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Sammendrag og faglige konklusjoner: 

Det ble gravd totalt 58 søkesjakter med gravemaskin på Flateland og Lunden. Det ble 
til sammen påvist kulturminner i ni av sjaktene. Det ble registret fossile dyrkingsspor 
og spor etter bosetning og aktivitetsområder fordelt på fem kulturminnelokaliteter i 
Askeladden (ID 262823, 262898, 262899, 262901 og 262931). Tre av lokalitetene er 
dyrkingslokaliteter, en består av en grop med ukjent funksjon, og en lokalitet (262823) 
er en lokalitet med flere ulike kulturminner.  
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Bakgrunn for planen 
Statens vegvesen har planer om å heve veistandarden mellom Kristiansand og Hovden. Veien skal da 

utvides til en bredde på 7,5 meter.  

Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens § 9, hvor fylkeskommunen er forpliktet til 

å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med hensynet til automatisk fredede 

fornminner.  

Området 
Planområdet ligger lengst nord i Valle kommune og følger RV9 langsetter Otra fra Rotemo i sør til Lunden 

i Nord.  

Planområdet består av jordbrukslandskap med boliger og noe innmark på Flateland, et parti med berg og 

spredt skog mellom Flateland og Lunden, og mer innmark på Lunden. På Lunden er det også en 

campingplass som ligger innenfor planområdet. 

Det er kjent et gravfelt med tre gravhauger innenfor planområdet, lokalitet 41797. Gravfeltet ligger ved den 

gamle postveien, men er skadet og delvis fjernet. Nordøst for denne lokaliteten ligger gravfeltet på 

Flatelandsmoen id: 70284. Dette er Setesdals største gravfelt med hele 39 gravminner. Sistnevnte lokalitet 

ligger utenfor planområdet. Ellers finnes det flere SEFRAK-registrerte bygg både i og utenfor planområdet. 
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Figur 1 Planområdet markert med blå sirkel. 
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Figur 2 Planområdet markert med blå strek. Automatisk fredede kulturminner markert med R og rød prikk. 
Ikke-fredede kulturminner markert med R og hvit prikk. Trekantene er ulike graderinger av SEFRAK-bygg. De 
automatisk fredede kulturminnene med lilla sirkel rundt, er funnet under denne registreringen. 
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Gjennomføring og fremdrift 
Registreringen ble gjennomført i perioden 02.09.-20.09.2019 av arkeolog Lars Jølle Berge. Nomeland 

Maskin stilte med 14 tonns gravemaskin med pusseskuffe. I all hovedsak besto registreringen av maskinell 

sjakting. Ett dagsverk ble brukt til overflateregistrering av synlige kulturminner i utmark. 

Det ble en del logistikk å ta hensyn til ved sjaktingen av de ulike områdene. Kyr var på beite i sjakteområde 
1 (se avsnitt under for oversikt over sjakteområder), og disse skulle flyttes ned på sjakteområde 5 og 6 
samt søndre del av 3. Dette skulle skjeden 16. september. Den nordre delen av sjakteområde 3 som ligger 
på Lunden camping var heller ikke aktuell å sjakte før den 16. september. På sjakteområde 12 var det 
gjennom hele prosjektet et åpent spørsmål når slåtten ville bli tatt og om sjaktingen i det hele tatt lot seg 
gjennomføre i registreringsperioden. Ei høyspentlinje i luftspenn krysser sjakteområde 3. Slike linjer har en 
sikkerhetssone på 30 meter der det ikke uten videre er lov å bruke gravemaskin. Det er Otera som har 
ansvar for denne sikkerhetssonen, og tillatelsen fra dem tok i dette tilfellet nesten to uker å få tak i. 

Dette medførte at områdene 5, 6 og 7 måtte graves og legges igjen tidlig i prosessen, og at maskina deretter 
måtte flyttes til Flateland for å sjakte der. Sjakteområdene 9, 10, 11 og 13 ble gravd på Flateland. I løpet 
av denne perioden ble det gitt tillatelse fra Otera til å sjakte langsetter høyspentlinja på sjakteområde 3. 

Maskina ble igjen flyttet nordover til sjakteområde 3 der den sørlige delen ble gravd og umiddelbart lukket 
igjen for at kyrne skulle komme inn på beite. Deretter ble det gravd på og rundt Lunden camping og på 
Brokka. Her la maskinfører igjen sjakter mens undertegnede gjorde dokumentasjon av funn. Helt til slutt 
ble slåtten tatt på sjakteområde 12 og maskina ble flyttet sørover igjen for å undersøke dette området. 

 

Overflateregistrering er en metode brukt i utmark for å påvise automatisk fredede kulturminner som er 

synlige på markoverflaten. Registreringen foregår ved at arkeologen søker gjennom reguleringsområdet, 

for å finne strukturer som er synlige. For eksempel gravhauger, hustufter, fangstgroper og lignende.  

Det ble ikke ansett som nødvendig å foreta prøvestikk med spade etter ikke-synlige automatisk fredede 

kulturminner fordi ingen deler av planområdet ble vurdert til å ha potensial for funn av steinalderlokaliteter. 

Maskinell sjakting 

For å registrere kulturminner (i planområde) ble det i hovedsak benyttet maskinell sjakting. Denne metoden 

går ut på å fjerne matjordlaget i søkesjakter med en bredde på ca. 3 m, for å avdekke spor etter bosetning 

og andre typer aktivitet som er skjult under bakken. Typiske spor som en kan finne ved maskinell sjakting 

er stolpehull, kokegroper, ildsteder og andre automatisk fredete kulturminner. Det benyttes gravemaskin 

for å fjerne overliggende masser ned til undergrunnen.  

Ved registreringen ble det brukt kartprogrammet Collector på smarttelefon med GPS, og for nøyaktig 

innmåling tilkoblet GPS av typen Altus APS-3. Reguleringsplan var innlastet i kartgrunnlaget i Collector. 

Utstyret er nyttig for navigering i utmark og skogsområder, men også ved innmåling av kulturminner. 

