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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 Dravlaus, gbnr. 25/1 og 2 i Sykkylven
kommune, i forbindelse med detaljregulering for hyttebygging.
Feltarbeidet ble utført av Susanne Busengdal og Signe Marie Midtgård i perioden 13.06.2018,
og rapporten ble ferdigstilt 16.10.2018. Totalt ble det brukt 4 dagsverk på saken.
Av metoder ble det benyttet visuell overflateregistrering.
Det ble ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner.
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2. Bakgrunn og formål med undersøkelsen
2.1 Tiltaket
Bakgrunnenfor dennearkeologiskeregistreringaer detaljreguleringfor hyttebyggingi felt 24
innenforkommunedelplanen
for arealeneomkring Nysætervatnet.
Formåletmedreguleringen
er å leggetil rettefor oppføringav hytter på eksisterendehyttetomter,samtetableringav nye
tomterinnenforområdet.Før planarbeidetkunnegodkjennesble det stilt krav om arkeologisk
registrering.

Formåletmed registreringavar å undersøkeforholdet mellom planområdetog eventuelle
automatiskfredakulturminne,jf § 9 i kulturminnelovenav 9. juni 1978.

Figur 2: Plankart.

2.2 Tidligere funn fra nærområdet
Før planområdetkunnegodkjennesbledet stilt krav om arkeologiskregistrering.Detteer fordi
områdetble vurderttil å ha potensialfor automatiskfredakulturminneknyttet til utmarksbruk,
spesieltproduksjonsanlegg
for kull, tjære og jern. Fra før av er det funnet flere slike anlegg
daterttil jernalderog middelalderiområdet rundt Nysætervatnet.

6

Figur 3. Bilde som beskriver tiltaket og området.

7

Figur 4: Bilde som viser nærområdet og kjente kulturminneverdier. Registrerte kulturminner er markert
med R. SEFRAK-registrerte bygninger er markert med rødt (eldre enn 1850) eller gult (yngre enn 1850).

En oversikt over fredetekulturminnerer å finne på www.kulturminnesok.no,eller som wmstjenestei andrenettportaler(f.eks. www.gislink.no).
Rundt Nysætervatnetligger kulturminner som er registrert i Askeladdenmed ID137093,
ID224159, ID147985, ID213792, ID147763, ID221686 og ID147744. Disse er nesten
utelukkendeknyttet til produksjon av tjære, kull eller jern, og datert til jernalder eller
middelalder.
Det er ikke funnetautomatiskfredagjenstanderpå gårdeneller i nærområdetfra før.
En oversiktover en del verneverdigebygningerog andrebyggverkfra nyeretid er å finne i det
såkalte SEFRAK-registeret. Dette er tilgjengelig som wms-tjeneste, blant annet på
www.gislink.no.
Det ligger flere SEFRAK-registrertebygninger i området rundt Nysætervatnet(se fig. 4).
Imidlertid ligger ingen av dissei umiddelbarnærhettil planområdet.
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3. Området
Planområdet ligger sørøst i Sykkylven kommune og ved sørøstenden av Nysætervatnet. I dag
er området delvis utnyttet som hyttefelt, men stor deler er urørt utmark. Planområdet har et areal
på omtrent 174 000 m2, og ligger mellom 350 og 410 moh. Planområdet består av vekselvis
myrlendt terreng og tørrere områder med åpen bjørkeskog og blåbærlyng. I sørøstre hjørne av
planområdet er det et lite felt med tett granskog. Hele området skråner nedover mot
Nysætervatnet. Den sørlige delen av området er noe brattere enn resten. Det er også mange
bekker i området, spesielt i øst.

Figur 5. Oversiktskart over planområdet.
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Figur 6. Oversiktsbilde F24 Nysætervatnet østlig del, tatt mot nord.

Figur 7. Oversiktsbilde F24 Nysætervatnet vestlig del av området, tatt mot sør.
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4. Strategi og metode
Strategi og metode ble valgt ut fra terreng, arealbruk og vegetasjon i området.

4.1 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. Undersøkelsen
Registreringsarbeidet ble utført av Signe Marie Midtgård og Susanne Busengdal i perioden
13.06.2018, og utgjorde totalt 1 dagsverk.

Figur 8. Oversiktsbilde F24 Nysætervatnet midt i området, tatt mot nordøst.

Været var fint, overskyet men med opphold.
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5.4 Dokumentasjon
Planområdet ble fotografert og kartfestet. Det ble benyttet et Nikon DX SWM ED kamera, og
tatt 27 bilder (se vedlegg 1). Bildene er sortert, merket og arkivert ved bruk av Fotostation.
Kartfestingen ble gjort av Signe Marie Midtgård, ved bruk av PDA, og bearbeidet ved hjelp av
ArcMap.
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6. Resultat og konklusjon
Området er registrert jfr. Kulturminneloven § 9.
Av metoder ble det benyttet visuell overflateregistrering.
Undersøkelsen resulterte ikke i funn av nye automatisk fredete kulturminner.
Alle de tidligere registrerte automatisk freda kulturminnene i området ligger i umiddelbar
nærhet til Nysætervatnet. En mulig forklaring på at det ikke ble funnet noe i område F24, kan
være at det meste av området ligger for langt unna vannet.
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