur 56): Rydningsrøysa ligger på en slakt skrånende flate i et løvskogfelt ca. 39 m
vest-nordvest for ID 148501-1 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug med stein
(størrelse stein ca. 10-30 cm.). Mål på strukturen: ca. 160 cm i diameter. Strukturen er dekket av noe
gress og kvist. Strukturen er ikke snittet.
ID 148501-7 (se Figur 57): Rydningsrøysa ligger på en slakt skrånende flate i et løvskogfelt ca. 15 m
sørøst for ID 148501-6 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug med stein (størrelse
stein ca. 10-30 cm.). Mål på strukturen: ca. 200 cm i diameter. Strukturen er dekket av noe gress og
kvist. Strukturen er ikke snittet.
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Figur 55: Rydningsrøys (ID 148501-5). Tatt mot NV Figur 56: Rydningsrøys (ID 148501-6). Tatt mot NØ

Figur 57: Rydningsrøys (ID 148501-7). Tatt mot V

Lokalitet 7 (ID 148519) (se Figur 58) ligger øst i delområde D på et slakt skrånende hogstfelt med en
forholdsvis flat terrassering i midtpartiet. Lokaliteten ligger ca. 55 m øst for Fylkesveg 702 med en
gang- og sykkelsti som krysser området fra nordvest mot sørøst. Lokaliteten har blitt tolket som et
gravfelt og har en utstrekning på ca. 5,5 kvadratkilometer. Innenfor lokaliteten er det påvist 6
gravrøyser (ID 148519-1, 8, 13, 14, 15 og 16) og 10 rydningsrøyser (ID 148519-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11 og 12). I tillegg er det tidligere påvist tre rydningsrøyser (ID 65150, 23731 og 53380) innenfor
lokaliteten.
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Figur 58: Lokalitet 7 (ID 148519)

ID 148519-1 (se Figur 59): Gravrøysa ligger på en slakt skrånende hogstflate i kanten av et
granskogfelt ca. 8,2 m nord-nordvest for ID 53380 (rydningsrøys). Strukturen består av en oval haug
med jevnt store steiner (størrelse stein ca. 20-40 cm.). Mål på struktur: ca. 450x570 cm. Strukturen er
tildekket av mose. Mål på strukturen: ca 450x570. Strukturen er ikke snittet.
ID 148519-2 (se Figur 60): Rydningsrøysa ligger på en slakt skrånende hogstflate i kanten av et
granskogfelt ca. 6 m sørvest for ID 148519-1 (gravrøys). Strukturen er oval og består av en haug med
stein (størrelse stein ca. 10-30 cm.). Mål på strukturen: ca. 150x200 cm. Strukturen er tildekket av
mose. Strukturen er ikke snittet.
ID 148519-3 (se Figur 61): Rydningsrøysa ligger på en slakt skrånende hogstflate i kanten av et
granskogfelt ca. 5,2 m sørvest for ID 148519-2 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en
haug med stein (størrelse stein ca. 10-40 cm.). Mål på strukturen: ca. 250 cm i diameter. Strukturen er
tildekket av mose. Strukturen er ikke snittet.
ID 148519-4 (se Figur 62): Rydningsrøysa ligger på en slakt skrånende hogstflate i kanten av et
granskogfelt ca. 1,7 m sør for ID 148519-3 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug
med stein (størrelse stein ca. 10-30 cm.). Mål på strukturen: ca. 250 cm i diameter. Strukturen er delvis
tildekket av mose. Strukturen er ikke snittet.
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Figur 59: Gravrøys (ID 148519-1). Tatt mot SV

Figur 60: Rydningsrøys (ID 148519-2). Tatt mot NV

Figur 61: Rydningsrøys ID (148519-3). Tatt mot V
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Figur 62: Rydningsrøys (ID 148519-4). Tatt mot SØ

