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Forord
Et kulturminne er et spor etter menneskelig liv og virke i vårt fysiske miljø, for eksempel en
bygning, en vei, et gravminne, en steinalderboplass, ei kokegrop eller et jernvinneanlegg. Det
kan også være steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Kulturminnene
representerer både uerstattelige kilder til kunnskap om fortidige samfunn, og en ressurs for
opplevelse og bruk – i dag og i fremtiden.
Kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder (eldre enn 1537) er automatisk fredet i kraft av
sin høye alder, jfr. Kulturminneloven § 4. Fra tida før skriftlige kilder, er de materielle
levningene de eneste kildene til å forstå menneskene og det samfunnet de levde i.
Kulturminner fra nyere tid (yngre enn 1536) kan også ha høy verdi. Særlig verdifulle
kulturminner kan bli vedtaksfredet, jfr. Kulturminneloven §§ 15 og 19. Alle typer kulturminner
og kulturmiljø kan dessuten bli vernet som hensynssoner, jfr. Plan og bygningsloven § 11-8.
HOVEDPERIODE

UNDERPERIODeR

14C-ÅR (før nåtid)

KALENDERÅR

Eldre steinalder

Tidligmesolitikum

10020 – 8900 b.p.

9500 – 8000 f.Kr.

Mellommesolitikum

8900 – 7690 b.p.

8000 – 6500 f.Kr.

Senmesolitikum

7690 – 5230 b.p.

6500 – 4000 f.Kr.

Tidligneolitikum

5230 – 4700 b.p.

4000 – 3300 f.Kr.

Mellomneolitikum A

4700 – 4100 b.p.

3300 – 2600 f.Kr.

Mellomneolitikum B

4100 – 3800 b.p.

2600 – 2300 f.Kr.

Senneolitikum

3800 – 3500 b.p

2300 – 1800 f.Kr.

Eldre bronsealder

3500 – 2900 b.p.

1800 – 1100 f.Kr.

Yngre bronsealder

2900 – 2440 b.p

1100 – 500 f.Kr.

Førromersk jernalder

2440 – 2010 b.p.

500 f.Kr. – 0

Eldre romertid

2010 – 1840 b.p.

0 – 200 e.Kr.

Yngre romertid

1840 – 1680 b.p.

200 – 400 e.Kr.

Folkevandringstid

1680 – 1500 b.p.

400 – 570 e.Kr.

Merovingertid

1500 – 1210 b.p.

570 – 780 e.Kr.

Vikingtid

1210 – 1000 b.p.

780 – 1030 e.Kr.

Yngre steinalder

Bronsealder
Eldre jernalder

Yngre jernalder
Middelalder

Middelalder

1030 – 1536 e.Kr.

Nyere tid

Nyere tid

1537 e.Kr. –

Figur 1: Kronologiske perioder.

Da kun et fåtall av alle kulturminner er kjent, er kulturminneforvaltninga avhengig av
arkeologiske registreringer for å kunne uttale seg til plan- og byggesaker, jf.
Kulturminneloven §§ 8 og 9. Ved eventuelle funn av automatisk freda kulturminner, kan
søker enten forsøke å tilpasse planene slik at disse ikke kommer i konflikt med tiltaket, eller
søke om dispensasjon fra lovverket. Ved et eventuelt dispensasjonsvedtak kan det bli stilt
vilkår om arkeologisk utgravning før iverksetting av tiltaket, for slik å sikre at kunnskapen
ikke går tapt for fremtidige generasjoner.
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1. Sammendrag
Denne arkeologiske undersøkelsen ble foretatt på Lade/Drotningshaug, gbnr. 29 bnr. 2,3,4, 11,
12, 13, 16, 108, 142 og 177, og gnr. 30 bnr. 1, 2, 5, 7, 11, 23, 52 og 54 i Sykkylven kommune,
i forbindelse med reguleringsplan for området.
Feltarbeidet ble utført av Heidi Eltoft i perioden 31.07.17 – 01.08.17, og rapporten ble
ferdigstilt 08.02.2018. Totalt ble det brukt omtrent 3,1 dagsverk på saken.
Av metoder ble det benyttet visuell overflateregistrering og manuell prøvestikking.
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det ble
derimot påvist 9 verdifulle kulturminner fra nyere tid. Disse består av 3 steingarder, 5 tufter og
1 rydningsrøys.
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2. Bakgrunn og formål med undersøkelsen
Bakgrunnen for denne arkeologiske registreringa er en reguleringsplan for området, samt
tilrettelegging for nye hytter, samt vedlikehold av eksisterende bygg.
Før planarbeidet kunne godkjennes ble det stilt krav om arkeologisk registrering, da området
ble vurdert til å ha potensiale for automatisk fredete kulturminner i form av for eksempel
forhistorisk utmarksdrift. Slike kulturminner kan være for eksempel sæterområder, jernvinne
eller tjærebrenningsanlegg.
Formålet med registreringa var derfor å undersøke forholdet mellom planarbeidet og
eventuelle automatisk freda kulturminne, jf § 9 i kulturminneloven av 9. juni 1978.