Kulturminnene ble dokumentert gjennom beskrivelse, foto og kartfesting.  

Ved nye kulturminner ble standard prosedyre fulgt, der alle automatisk fredete kulturminner ble lagt inn i 

Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase Askeladden. Alle kulturminner ble målt inn og kartfestet 

som viser den faktiske utstrekningen av kulturminnet, sammen med viktige landskapsformer som gir 

kulturminnets dets identitet. Registreringen ble etterbehandlet på kontor før innlasting i Askeladden. 

Alle foto er registrert med Fotostation, der informasjon om fotoet er lagret i bildefilen. Ingen fotoliste ligger 

vedlagt. Et utvalg av foto følger rapporten, og alle foto er lagret hos fylkeskommunen. 
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Rapportarbeidet ble gjennomført mellom 23.09 og 07.10. 2019. Totalt timebruk ble 177 t.  
 

  Forarbeid Feltarbeid Etterarbeid Totalt 

Brukt 3 130,5 43,5 177 

Undersøkelsen  
Det ble sjaktet på utvalgte innmarksområder som ble ansett å ha høyt potensiale for funn av kulturminner. 
I alt var det varslet registrering ved maskinell sjakting på 13 områder. To av disse områdene (sjakteområde 
4 og 8) utgikk og er ikke undersøkt. Ett av områdene ble snevret ned til halvparten (sjakteområde 5). Dette 
ble gjort etter avtale med Statens Vegvesen og skal tas ut av det endelige planområdet. 

Nummereringen av sjaktene har ingenting å gjøre med hvilken rekkefølge sjaktene ble gravd i, men hvilken 
rekkefølge de er dokumentert i. 

 

Sjakteområde 1 - Brokka. Dette er ei innmark som skråner nedover mot Rv 9, stedvis meget bratt. Det ble 
ansett å være et høyt potensiale for å finne fossile dyrkingslag i dette området. Samtidig er det noen flater 
innimellom det skrånende terrenget hvor det ble ansett å være stor sannsynlighet for å finne 
aktivitetsområder. Sjaktene 50, 51, 52, 54 og 55 ble gravd på terrasser på jordet. Sjaktingen viser at det er 
ei svært dyp matjord her på opptil 250 cm. Terrassene en bygget opp av matjord. Under matjorda er en 
rødbrun fuktig grus som har den samme helningen som resten av terrenget. Sjaktene 48 og 49 viser et 
skrinnere jordsmonn og påførte bruddstein. Sjakt 53 ble gravd i ei grop i helningen og viser et skrinnere 
jordsmonn. 
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Figur 3 Sjakteområde 1 på Brokka 

Sjakteområde 2 - Lunden er et gjengrodd innmarksareal vest for, og tett inntil Rv 9 rett nord for Lunden 
camping. Her ble sjakt 35 gravd i påvente av å få komme inn i de andre sjakteområdene på Lunden. Sjakt 
56 ble gravd mot slutten av prosjektet for å finne en sammenheng mellom funn som ble gjort på Lunden 
camping og funn helt nord i sjakt 35. Gravingen av sjakt 56 ble avsluttet med en gang det ble funnet 
strukturer i sjakta.  

Sjakteområde 3 – Lunden er bobil- og teltområdet på Lunden camping samt et innmarksareal rett sør for 
campingen. Mellom innmarka og campingen går ei høyspentlinje. Sjaktene 32 og 33 er gravd på den sørlige 
innmarka og viser et meget skrint jordsmonn og en undergrunn bestående delvis av berg og delvis av 
enorme stein liggende i grov grus. I sjakt 34 viser store påførte sprengte stein. 

Sjaktene 43, 44, 45, 46 og 47 er gravd på Lunden camping. I det sørøstlige hjørnet av campingen er det 
oppimot 100 cm dyp jord, mot nord og vest er det gradvis skrinnere jord og på det minste nedi 25 cm. Over 
hele området er det grov grus med stein i varierende størrelse som undergrunn. 

Sjakteområde 4 - Lunden er et hageområde øst for Rv 9 hvor det ble nektet registrering av grunneier. 

Flata som utgjør hagen er den samme flata som utgjør bobil- og teltområdet på Lunden camping på motsatt 
side av veien. 



  

 

 

10 
 

 

Figur 4 

Sjakteområde 5, 6 og 7 er alle innmarksarealer langsetter Rv 9. På sjakteområde 5 var det stablet en del 

tømmer og det ble sjaktet rundt dette. 

I sjakteområde 5 er det skrint med jord og undergrunnen varierer mellom kompakt fin grus og store stein 
med porøs sand. Det er en del svarte flekker etter rotsystemer i undergrunnen. 

Sjakteområde 6 ble snevret inn til halvparten arealet av Vegvesenet.  Her er det et 25 cm tykt jordsmonn 
og undergrunnen består av store stein og porøs rødbrun silt. Sentralt tvers gjennom området krysser en 
nedgravd fiberkabel. 

I sjakteområde 7 er det 20 cm med jord over lys fin sand i nord og grovere grus mot sør. 
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Figur 5 Sjakteområdene 5, 6 og 7 

Sjakteområde 8 utgår. 

Sjakteområde 9 er et innmarksareal hvor den østlige og midtre delen er svært fuktig. Vestover mot veien 

er det gradvis mer kompakte rødbrune grusmasser. 

Den aller vestligste delen av sjakteområde 10 er veldig fuktig, dette er også gjeldende for den sentrale 
delen hvor det ikke er sjaktet. De resterende sjaktene viser en varierende tykkelse på jordsmonnet, 
skrinnere nær gårdstunet i sør. Undergrunnen her består av kompakte grusmasser med en del trekull. 
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Figur 6 Sjakteområdene 8, 9 og 10 

Sjakteområde 11 er registrert som innmark, men er i realiteten en bjørkeskog som benyttes som 
lagringsplass for landbruksutstyr. Etter avtale med grunneier fikk vi bryte ned en del av skogen for å komme 
til med gravemaskin. Den østligste delen av området er tilgrodd innmark. Delene av sjakteområde 11 som 
er dekket med skog har bare ei skrinn torv. Under torva er ei grå hinne med silt over grov steinete 
undergrunn. 