Figur 63: Rydningsrøys (ID 148519-5). Tatt mot NV

ID 148519-5 (se Figur 63): Rydningsrøysa ligger på en hogstflate i et ungt løvskogfelt ca. 4,5 m
sørvest for ID 148519-4 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug med stein
(størrelse stein ca. 10-30 cm.). Mål på strukturen: ca. 300 cm i diameter. Strukturen er delvis tildekket
av mose, gress og kratt. Strukturen er ikke snittet.
ID148519-6 (se Figur 64): Rydningsrøysa ligger på en hogstflate i et ungt løvskogfelt ca. 13 m
nordvest for ID 148519-5 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug med stein
(størrelse stein ca. 10-30 cm.). Mål på strukturen: ca. 250 cm i diameter. Strukturen er delvis tildekket
av mose, gress og kratt. Strukturen er ikke snittet.
ID 148519-7 (se Figur 65): Rydningsrøysa ligger på en hogstflate i et løvskogfelt ca. 5 m sør-sørvest
for ID 148519-6 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug med stein (størrelse stein
ca. 10-30 cm.). Mål på strukturen: ca. 200 cm i diameter. Strukturen er tildekket av mose og gress.
Strukturen er ikke snittet.

Figur 64: Rydningsrøys (ID 148519-6). Tatt mot V

Figur 65: Rydningsrøys (ID 148519-7). Tatt mot NØ

ID 148519-8 (se Figur 66): Gravrøysa ligger på et flatt parti av en hogstflate ca. 7 m sørvest for ID
148519-7 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en stor haug med stein (størrelse stein ca.
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30-50 cm.). Mål på struktur: ca. 750 cm. i diameter; høyde ca. 70 cm. Strukturen er tildekket av mose
og bringebærkratt. Strukturen er ikke snittet.
ID 148519-9 (se Figur 67): Rydningsrøysa ligger på et flatt parti av en hogstflate i kanten av et ungt
løvskogfelt ca. 5 m nord-nordvest for ID 148519-8 (gravrøys). Strukturen har en oval form og består
av små og store steiner (størrelse stein ca. 10-50 cm.). Mål på struktur: ca. 400x270 cm; høyde ca. 50
cm. Strukturen er tildekket av noe mose, gress og bringebærkratt. Strukturen er ikke snittet.

Figur 66: Gravrøys (ID 148519-8). Tatt mot V

Figur 67: Rydningsrøys (ID 148519-9). Tatt mot V
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ID 148519-10 (se Figur 68): Rydningsrøysa ligger på kanten av et flatt parti av en hogstflate i et ungt
løvskogfelt ca. 22 m sørvest for ID 148519-9 (rydningsrøys). Rett nord for strukturen skråner terrenget
bratt nedover i en kløft. Strukturen har sirkulær form og består av små og store steiner (størrelse stein
ca. 10-70 cm). Mål på struktur: ca. 450 cm. i diameter; høyde ca. 100 cm.. Strukturen er tildekket av
noe mose, gress og bringebærkratt. Strukturen er ikke snittet.
ID 148519-11 (se Figur 69): Rydningsrøysa ligger på et flatt parti av en hogstflate i et ungt løvskogfelt
ca. 8 m sør-sørøst for ID 148519-10 (rydningsrøys). Strukturen har en sirkulær form og består av små
og store steiner (størrelse stein ca. 10-30 cm.). Mål på struktur: 200 cm i diameter. Strukturen er
tildekket av noe mose og gress. Strukturen er ikke snittet.
ID 148519-12 (se Figur 70): Rydningsrøysa ligger på et flatt parti av en hogstflate i et ungt løvskogfelt
ca. 7,3 m sørvest for ID 148519-11 (rydningsrøys). Strukturen har en sirkulær form og består av små
og store steiner (størrelse stein ca. 10-30 cm.). Mål på struktur: 300 cm i diameter. Strukturen er
tildekket av noe mose, gress og bringebærkratt. Strukturen er ikke snittet.