Figur 2: Plankart.
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Figur 3: Plankart
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3. Området
Planområdet ligger vest for Sætrevatnet ved Fjellsetra i Sykkylven kommune, Møre og
Romsdal. Plangrensene strekker seg generelt i nordøst/sørvestlig retning, og over eiendommene
med gnr. 29 bnr. 2,3,4, 11, 12, 13, 16, 108, 142 og 177, og gnr. 30 bnr. 1, 2, 5, 7, 11, 23, 52 og
54 i Sykkylven kommune. Området utgjør totalt omtrent 47 daa. I sørøst er planområdet
avgrenset til Nysæterveien, og i sør, vest og nord avgrenses den til forskjellige
eiendomsgrenser.
Planområdet ligger i sørøstvendt terreng, og består i hovedsak av hytter, seterbygninger,
beitemark, skogsterreng og myr. Terrenget for det meste av kupert og til dels kraftig hellende
terreng, dekt av lett løv – og krattskog samt lyng og åpne bergknauser. Store deler av området
består også av vått og myrlendt terreng. Flere små bekker strekker seg på tvers av området.

Figur 4: Oversiktskart over planområdet.
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Figur 5: Oversikt over planområdet sett fra andre siden av Sætrevatnet. Bildet er tatt mot nordvest.

Figur 6: Oversiktsbilde over sørlig del av planområdet. Bildet er tatt mot nordøst. Foto: Heidi Eltoft.
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4. Kulturhistorisk riss
Planområdet ligger både på gnr. 29 og på gnr. 30, som har tilhørt gården lade og gården
Drotningshaug. Planområdet ligger i et område som lenge har vært benyttet i forbindelse med
seterdrift og slåttemark. I dag finner vi blant annet stedsnavnene Drotninghaugstølen og
Lastølen innenfor plangrensa.
Ifølge Sykkylven Gardssoga bind II (Aurdal 1975) skal dette seterområdet vært i bruk av begge
gårdene på 1700-tallet. Men etter gjentagende konflikter og gnissinger mellom gårdene, gikk
beboerne på Lade gård rettens vei i oktober i år 1800 for å forsikre seg rett på området. Dette
hadde som følge at området ble fysisk delt opp, hvor hver av gårdene fikk hver sin del..
Seterdriften fortsatte til langt ut på 1900-tallet, og besto av store områder med slåttemark og
beitemark. Selve gården Lade ligger som nest øverste gård i Velledalen, sørvest for
Nysætervatnet, og grenser også her til gården Drotningshaug. (s.537-540 og 569-570).

Figur 7: Oversiktskart over området.

Om navnet Lade skrive O. Rygh:
«Lade findes ogsaa i Søkkelven, hvor det nu udtales la: og i 1544 og 1552 skrives Ladhe.
Det maa være opr. *Laðir f., Flt. af lað n., noget oplagt, opstablet. Da begge de søndmørske
Gaarde ligge langt oppe i Elve-dale, kan Navnet ikke her som Lade i Strinden betegne en
Losseplads. Det maa her sandsynlig tages i Betydningen: Stabel, en i Orden oplagt Hob (af
Tømmer, Bord el. lign.). Se Indl. S. 63 og Aasen under Lad. Det har intet at gjøre med laða f.,
Lade, som nu i Søndmøre heder Løde. Daglig-navnet betyder: Ødegaardene.» (Rygh, b.13,
s.14).
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Om Drotningshaug skriver han:
«Drotninghaug. Kaldes fræ`mmstøggaren. ― Drottning hough 1617 (øde). Drotninghoug
1666.
1723.
Den øverste Gaard i Velledalen. Strøm siger (II S. 194), at den har sit Navn "af den skjønne
Sæterdraatt eller Sæteravling, som her falder". En Afledning Draattning af det alm. Draatt m.
kjendes dog ikke hverken af Aasen eller Ross. Det kan dog merkes, at Drotningdalen er Navn
paa en Sæterdal i Opdal. Dróttning forekommer enkelte Gange i MA. som
Mandstilnavn; men det synes lidet rimeligt at søge et saadant i dette Gaardnavn.» (Rygh, b.13,
s.144).