Sjakteområde 12 er vestre del av ei flat og langstrakt innmark som ble sjaktet aller sist i prosjektet i påvente 
av at slåtten skulle tas. Her er det jevnt over 25 cm mellombrun jord og undergrunnen består av silt. Enkelte 
steder er det ei noe grovere grus. Det er flere konsentrasjoner og flekker med trekull som tolkes som resultat 
av skogbrann.  

Sjakteområde 13 er en litt høyereliggende tilgrodd innmark hvor det tidligere har vært frukthage. Her har 
det også vært et masseuttak i vest i tillegg til at det er gravd ned septiktank og rør til denne. Det er 20-40 
cm med jord over rødbrun silt.  
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Figur 7 Sjakteområdene 11, 12 og 13 
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Automatisk fredete kulturminner 

Under følger en gjennomgang av de automatisk fredede kulturminnene som ble funnet under registreringen. 

De ulike strukturene som inngår i lokalitetene presenteres utfra hvilken sjakt de ble funnet i. 

Lokalitet 262823 (Lunden) 

 

 
Figur 8 Oversikt over lokalitet 262823 med nummererte sjakter, strukturer og funn. 
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Figur 9 Gravemaskina legger igjen sjakt 46 på Lunden camping. RV9 til høyre i bildet. Lokaliteten inkluderer 
campinghyttene til venstre. 

 

På Lunden ble det funnet et stort aktivitetsområde der hvor dagens campingplass ligger. Det ble funnet 
flere kokegroper, en jernvinneovn samt flere udefinerte nedgravninger. To strukturer tolkes som mulige 
urnegraver. Lokaliteten er 160 m lang fra nord mot sør. Bredden av lokaliteten utgjør hele flata mellom Rv 
9 og elva. Utfra samtaler med eier av campingplassen angående hvilke arbeider som ble utført ved 
oppføring av campinghytter, antas det at lokaliteten er relativt uforstyrret hele veien ut mot elva og under 
grusveien som krysser lokaliteten.  
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Sjakt 35 

 

Figur 10 Oversikt over kulturminner i sjakt 35 

Helt nord, langsetter Rv 9 er sjakt 35 gravd. Helt nord i denne finner vi strukturene 3 og 4. 

Struktur 3 (262823-2) er en flekk med rent trekull med størrelse 80x80 cm i flate. Strukturen ligger helt inn 
mot den vestlige delen av sjakta. I profilveggen i sjakta kjennes to store stein. Også sør for strukturen er 
en stor flat stein. Mot nord og øst er det grov grus. I profilen over strukturen er ett fossilt dyrkingslag synlig. 
Pga de rene trekullmassene og plasseringen inntil større stein tolkes struktur 3 som et ildsted. 
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Struktur 4 (262823-3) er ei dyrkingsflate med tre fossile og ett moderne dyrkingslag. Disse er synlige i den 
nordøstlige delen av sjakt 35. I den nordvestlige delen av sjakta er kun det nederste dyrkingslaget (i tillegg 
til det moderne dyrkingslaget) synlig. Det nederste og eldste dyrkingslaget er 15 cm tykt, kompakt, svært 
trekullholdig og har en veldig mørk brunfarge. Det nest nederste dyrkingslaget er markant lysere enn lagene 
over og under. Det er 25-30 cm tykt, kompakt og har spredte og relativt store trekullbiter. Det øverste av de 
fossile dyrkingslaga inneholder mye trekull, det er kompakt og har en mørkebrun farge. Over dette er et 
dyrkingslag som antas å være moderne. Dette er 40 cm tykt, mer porøst og har en lysere farge. 
Dyrkingsflata har en markant avslutning sørover i sjakta. Mot vest og nord avgrenses den av topografiske 
elementer og mot øst avgrenses den av RV9. 

 

Figur 11 Struktur 3 (tv) og oversikt over profilvegg i struktur 4 

Litt sørover i sjakt 35 ble det funnet en solid bit med svært jernholdig tappeslagg (funn 1). I området rundt 
funnet er det en del trekull langsetter undergrunnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

18 
 

Sjakt 56 

 

Figur 12 Oversikt over kulturminner i sjakt 56 

På nordsiden av innkjørselen til Lunden Camping, rett sør for sjakt 35 er ei gresskledd flate hvor sjakt 56 
er gravd. Her ble det funnet to kokegroper, ei lita og ei stor. Den lille strukturen, struktur 20 (262823-15) 
måler 45x45 cm i flate, og det som er avdekket av struktur 21 (262823-16) måler 85x35 cm. Massene i 
strukturene er sandblandet og svært trekullholdig jord og skjørbrente stein. 
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Sjakt 47 

 

Figur 13 Oversikt over kulturminner i sjakt 47 

Sjakt 47 er den nordligste av tre funnførende sjakter inne på camping-området. I sjakt 47 ble det funnet 9 
strukturer og 5 gjenstander. 

Struktur 10 (262823-5) er en sirkulær struktur med to «armer» mot sørvest. En stor stein har muligens 
skadet strukturen i nord. Den består av kompakt mørkebrun jord med grus og en del trekull. Sentralt er det 
mer trekullholdig og en svart trekullholdig sirkel er synlig helt inntil steinen i nord. Den måler 60x60 cm i 
tillegg til de to armene mot vest. Funn 3 som er en liten metallbit ble gjort under opprens av denne 
strukturen.  

Struktur 11 (262823-6) er ei mulig kokegrop. Den består av mørkebrun svært trekullholdig sandjord i en 
oval form. Øst for strukturen strekker det seg ei svært trekullholdig masse utover, dette er med i innmålingen 
av strukturen. Utenfor strukturen i sørvestlig retning er det små svarte flekker rundt strukturen. Disse 
flekkene er enten et resultat av gnagere som har forstyrret undergrunnen, eller så er det små pinnehull. De 
teller ca 10 stk og ligger 5-10 cm utenfor strukturen. Strukturen måler 75x105 cm i tillegg til de trekullholdige 
massene som strekker seg ut fra den. 