Figur 68: Rydningsrøys (ID 148519-10). Tatt mot Ø

Figur 69: Rydninsgrøys (ID 148519-11). Tatt mot SØ Figur 70: Rydningsrøys (ID 148519-12). Tatt mot SV
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ID 148519-13 (se Figur 71): Gravrøysa ligger på en lett skrånende hogstflate ca. 31 m sør-sørvest for
ID 148519-12 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av en ansamling med stein (størrelse
stein ca. 10-50 cm). Mål på struktur: ca. 400 cm i diameter; høyde ca. 50 cm. Strukturen er tildekket
av mose og bringebærkratt. Strukturen er ikke snittet.
ID 148519-14 (se Figur 72): Gravrøysa ligger på en lett skrånende hogstflate ca. 24 m vest for ID
148519-13 (gravrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug med stein (størrelse stein ca. 10-50
cm.). Mål på struktur: ca. 600 cm i diameter; høyde ca. 70 cm. Strukturen er tildekket av mose og
bringebærkratt. Strukturen er ikke snittet.
ID 148519-15 (se Figur 73): Gravrøysa ligger på en lett skrånende hogstflate ca. 7,5 m vest for ID
148519-14 (gravrøys). Strukturen er sirkulær og består av en haug med store steiner (størrelse stein ca
30-60 cm). Mål på struktur: ca. 700 cm i diameter; høyde ca 100 cm. Strukturen er tildekket av mose
gress og tett bringebærkratt. Strukturen er ikke snittet.
ID 148519-16 (se Figur 74): Gravrøysa ligger på et flatt parti i skillet mellom et hogstfelt og et
granskogfelt ca. 21 m sør-sørvest for ID 148519-13 (gravrøys). Strukturen er sirkulær og består av en
haug med stein (størrelse stein ca.20-60 cm.). Mål på struktur: ca. 650 cm i diameter; høyde ca. 60 cm.
Strukturen er tildekket av mose. Strukturen er ikke snittet.

Figur 71: Gravrøys (ID 148519-13). Tatt mot SØ
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Figur 72: Gravrøys (ID 148519-14). Tatt mot S

Figur 73: Gravrøys (ID 148519-15). Tatt mot SV
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Figur 74: Gravrøys (ID 148519-16). Tatt mot S
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NYERE TIDS KULTURMINNER

Lokalitet 5 (ID 148486) (se Figur 75) ligger i nedre kant av et hogstfelt/beitemark i søndre del av
delområde C ca. 66 m nordøst for Fylkesveg 702 og ca. 120 m sørvest for et tidligere registrert
rydningsrøysfelt (ID 115488). Lokaliteten er tolket som et rydningsrøysfelt og har en utstrekning på
ca. 798 kvadratmeter. Lokaliteten har uavklart vernestatus. Innenfor lokaliteten er det påvist 4
rydningsrøyser (ID 148486-1, 2, 3 og 4).

Figur 75: Lokalitet 5 (ID 148486)

ID 148486-1: Rydningsrøysa ligger på en skrånende flate beitemarksområde/hogstfelt ca. 80 m
nordøst Fylkesveg 702 og ca. 150 m sørvest for ID 115488 (rydningsrøysfelt). Strukturen er sirkulær
og består av små og store steiner (størrelse stein ca.10-40 cm.). Mål på strukturen ca. 250 cm i
diameter. Strukturen er ikke snittet.
ID 148486-2: Rydningsrøysa ligger på en skrånende flate beitemarksområde/hogstfelt ca. 7,5 m sørsørvest for ID 148486-1 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av små og store steiner
(størrelse stein ca. 10-40 cm.). Mål på struktur ca. 200 cm i diameter. Strukturen er ikke snittet.
ID 148486-3: Rydningsrøysa ligger på en skrånende flate beitemarksområde/hogstfelt ca.20 m sørøst
for ID 148486-1 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av små og store steiner (størrelse
stein ca. 10-40 cm.). Mål på struktur ca. 160 cm i diameter. Strukturen er ikke snittet.
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ID 148486-4: Rydningsrøysa ligger på en skrånende flate beitemarksområde/hogstfelt ca.17 m sørsørøst for ID 148486-1 (rydningsrøys). Strukturen er sirkulær og består av små og store steiner
(størrelse stein ca. 10-30 cm.). Mål på struktur ca. 200 cm i diameter. Strukturen er ikke snittet.

Konklusjon
Før registreringen var det kjent en rekke automatisk freda kulturminner innenfor og i umiddelbar
nærhet av planområdet. Under registreringen ble det gjort funn av 43 nye automatisk freda
kulturminner fordelt på 6 lokaliteter. De 43 automatisk freda kulturminnene inneholder blant annet
stolpehull, kokegroper, nedgravninger, et ildsted, gravhauger, en flatmarksgrav, rydningsrøyser og
gravrøyser. I tillegg ble det funnet 1 lokalitet med 4 rydningsrøyser som har uavklart vernestatus.