Figur 8: Området i 1961. Hentet fra: http://norgeibilder.no/
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4.1 Automatisk fredete kulturminner
Fra områdene rundt Nysætervatnet har det tidligere blitt funnet flere forekomster av kull og
slagg som trolig stammer fra diverse utmarksproduksjon, deriblant produksjon av jern, kull og
tjære. Flere av disse produksjonsanleggene har blitt tolket til å stamme fra jernalder og/eller
middelalder, og ligger spredt rundt hele vannet. (Se for eksempel askeladden ID147985, ID
147773, ID147763, ID213792, ID137083, ID147744 og ID213502). Det har tidligere ikke blitt
gjort funn innenfor planområdet, men i nord øst ved Tjønna-elva mellom Nysætervatnet og
Sætrevatnet har det blitt gjort funn av slaggforekomster som har blitt tolket til å ha tilhørt et
jernvinneanlegg fra jernalder/middelalder. På andre siden av Sætrevatnet fra planområdet har
det også tidligere blitt gjort funn av tjærebrenningsanlegg (ID 221494). Det er dermed trolig at
forskjellige typer utmarksdrift har funnet sted i området både i historisk og i forhistorisk tid.

Figur 9: Kartutsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden som viser omliggende kulturminner.

En oversikt over fredete kulturminner er å finne på www.kulturminnesok.no, eller som wmstjeneste i andre nettportaler (f.eks. www.gislink.no)
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4.2 Nyere tids kulturminner
Flere nyere tids kulturminner er registrert innenfor planområdet, i form av SERAK-registrerte
bygninger (Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge). En oversikt over en del
verneverdige bygninger og andre byggverk fra nyere tid er å finne i det såkalte SEFRAKregisteret. Dette er tilgjengelig som wms-tjeneste, blant annet på www.gislink.no.

Figur 10: Kart over SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. Kartet er hentet fra
Askeladden.

SEFRAK-ID
1528-0009-014
1528-0009-015
1528-0009-016
1528-0009-017
1528-0009-018
1528-0009-019

Beskrivelse
Seterbu
Fjøs
Seterbu
Seterbu
Seterbu
Seterbu

Byggetid

1800-tallet, fjerde kvartal
1800-tallet, fjerde kvartal
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Figur 11: SEFRAK-ID: 1528-0009-019, sørvest i planområdet.

Figur 12: SEFRAK-ID: 1528-0009-014
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5. Strategi og metode
Strategi og metode ble valgt ut fra terreng, arealbruk og vegetasjon i området. Da planområdet
utgjør utmarksareal, skog og hyttefelt, ble området undersøkt med visuell overflateregistrering.
I tillegg ble det gravd prøvestikk for å undersøke stratigrafien i området, og for å undersøke
hvorvidt det kunne finnes forhistoriske dyrkingslag i området.

5.1 Visuell overflateregistrering
Metoden innebærer at markoverflaten blir registrert for å påvise funn av tufter, gravminner,
dyrkingsspor osv. Grunnen blir sondert ved hjelp av sonderingsbor, en ca. 1 meter lang
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av grunnen der en
stikker. Ved mulige funn blir det gjerne åpnet en sjakt eller et prøvestikk for å påvise ildsteder,
gulvnivå, dyrkingslag eller lignende, avgrense kulturminnene, og eventuelt ta ut kullprøver for
datering.