Struktur 12 (262823-7) er et mulig stolpehull. Den består av kompakt mellombrun jord med en del småstein. 
Det er større stein i utkanten og rundt strukturen. Den måler 55x70 cm. 
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Struktur 13 (262823-8) tolkes som ei urnegrav med en steinsirkel rundt en nedgraving. Den ytre diameteren 
på hele strukturen er 115x110 cm. Innerst er en trekullholdig kompakt sirkulær nedgraving på 60x50 cm. 
Funn 7 ble funnet i opprensingen av denne indre strukturen og er en bit brent bein. Rundt den indre 
strukturen er det gap på 15 cm ut til steinsirkelen. I dette gapet er det en mulig nedsenkning i undergrunnen 
med mellombrun jord på den vestlige siden. Steinsirkelen består av stein på ca 20x20 cm. I den midtre 
nedgravingen er det veldig store trekullbiter. Det er også trekull i nedsenkingen i undergrunnen mellom 
steinsirkelen og nedgravingen. 

Struktur 14 (262823-9) er en sirkulær struktur bestående av mørkebrun sandblanda jord. Det er enkelte 
små nedgravinger rundt i tillegg til store jordfaste stein. Det er kun små mengder trekull. 

Struktur 15 (262823-10) er en tilnærma sirkulær nedgraving bestående av kompakt mørkebrun jord med 
relativt lite trekull. Rundt strukturen er det tendenser til plasserte stein, muligens en sirkulær formasjon rundt 
strukturen. Funn 5 og 6 ble gjort under opprens av strukturen og består av en bit glass og en bit brent bein. 
Rett vest for strukturen ble det funnet en bit jern (funn 4). Pga en mulig steinsirkel og funn av både glass 
og brent bein i strukturen tolkes også struktur 15 som en mulig urnegrav. 

Struktur 16 (262823-11) er i realiteten fire små nedgravinger plassert en halvmåneform. Den sørlige 
nedgravningen måler 30x30 cm. Den østlige nedgravningen måler 20x20 cm. Den nordlige nedgravningen 
måler 30x15 cm og den vestlige nedgravningen måler 10x10 cm. De består av mørkebrun jord og det er 
lite trekull i dem. 

Struktur 17 (262823-12) er en sirkulær nedgravning omkranset av stein. Massene i nedgravningen er ei 
kompakt mørk sandjord med relativt lite trekull. Strukturen tolkes som et mulig stolpehull. 

Struktur 18 (262823-13) er en oval nedgravning bestående av kompakt mørkebrun sandjord med relativt 
lite trekull. I tillegg til at det er stein rundt, er det også en del stein i selve strukturen.  

 

Figur 14 Struktur 10 (tv) og 11 
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Figur 15 Struktur 12 (tv) og 13 

 

Figur 16 Struktur 14 (tv) og 15 

 

Figur 17 Struktur 16 
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Figur 18 Struktur 17 (tv) og 18 
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Sjakt 46 

 

Figur 19 Oversikt over kulturminne og funn i sjakt 46. 

Struktur 19 (262823-14) er funnet i sjakt 46 og tolkes som en ovn for utvinning av jern fra myrmalm. Den er 
bygget opp i høyden, omtrent 15 cm over undergrunnen og den ligger tett inntil en stor jordfast og svært 
skjørbrent stein. Strukturen ble synlig som en trekullholdig flekk i matjorda. Massene rundt strukturen ble 
deretter fjernet med gravemaskin og krafse. Rundt jernvinneovnen ble det først avdekket en horisont av 
hvit silt mellom jordmassene og undergrunnen. Under dette er det rødbrun grus. Denne horisonten av hvit 
silt ble kun funnet i sjakt 46 

Sentralt i strukturen er en oppbygging av svart sandjord med store mengder trekull og skjørbrente stein. 
Uten at det er krafset for mye inn i sidene av strukturen kan det virke som at de trekullholdige massene er 
omringet av en lysere grus, og at denne grusen kanskje også går inn under den trekullholdige sandjorda.  

Oppå denne oppbygningen, helt ytterst i den vestre delen er et steinsatt stolpehull med plass til en stolpe 
med diameter 10 cm. På den østlige siden for oppbyggingen er større stein plassert i to rekker ut av 
hovedstrukturen, dette tolkes som en tappekanal for slagg eller en luftekanal. I bunn av denne luftekanalen 
er det rent trekull. Det er helt tydelig at kanalen strekker seg innunder den oppbygde strukturen.  

Sentralt på strukturen ble funnene 2 og 8 gjort. Disse består av en svært jernholdig bit med tappeslagg og 
en bit brent bein. 
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Figur 20 Stolpehull oppe til venstre, lufte/tappe-kanal oppe til høyre, hele struktur 19 nederst (oversiktsfoto 
mot nord) 

 

Sjakt 45 
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Figur 21 Oversikt over kulturminnet i sjakt 45. 

I den vestlige delen av sjakt 45 ble det funnet én struktur. Struktur 7 (262823-4) er den sørligste strukturen 
funnet i lokaliteten. Det er ei kokegrop som måler 120x115 cm i utstrekning, den har en tydelig kant av 
trekull rundt seg og i midten er det kompakt mellombrun jord. Steinene i kokegropa er 10-25 cm store. 
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Figur 22 Struktur 7, kokegrop,  foto mot vest 
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Lokalitet 262898 (Brokka) 

 

Figur 23 Oversikt over sjakt 54 og struktur 9. 

Denne lokaliteten befinner seg på ei terrasse i et svært bratt innmarksareal på gbnr 22/6 på Brokka. 
Lokaliteten er struktur 9, et fossilt dyrkingslag funnet i sjakt 54.  