Da det er automatisk freda kulturminner innenfor og i umiddelbar nærhet av planområdet
kommer reguleringsplanen for Høisetbakkane gang- og sykkelveg i konflikt med disse.

SKIEN 28.10.2011

.................................................................
Knut Fossdal Eskeland
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1. Lokalitetsliste:
Lokalitetsnummer:

Type lokalitet:

Askeladden ID

1

Bosetning-aktivitetsområde

148378

2

Gravminne

148379

3

Gravminne

148474

4

Gravfelt

148477

5

Rydningsrøyslokalitet

148486

6

Gravfelt

148501

7

Gravfelt

148519

2. Strukturliste:
Strukturtype:

Askeladden ID

Lokalitetsnummer

Stolpehull

148378-1

1

Kokegrop

148378-2

1

Kokegrop

148378-3

1

Stolpehull

148378-4

1

Stolpehull

148378-5

1

Nedgravning

148378-6

1

Kokegrop

148378-7

1
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Kokegrop

148378-8

1

Ildsted

148378-9

1

Stolpehull

148378-10

1

Nedgravning

148378-11

1

Kokegrop

148378-12

1

Gravhaug

148379-1

2

Kokegrop

148379-3

2

Gravhaug

148379-4

2

Flatmarksgrav

148474-1

3

Rydningsrøys

148477-1

4

Gravrøys

148477-2

4

Rydningsrøys

148477-3

4

Gravrøys

148477-4

4

Rydningsrøys

148486-1

5

Rydningsrøys

148486-2

5

Rydningsrøys

148486-3

5

Rydningsrøys

148486-4

5

Gravrøys

148501-1

6

Rydningsrøys

148501-2

6

Rydningsrøys

148501-3

6

Rydningsrøys

148501-4

6

Rydningsrøys

148501-5

6

Rydningsrøys

148501-6

6

Rydningsrøys

148501-7

6

Gravrøys

148519-1

7

Rydningsrøys

148519-2

7

Rydningsrøys

148519-3

7

Rydningsrøys

148519-4

7
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Rydningsrøys

148519-5

7

Rydningsrøys

148519-6

7

Rydningsrøys

148519-7

7

Gravrøys

148519-8

7

Rydningsrøys

148519-9

7

Rydningsrøys

148519-10

7

Rydningsrøys

14851911

7

Rydningsrøys

148519-12

7

Gravrøys

148519-13

7

Gravrøys

148519-14

7

Gravrøys

148519-15

7

Gravrøys

148519-16

7

3. Figurliste

Figur: Beskrivelse:

FotoID/Askeladden ID

Retning:

1

Arbeidsbilde

P1000594

NNV

2

Hovedperioder datering

3

Kart over planområdet, fylkesnivå

4

Kart
over
kommunenivå

5

Kart over planområdet, oversikt

6

Kart over planområdet, detaljert

7

Kart-delområde A

8

Kart-delområde B

9

Kart-delområde C

10

Kart-delområde D

11

Kart-tidligere
registrerte
kulturminner innenfor planområdet

planområdet,
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12

Kart-tidligere
registrerte
kulturminner utenfor planområdet

13

Kart-lokalitet 1

14

Stolpehull

P1000483 (ID 148378-1)

15

Stolpehull, profil

P1000483 (ID 148378-1)

16

Kokegrop

P1000457 (ID 148378-2)

NNØ

17

Kokegrop

P1000460 (ID 148378-3)

NNØ

18

2 Stolpehull

P1000467 (ID 148378-4 og NNØ
5)

19

Nedgravning

P1000474 (ID 148378-6)

VSV

20

Kokegrop

P1000488 (ID 148378-7)

NNØ

21

Kokegrop

P1000489 (ID 148378-8)

NNØ

22

Kokegrop, profil

P1000511 (ID 148378-8)

23

Ildsted

P1000491 (ID 148378-9)

N

24

Stolpehull

P1000495 (ID 148378-10)

V

25

Stolpehull, profil

P1000507 (ID 148378-10)

26

Nedgravning

P1000518 (ID 148378-11)

27

Nedgravning, profil

P1000517 (ID 148378-11)

28

Kokegrop

P1000462 (ID 148378-12)