5.2 Manuell prøvestikking
Metoden innebærer at en bruker spade og fjerner torva i et ca. 40 x 40 cm stort område. Massene
blir gravd opp mekanisk, bøtte for bøtte, og såldet i såld med 4 mm maskevidde. Såldingen
fjerner jord, sand o.l. og gjør det mulig å påvise steinredskaper som økser og pilspisser, eller
avfall fra tilvirking av slike, som for eksempel flintavslag. Uttaksstedet for hvert bøttelag blir
markert i profilen for hvert bøttelag, for eventuelt å kunne relatere funn til riktig jordlag. Både
positive og negative prøvestikk blir kartfestet, for slik å kunne avgrense eventuelle lokaliteter.
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6. Undersøkelsen
Registreringsarbeidet ble utført av Heidi Eltoft i perioden 31.07.17 – 01.08.17, og utgjorde totalt
ca. 1 dagsverk. Værforholdene var fine; overskyet og rett regn.
Området ble i hovedsak undersøkt med visuell overflateregistrering. Undersøkelsen starte i sør,
og det ble jobbet mot nord/nordøst. I sørvestlig del av planområdet ble det påvist 2 steingarder
(SG 1 og 2). Begge følger omtrent eiendomsgrensene i området, og kan tidligere ha fungert som
eiendomsmarkør. Store deler av steingardene ser ut til å være ryddet bort i dag, da de er kort,
og slutter brått uten tilslutning til ny steingard e.l. Det er også mulig at SG 1 og SG 2 en gang
har utgjort samme steingard – eventuelt samme innhegning/eiendomsmarkør.
I midtre del av planområdet ble det påvist 5 tufter, 1 rydningsrøys og en steingard. Steingarden
går ut fra den ene tufta, og forsvinner inn i veigrøfta i sørvest. Formen på innhengningen, samt
funn av tufter, tyder på at denne steingarden kan ha omsluttet seterområdet og seterbygningene.
Men også her er store deler av steingarden tilsynelatende ryddet bort.

Figur 13: Kart over undersøkelsen.

Tuftene varierer i størrelse. Tuft 3 fremstår som nyere enn de andre, da den er tydeligere, ikke
like rast ut, og ikke like overvokst av mose. Tuftene ligger blant SEFRAK-registrerte
bygninger. Tuftenes funksjon er uviss, men det er sannsynlig at tuftene utgjør et eldre
seterområde, med tilhørende bygninger.
Det ble også gjort funn av en rydningsrøys inni «innhegningen» som utgjør SG 3. Det ble derfor
gravd to prøvestikk i dette området – ett inni seterområdet og ett inni. Disse ble gravd for å
undersøke hvorvidt det fantes dyrkingslag i området. Prøvestikkene var negativ.
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Figur 14: Oversikt over strukturer påvist i midtre deler av planområdet.

Figur 15: Oversikt over alle strukturer.
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6.1 Synlige strukturer
Det ble ikke påvist synlige kulturminner som er automatisk fredete, men det ble påvist 9 som
er vurdert til å være fra nyere tid.

Str. Nr.
SG 1
SG 2

Type
Steingard
Steingard

Beskrivelse
Omtrent 37m lang, orientert nordøst/sørvest
Omtrent 67m lang, orientert øst/vest og nord/sør

SG 3

Steingard

Omtrent 77m lang, U-form orientert sørøst/nordvest

T1

Tuft

Rektangulær, omtrent 8,5m x 3,5m

T2

Tuft

Utydelig form, omtrent 13m x 8,5m

T3

Tuft

Rektangulær, omtrent 11m x 10m

T4

Tuft

Rektangulær, omtrent 4,5m x 11m

T5

Tuft

Rektangulær, omtrent 6m x 4-8m

RR1

Rydningsrøys

Sirkulær, omtrent 1m x 1m

6.2 Dokumentasjon
Kulturminner ble fotografert og kartfestet. Det ble benyttet et Nikon Coolpix AW130 kamera,
og tatt 35 bilder (se vedlegg). Bildene er sortert, merket og arkivert ved bruk av Fotostation.
Kartfestingen ble gjort ved bruk av PDA, og bearbeidet ved hjelp av ArcMap og Qgis. Alle
tegningene er også rentegnet, georeferert og vektorisert, som grunnlag for innlegging i
kulturminnedatabasen Askeladden.
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7. Resultat
Undersøkelsen resulterte ikke i funn av automatisk fredete kulturminner. Det ble derimot funnet
9 kulturminner fra nyere tid.

7.1 Påviste nyere tids kulturminner
7.2.1 - SG 1 – Steingard
Steingarden ligger i sørvestlig del og er omtrent 67m lang. Den er hovedsakelig orientert i en
L-form, og går nord/sør og øst/vest. Steingarden følger i stor grad eiendomsgrensen i sørøstlig
halvdel. Tilsynelatende har steiner blitt ryddet inntil steingarden i nordvestlig halvdel.