Den vestre profilveggen viser et jordlag på 170 cm, hvorav de øvre 140 cm er homogen lysebrun matjord 
og de nedre 30 cm er et jordlag som blir gradvis mørkere nedover og er tilnærmet svart i bunn. Den østlige 
profilveggen viser et jordlag på i underkant av 100 cm der det fossile dyrkingslaget er totalt fraværende. 
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Dette gir en tydelig avgrensing for dyrkingslaget mot øst, samtidig som det viser at terrassen som sjakta er 
gravd på i realiteten er en samling av matjord. Under matjorda har undergrunnen den samme helningen 
som den generelle helningen på innmarka ellers på Brokka.  

Pga kraftig vannsig i sjakta bla det laget en demning av løsmasser før vann og gjørme ble krafset bak 
denne demningen. Bilder og ei jordprøve ble tatt av det nederste mørke laget i full fart før demningen brast.  

 

Figur 24 Struktur 9, fossilt dyrkingslag, foto mot vest 
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Lokalitet 262899 (Brokka) 

 

Figur 25 Oversikt over sjakt 53 og struktur 8. 

Struktur 8 er et fossilt dyrkingslag funnet i sjakt 53 på gbnr 22/6 på Brokka. Sjakta er gravd gjennom en 
svak forsenkning i hellende innmark. Det var mye vannsig inn i sjakta. 

Det fossile dyrkingslaget er synlig i hele den sørvestlige delen av sjakta. En dokumentasjon ble forsøkt gjort 
av den sørlige profilveggen. Her utgjør det fossile dyrkingslaget de nedre 22 cm av profilveggen, og det er 
23 cm med moderne jordmasser over dette. Den moderne matjorda på toppen er svært mørk. Det fossile 
dyrkingslaget under dette er tilnærmet svart, inneholder mye trekull og har en noe mer kompakt konsistens. 
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Figur 26 Struktur 8, fossilt dyrkingslag, foto mot sørøst 
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Lokalitet 262901 (Lunden) 

 

Figur 27 Oversikt over sjakt 44 og struktur 6. 

I den østlige delen av sjakt 44 er det en dybde på 90 cm med ulike jordlag. Øverst i profilen er det et 50 cm 
tykt moderne matjordlag med en relativt porøs konsistens og mye småstein. Under dette er et 30 cm 
mellombrunt homogent jordlag med mye trekull. En liten bit brent bein dukket opp under vask av prøve fra 
dette laget. I bunn finner vi et 10 cm tykt gråsvart sandblandet jordlag med mye trekull.  

De to nedre jordlagene er fossile dyrkingslag, det nedre av dem trolig et resultat av svedjebruk. 
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Figur 28 Struktur 6, fossile dyrkingslag i sjakt 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

33 
 

Lokalitet 262931 (Flateland) 

 

Figur 29 Oversikt over sjakt 58 med struktur 22. 

Struktur 22 er muligens ei utpløyd kokegrop, i så fall med to bruksfaser. Den måler 100x70 cm i flate i tillegg 
til at ei 100 cm trekullholdig stripe, muligens et plogspor drar deler av strukturen mot sør. Et snitt av 
strukturen viser to trekullag med lys silt imellom. Den totale dybden er 15 cm og det er mye skjørbrent stein 
i strukturen.  
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Figur 30 Struktur 22, mulig utpløyd kokegrop. Tv: flate foto mot sørvest. Th: Profil foto mot vest 

Etter-reformatoriske kulturminner 
Det ble funnet ett område med kulturminner som tolkes som nyere tids strukturer. Rett sør for sjakteområde 

3 på Lunden er et område dekket av stein. Området har en utstrekning på omtrent 100x50 meter og virker 

som det er delvis naturlig. Sannsynligvis er det et område hvor det i utgangspunktet har vært samlet mye 

stein fra naturlige prosesser og det senere har blitt brukt til oppsamling av rydda stein fra jordene rundt. 

I den østlige delen av dette «rydnings-området» finnes det både voller og forsenkninger mellom steinene. 

På et seinere tidspunkt har det blitt anlagt en voll av rydningsstein inntil og oppå disse strukturene.  

Det har ikke lyktes med å skape en forståelse av hvilken funksjon disse strukturene kan ha hatt. I tillegg er 

det vanskelig å anslå en bruksperiode for dem. Dette er tydelig menneskeskapte strukturer, men siden de 

kun består av stein lar ikke strukturene seg tidfeste uten videre.  
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Figur 31 Tv: Skravert grått område er hele det steinete området. Det gule skraverte området er kulturområdet. 
Th: Lidar-bilde av kulturområdet. De grønne linjene er moderne rydnings-voll som bryter de andre strukturene 
med røde linjer. 

 

Figur 32 Tv: Den nordligste av forsenkningene, foto mot øst. Th: Nyere rydningsvoll, Lunden camping i 
bakgrunnen, foto mot nord 
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Konklusjon 
58 sjakter av varierende størrelse ble gravd med gravemaskin mellom Rotemo og Lunden. I tillegg ble ett 
dagsverk brukt til overflateregistrering. 

Det ble funnet seks automatisk fredede lokaliteter; 262823, 262931, 262898, 262899, 262900 og 262901. 
262823 er en stor lokalitet som befinner seg på Lunden. Det antas at lokaliteten har flere bruksfaser og at 
den har hatt ulike funksjoner. Ellers består tre av lokalitetene av fossile dyrkingslag og en lokalitet består 
av en grop med ukjent funksjon. Samtlige lokaliteter antas å ha en datering til jernalderen. 
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Vedlegg 1: Kart over planområdet fra tiltakshaver, evt. Registreringsområde
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Vedlegg 2: Strukturliste 

 

Struktur 
nr. 