NNØ

29

Kart-lokalitet 2

30

Gravhaug

P1000549 (ID 148379-1)

NNV

31

Gravhaug

P1000551 (ID 148379-1)

V

32

Keramikkfragment

IMG_1043 (ID 148379-1)

33

Skafthulløks

IMG_1039 (ID 148379-1)

34

Kokegrop

P1000529 (ID 148379-3)

35

Kokegrop, profil

P1000532 (ID 148379-3)

36

Gravhaug

P1000556 (ID 148379-4)
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NNØ

N

VSV

V

37

Randskår

IMG_1046 (ID 148379-4)

38

Kart-lokalitet 3

39

Flatmarksgrav

P1000580 (ID 148474-1)

40

18 keramikkfragmenter

IMG_1026 (ID 148474-1)

41

2 randskår

IMG_1027 (ID 148474-1)

42

3 bunnskår

IMG_1034 (ID 148474-1)

43

24 Keramikkskår

IMG_1036 (ID 148474)

44

5 randskår

IMG_1038 (ID 148474)

45

Kart-lokalitet 4

46

Rydningsrøys

P1000706 (ID 148477-1)

SV

47

Gravrøys

P1000708 (ID 148477-2)

V

48

Rydningsrøys

P1000712 (ID 148477-3)

NV

49

Gravrøys

P1000715 (ID 148477-4)

SV

50

Kart-lokalitet 6

51

Gravrøys

P1000637 (ID 148501-1)

V

52

Rydningsrøys

P1000639 (ID 148501-2)

S

53

Rydningsrøys

P1000640 (ID 148501-3)

S

54

Rydningsrøys

P1000646 (ID 148501-4)

V

55

Rydningsrøys

P1000642 (ID 148501-5)

NV

56

Rydningsrøys

P1000648 (ID 148501-6)

NØ

57

Rydningsrøys

P1000695 (ID 148501-7)

V

58

Kart-lokalitet 7

59

Gravrøys

P1000656 (ID 148519-1)

SV

60

Rydningsrøys

P1000652 (ID 148519-2)

NV

61

Rydningsrøys

P1000650 (ID 148519-3)

V

62

Rydningsrøys

P1000662 (ID 148519-4)

SØ
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NNØ

63

Rydningsrøys

P1000664 (ID 148519-5)

NV

64

Rydningsrøys

P1000681 (ID 148519-6)

V

65

Rydningsrøys

P1000679 (ID 148519-7)

NØ

66

Gravrøys

P1000677 (ID 148519-8)

V

67

Rydningsrøys

P1000672 (ID 148519-9)

V

68

Rydningsrøys

P1000666 (ID 148519-10)

Ø

69

Rydningsrøys

P1000669 (ID 148519-11)

SØ

70

Rydningsrøys

P1000671 (ID 148519-12)

SV

71

Gravrøys

P1000683 (ID 148519-13)

SØ

72

Gravrøys

P1000687 (ID 148519-14)

S

73

Gravrøys

P1000690 (ID 148519-15)

SV

74

Gravrøys

P1000693 (ID 148519-16)

S

75

Kart-lokalitet 5

4. Funnliste:
Beskrivelse

Antall

Askeladden ID

Keramikk, randskår

1

148379-4

Keramikk, skår

1

148379-1

Skafthullsøks, uferdig

1

148379-1

Keramikk, randskår

2

148474-1

Keramikk, bunnskår

3

148474-1

Keramikk, skår

19

148474-1

Brent bein

2

148474-1

Keramikk, randskår

5

148474

Keramikk, skår

24

148474
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5. Liste over kullprøver:
Askeladden ID:

Strukturtype:

Innsendt: Ja/nei

148378-1

Stolpehull

Ja

148378-2

Kokegrop

Ja

148378-3

Kokegrop

Nei

148378-4

Stolpehull

Nei

148378-5

Stolpehull

Nei

148378-6

Nedgravning

Ja

148378-7

Kokegrop

Nei

148378-8

Kokegrop

Nei

148378-9

Ildsted

Ja

148378-10

Stolpehull

Nei

148378-11

Nedgravning

Nei

148378-12

Kokegrop

Nei

148379-3

Kokegrop

Ja

148379-4

Gravhaug

Ja

148474-1

Flatmarksgrav

Ja
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