Figur 16: SG 1 - steingard. Bildet er tatt mot sør. Foto: Heidi Eltoft.
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7.2.2 - SG 2 – Steingard

Steingarden ligger i vest i området, og er omtrent 37m lang og er orientert nordøst/sørvest.
Steingarden følger i stor grad eiendomsgrensen.

Figur 17: SG 2 - steingard. Foto: Heidi Eltoft.
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7.2.3 - SG 3 – Steingard
Steingarde ner omtrent 77m lang og delvis oppbrutt. Den former en U-form, orienter
sørøst/nordvest, som kan minne om en innhegning eller et gjerde som omslutter seterområdet.
Steingarden følger et høydedrag. Steinene er fra hodestore til ca. 0,7m i tverrmål, og er delvis
dekket av mose. Steingarden går inn i en tuft i sørøst, og inn i veggrøfta til bilvegen i
nordvest.
‘

Figur 18: SG 3 følger et høydedrag. Bildet er tatt mot sørøst. Foto: Heidi Eltoft.
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7.2.4 – Tuft 1
Tuft 1 er synlig som en steinrad i øvre del, og er oppbygd i nedre del (sørøstlig del), og
deretter flatet ut. Tuften er tydelig i terrenget. Steinene er helt eller delvis dekket med mose.
SG 3 går ut fra sørvestlig vegg av tufta. Tufta er omtrent 8,5m x 5,5m og tydelig rektangulær.

Figur 19: Tuft 1. Bildet er tatt mot nord. Foto: Heidi Eltoft.
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7.2.5 – Tuft 2
Tuft 2 er noe diffus i form og avgrensning, men enkelte vegger synes tydelig. Sørlig del er
dannet av svært store steiner, opptil 1,2m i tverrmål, mens nordlig del består av mindre stein
inntil 0,5m i tverrmål. Tuften er synlig som steinkant i øst. Tuften er trolig rektangulær og har
minst 2 rom. Tuften måler omtrent 13m x 8,5m.

Figur 20: Tuft 2. Bildet er tatt mot nord. Foto: Heidi Eltoft.
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7.2.6 – Tuft 3
Tuft 3 er svært tydelig, med tydelige oppbygde vegger. Den har trolig hatt 2 plan, da den er
delt av en vegg som måler 1,5m i midten, og nordøstlig side av veggen ligger på et nivå
tilsvarende høyt med veggen. Sørlig del av tufta er tildekket med 4 store grantrær. Tuften er
rektangulær med minst 2 rom, og måler 11m x 10m.

Figur 21: Tuft 3. Bildet er tatt mot sør. Foto: Heidi Eltoft
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7.2.7 – Tuft 4
Tuft 4 ligger like øst for bygg. Tufta er bygd opp i sørøst for å flate ut – lik tuft 1. Den er
tydelig i terrenget, med tydelige kanter, men flere av veggene har rast ut. Tuften er bygd opp
av steiner som måler inntil 50cm i tverrmål, og er dekket av gress og mose. Den er
rektangulær, har minst 2 som og måler omtrent 4,5m x 11m. Tuften ligger parallelt med
bygning. Hjørnene på tuft 2 og tuft 4 møtes.

Figur 22: Tuft 4. Bildet er tatt mot nordøst. Foto: Heidi Eltoft.
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7.2.8 – Tuft 5
Tuft 5 er en mulig tuft, noe usikker, som er synlig som steinkanter. Ikke like tydelig som de
resterende tuftene. SG 3 utgjør trolig sørvestlig vegg på tufta. Det ligger teglstein i området.

Figur 23: Tuft 5. Bildet er tatt mot sørvest. Foto: Heidi Eltoft.
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7.2.9 – RR1 – Rydningsrøys
Rydningsrøysen ligger inni «innhegningen» som utgjør SG 3. Røysen er sirkulær og måler
omtrent 1m x 1m. Steinene har varierende størrelse; fra nevestore til omtrent 30cm i tverrmål.
Røysen er dekket av en liten eine.

Figur 24: RR1 - rydningsrøys. Foto: Heidi Eltoft.
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8. Konklusjon
Hele området er registrert jfr. Kulturminneloven § 9. Av metoder ble det benyttet visuell
overflateregistrering og manuell prøvestikking.
Undersøkelsen resulterte ikke i funn av nye automatisk fredete kulturminner, men det ble påvist
9 verdifulle kulturminner fra nyere tid; 3 steingarder, 5 tufter og 1 rydningsrøys.

Figur 25: Oversikt over alle påviste kulturminner.
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