Sjakt Tolkning Beskrivelse 

1 29 Moderne 
nedgraving 

Moderne nedgraving etter planting av frukttrær 

2 29 Moderne 
nedgraving 

Moderne nedgraving etter planting av frukttrær 
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3 35 Ildsted Flekk med trekull med størrelse 80x80 cm i flate. 
Strukturen ligger helt inn mot den vestlige delen av 
sjakta. I profilveggen i sjakta kjennes to store stein. 
Også sør for strukturen er en stor flat stein. Mot nord og 
øst er det grov grus. I profilen over strukturen er et 
fossilt dyrkingslag synlig. 

4 35 Fossilt 
dyrkingslag 

Dyrkingsflate med tre fossile og ett moderne 
dyrkingslag. Det nederste og eldste dyrkingslaget er 15 
cm tykt, kompakt, svært trekullholdig og har en veldig 
mørk brunfarge. Det nest nederste dyrkingslaget er 
markant lysere enn lagene over og under. Det er 25-30 
cm tykt, kompakt og har spredte og relativt store 
trekullbiter. Det øverste av de fossile dyrkingslaga 
inneholder mye trekull, det er kompakt og har en 
mørkebrun farge. 
Dyrkingsflata har en markant avslutning sørover i 
sjakta. Mot vest og nord avgrenses den av topografiske 
elementer og mot øst avgrenses den av RV9. 

5 36 Rydningslag I plogsporene finner vi en grå silt sammen med 
temmelig rent trekull. Det er veldig mye av dette 
trekullet, og det er kun funnet helt i bunn av 
plogsporene. 

6 44 Fossilt 
dyrkingslag 

Under moderne matjord er det et 30 cm mellombrunt 
homogent jordlag med mye trekull. En liten bit brent 
bein dukket opp under vask av prøve fra dette laget. I 
bunn finner vi et 10 cm tykt gråsvart sandblandet 
jordlag med mye trekull.  

7 45 Kokegrop Kokegropa er 120x115 cm i utstrekning, den har en 
tydelig kant av trekull rundt seg og i midten er det 
kompakt mellombrun jord. Steinene i kokegropa er 10-
25 cm store. 

8 8 Fossilt 
dyrkingslag 

Det fossile dyrkingslaget utgjør de nedre 22 cm av 
profilveggen. Det er 23 cm med moderne jordmasser 
over dette. Den moderne matjorda på toppen er svært 
mørk. Det fossile dyrkingslaget under dette er tilnærmet 
svart, inneholder mye trekull og har en noe mer 
kompakt konsistens. 

9 54 Fossilt 
dyrkingslag 

Nederste 30 cm av et 170 cm dypt jordsmonn.  De 
nedre 30 cm blir gradvis mørkere nedover og er 
tilnærmet svart i bunn. Inneholder veldig mye trekull.  

10 47 Nedgraving Sirkulær struktur med to «armer» mot sørvest. En stor 
stein har muligens skadet strukturen i nord. Den består 
av kompakt mørkebrun jord med grus og en del trekull. 
Sentralt er det mer trekullholdig og svart trekullholdig 
sirkel er synlig helt inntil steinen i nord. Den måler 
60x60 cm i tillegg til de to armene mot vest. 

11 47 Mulig kokegrop Den består av mørkebrun svært trekullholdig sandjord i 
en oval form. Øst for strukturen strekker det seg en 
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svært trekullholdig masse utover, dette er med i 
innmålingen av strukturen. Utenfor for strukturen i 
sørvestlig retning er det små svarte flekker rundt 
strukturen. Disse flekkene er enten et resultat av 
gnagere som har forstyrret undergrunnen, eller så er 
det små pinnehull. De teller ca 10 stk og ligger 5-10 cm 
unna strukturen. Strukturen måler 75x105 cm i tillegg til 
de trekullholdige massene som strekker seg ut fra den. 

12 47 Mulig 
stolpehull 

Struktur bestående av kompakt mellombrun jord med 
en del småstein. Det er større stein i utkanten og rundt 
strukturen. Den måler 55x70 cm. 

13 47 Mulig urnegrav Steinsirkel rundt en nedgraving. Den ytre diameteren 
på hele strukturen er 115x110 cm. Innerst er en 
trekullholdig kompakt sirkulær nedgraving på 60x50 cm 
i flate. Rundt den indre strukturen er det gap på 15 cm 
ut til steinsirkelen. I dette gapet er det en mulig 
nedsenkning i undergrunnen med mellombrun jord på 
den vestlige siden. Steinsirkelen består av stein på ca 
20x20 cm. I den midtre nedgravingen er det veldig store 
trekullbiter. Det er også trekull i nedsenkingen i 
undergrunnen mellom steinsirkelen og nedgravingen. 
Funn av brent bein sentralt. 

14 47 Nedgraving Sirkulær struktur bestående av mørkebrun sandblanda 
jord. Det er enkelte små nedgravinger rundt i tillegg til 
store jordfaste stein. Det er kun små mengder trekull. 

15 47 Mulig urnegrav Tilnærma sirkulær nedgraving bestående av kompakt 
mørkebrun jord med relativt lite trekull. Rundt strukturen 
er det tendenser til plasserte stein, muligens i en 
sirkulær formasjon rundt strukturen. Rett vest for 
strukturen ble det funnet en bit jern (funn 4). Pga en 
mulig steinsirkel og funn av både glass og brent bein i 
strukturen tolkes også struktur 15 som en mulig 
urnegrav. 

16 47 Nedgravinger Fire små nedgravinger plassert en halvmåne. Den 
sørlige nedgravningen måler 30x30 cm. Den østlige 
nedgravningen måler 20x20 cm. Den nordlige 
nedgravningen måler 30x15 cm og den vestlige 
nedgravningen måler 10x10 cm. De består av 
mørkebrun jord og det er lite trekull i dem. 

17 47 Mulig 
stolpehull 

Sirkulær nedgravning omkranset av stein. Massene i 
nedgravningen er ei kompakt mørk sandjord med 
relativt lite trekull. 

18 47 Mulig 
stolpehull 

Oval nedgravning bestående av kompakt mørkebrun 
sandjord med relativt lite trekull. I tillegg til at det er 
stein rundt, er det også en del stein i selve strukturen.  

19 46 Ovn Den er bygget opp i høyden, omtrent 15 cm over 
undergrunnen og den ligger tett inntil en stor jordfast og 
særdeles skjørbrent stein.  
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Sentralt i strukturen er en oppbygging av svart sandjord 
med store mengder trekull og skjørbrente stein. De 
trekullholdige massene er omringet av en lysere grus, 
og denne grusen går inn under den trekullholdige 
sandjorda.  
Oppå oppbygningen, helt ytterst i den vestre delen er et 
steinsatt stolpehull med plass til en stolpe med 
diameter 10 cm. På den østlige siden for oppbyggingen 
er større stein plassert i to rekker ut av 
hovedstrukturen, en luftekanal. I bunn av denne 
luftekanalen er det rent trekull. Den strekker seg 
innunder den oppbygde strukturen.  
Det ble funnet en svært jernholdig bit med slagg og en 
bit brent bein sentralt i strukturen under opprens. 

20 56 Kokegrop Sandblandet, trekullholdig jord med skjørbrente stein. 
45x45 cm stor. 

21 56 Kokegrop Sandblandet, trekullholdig jord med skjørbrente stein. 
35 cm av den stikker ut av sjakta og den er 85 cm brei i 
profilkanten. 

22 58 Mulig kokegrop Mulig utpløyd kokegrop, i så fall med to bruksfaser. 
100x70 cm i flate med 100 cm trekullholdig stripe, 
muligens utpløyd mot sør. Snitt av strukturen viser to 
trekulllag med lys silt imellom. Den totale dybden er 15 
cm. Det er mye skjørbrent stein i strukturen.  
 

 

Vedlegg 4: Sjakteliste 

Nr. Matjord Undergrunn Merknad Areal 
kvm 

Gbnr 

1 opptil 20 cm 
matjord. 
relativt fritt for 
stein 

Store stein med rødbrun 
silt mellom. Noe sprengt 
stein og gammel torv 
midt i sjakta mot øst 

 29,6 22/3 

2 10 cm 
lysebrun jord 

gulbrun silt og 
mellomstore stein 

 27,3 22/3 

3 skrint over 
hele utenom 
helt sør. her er 
det opptil 40 
cm. veldig 
mye stein i 
jorda 

stort stykke sentralt med 
rødbrun silt og små til 
mellomstore stein. helt 
nord store stein. helt sør 
grått og store stein. 
veldig mye svarte røtter 
og ellers utpint lag 
mellom jord og 
undergrunnen 

sjakta ligger ellers 
på høyeste punkt i 
terrenget 

282,7 22/3 
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4 opptil 25 cm 
blanda med 
stein 

Store stein med rødbrun 
silt 

sjakta ligger ellers 
på høyeste punkt i 
terrenget 

40,4 22/3 

5 25 cm med 
store stein 

store stein og porøs silt 
med ulike farger 

sjakta ligger ellers 
på høyeste punkt i 
terrenget 

82 22/3 

6 20 cm lys fin sand i nord. 
grovere grus mot sør 

 98,4 22/7 

7 ingen skrinn lysebrun silt over 
grått lag over rødbrun silt 
under 

 9,6 25/17 

8 20 cm mørk hard aurhelle. vekselvis 
svart og rødbrun 

 50,9 25/26 

9 opptil 30 cm 
mørk 

vekselvis mørk og 
rødbrun aurhelle. spor av 
trekull, men er på 
moderne gårdstun 

 86,4 25/26 

10 30 cm mørk rødbrun silt og grus i 
nord. Mørkere og hardere 
i sør 

 78,4 25/26 

11 20 cm mørk hinne med grå silt over 
grovere rødbrun aur. 3 
dreneringsgrøfter på 
tvers av sjakta 

grå silt ble først 
undersøkt, så fjernet 
og rødbrun aur 
undersøkt 

90,1 25/26 

12 20 cm mørk fuktig sand og stein  72 25/26 

13 20 cm lys. 
under dette 
påførte 
masser 40 cm. 

vekselvis grå sand og 
mørk aur 

 28,7 25/17 

14 jevnt over 20 
cm mørk 

ulike farger av hard aur  158,2 25/17 

15 35 cm mørk fin lys fuktig sand. 
drenering i nord 

 50,1 25/17 

16 10-30 cm 
mørk 

i nord hard rødbrun aur. i 
sør finere sand fuktig 

 106,3 25/17 

17 to lag matjord 
med silt 
imellom. 

porøse fuktige masser. 
bred grøft opptar halve 
sjakta 

 39,9 25/26 

18 20 cm mørk relativt tørre sandmasser  56,8 25/26 

19 Nei grå silt over rødbrun aur  65,2 25/17 

20 Nei grå silt over rødbrun aur  20,9 25/17 
21 Nei grå silt over rødbrun aur  22,8 25/17 
22 nei grå silt over rødbrun aur  25,7 25/17 

23 Nei grå silt over rødbrun aur  44,7 25/17 

24 Nei grå silt over rødbrun aur  18,6 25/17 
25 Nei grå silt over rødbrun aur  18,9 25/17 

26 Nei grå silt over rødbrun aur  7 25/17 
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27 Nei grå silt over rødbrun aur  5,6 25/17 
28 Nei grå silt over rødbrun aur  17,7 25/17 
29 opptil 40 cm rødbrun silt skogbrann 160,4 25/53 

30 25 cm rødbrun silt skogbrann 101,2 25/53 

31 20 cm rødbrun silt skogbrann 96,2 25/53 
32 20 cm 

lysebrun 
enorme stein og grus 
innimellom 

noen moderne 
nedgravinger med 
kvist og sprengt 
stein 

89,4 22/3 

33 20 cm 
lysebrun 

enorme stein og grus 
innimellom 

 47,5 22/3 

34 5 cm lysebrun svære stein med luft 
mellom. vegfylling 

 25,8 22/3 

35 opptil 4 
dyrkingslag i 
N. i sør dyp 
men homogen 
matjord, ca 50 
cm. 

veldig grov. men likevel 
et par strukturer helt nord 

 163,4 22/6 

36 20 cm 
mellombrun 

rødbrun aur. parallelle 
plogspor med trekull i 
nesten hele sjakta 

 101,8 25/17 

37 20 cm 
mørkebrun 

i vest er moderne 
steinlag, rydning med 
skrinn torv over. i tillegg 
fin aur. midten av sjakta 
er dels fuktig grå grus. 
østlig del er meget fuktig 

 61,4 25/17 

38 20 cm 
mørkebrun 

varierende mellom grå, 
rød og svart aur. mulig 
kabelgrøft helt vest 

 76,9 25/17 

39 20 cm 
mørkebrun 

store stein og veldig 
fuktig 

 39,3 25/17 

40 25 cm 
mørkebrun 

grå grus store stein 
veldig fuktig 

 9,3 25/17 

41 mørkebrun vann  4,7 25/17 

42 dyp matjord 
med mye 
treverk. 
ekstremt 
vannsig ble 
tettet 

uviss  8,5 
 
 

25/17 

43 50 cm i øst. 25 
cm ellers. 
mellombrun 
med spor av 
trekull 

grov rødbrun aur med 
store stein 

 

 86,9 22/6 
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44 ca 100 cm o 
vest. gradvis 
skrinnere til 20 
cm i øst. 

grålig silt med 
mellomstore stein i vest. 
grov rødbrun aur med 
mellomstore store stein 
ellers 

 91,5 22/6 

45 ca 100 cm i 
øst. ca 40 cm i 
ves 

grov rødbrun aur med 
mellomstore stein. 
kokegrop helt vest 

 73,8 22/6 

46 opptil 25 cm 
mørkebrun 

hard aur rødbrun med 
mye store stein 

 40,7 22/6 

47 opptil 35cm 
mørkebrun 

rødbrun grus og store 
stein 

 34,6 22/6 

48 20 cm matjord, 
svart 

uviss. enorme 
sprengstein under 
matjorda. kommer ikke 
gjennom 

 9,6 22/6 

49 20 cm matjord, 
svart 

uviss. enorme 
sprengstein under 
matjorda. kommer ikke 
gjennom 

 8,2 22/6 

50 200 cm 
homogen 
mellombrun 
jord 

store stein  5,3 22/6 

51 250 cm 
homogen 
mellombrun 
jord 

rødbrun fuktig silt  9,1 22/6 

52 opptil 50 cm 
homogen 
mellombrun 
jord 

fuktig rødbrun silt og 
stein 

 9,8 22/6 

53 25 cm svart 
jord. 
sannsynlig 
eldre 
dyrkingslag 
helt vest i 
sjakta. 

rødbrun fuktig silt og 
store stein 

 19,9 22/6 

54 150 cm 
mellombrun 
jord.  mørkt 
eldre 
dyrkingslag i 
bunn. 

rødbrun silt og stein  17,8 22/6 
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55 ca 100 cm 
mellombrun 
jord 

berg  12,3 22/6 

56 40 cm 
mellombrun 

rødbrun aur. sand og 
store stein 

 3,8 22/6 

57 opptil 25 cm 
lysebrun 

silt i ulike lyse nyanser. 
dype plogspor. enkelte 
flekker med trekull tolkes 
som skogbrann 

 204,3 25/10 

58 25 cm 
lysebrun 

ulike nyanser av lys silt. 
to flekker med rullestein. 
dype plogspor 

 152,6 25/10 

 

Vedlegg 5: Funnliste 

Nr. Sjakt Kontekst Type 

1 35 Løsfunn i sjakt Slagg 

2 46 Funnet ved opprens av struktur 19 slagg 
3 47 Funnet ved opprens av struktur 10 jern 
4 47 Funnet rett vest for struktur 15  Jern 

5 47 Funnet ved opprens av struktur 15 glass 

6 47 Funnet ved opprens av struktur 15 Brent bein 
7 47 Funnet ved opprens av struktur 13 Brent bein 

8 46 Funnet ved opprens av struktur 19 Brent bein 
 

 

Tillegg 18. september 2020 – resultat fra C14-dateringer: 

18 47 Mulig 
stolpehull 

Oval nedgravning bestående av kompakt 
mørkebrun sandjord med relativt lite trekull. I tillegg 
til at det er stein rundt, er det også en del stein i 
selve strukturen.  
Tillegg: ID:262823 – urnegrav – Beta-548089. Datert til 
1140 +/- 30 BP.  

 

19 46 Ovn Den er bygget opp i høyden, omtrent 15 cm over 
undergrunnen og den ligger tett inntil en stor 
jordfast og særdeles skjørbrent stein.  
Sentralt i strukturen er en oppbygging av svart 
sandjord med store mengder trekull og skjørbrente 
stein. De trekullholdige massene er omringet av en 
lysere grus, og denne grusen går inn under den 
trekullholdige sandjorda.  
Oppå oppbygningen, helt ytterst i den vestre delen 
er et steinsatt stolpehull med plass til en stolpe 
med diameter 10 cm. På den østlige siden for 
oppbyggingen er større stein plassert i to rekker ut 



  

 

 

46 
 

av hovedstrukturen, en luftekanal. I bunn av denne 
luftekanalen er det rent trekull. Den strekker seg 
innunder den oppbygde strukturen.  
Det ble funnet en svært jernholdig bit med slagg og 
en bit brent bein sentralt i strukturen under 
opprens. Tillegg: ID:262823-14 – luftekanal - Beta-

548092. Datert til 1640 +/- 30 BP. Og Opprens – Beta – 
548093. Datert til 1100 +/- 30 BP.  

 

Ukjent strukturnummer: Beta – 548090 - ID 262931 UTPLØYD KOKEGROP - 1910 +/- 30 BP 

Ukjent strukturnummer: Beta – 548091 - ID 262898 FOSSILT DYRK. LAG 1720 +/- 30 BP 

 

 


