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Figur 1: Terrenget øverst mot nord.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOG ISK  

REGISTRER ING 

Kommune: Spydeberg 

Gårdsnavn: Skjærsaker 
Bruksnavn:  - 
Gnr./bnr.: 40/1 
Høyde over havet: Ca. 75-130 moh. 
Tiltakshaver: Areal +, ved Petter Mogens 
Adresse: Storgata 64A, 2609 Lillehammer. 
  
Navn på sak: Massedeponi, Skjærsaker gnr. 40/1.s  
Saksnummer: 14/470, 14/2230 
Registreringsperiode: 13.4., 22.4., 23.4. (37,5)   Ole Kjos, Morten Bertheussen  
For- og etterarbeid: 8.4. (4t), 24.4, 8.4.16. 

(Totalt: 19t). 
 Ole Kjos 

FAGLIGE KONKLUSJONER: ASKELADDEN ID: 

 X Ingen funn:  

  Funn av automatisk fredete kulturminner:   

  Løsfunn – ikke automatisk:    

  Forenklet dispensasjon – utgravd:  

  Fredete kulturminner i området (fra før):  

Stikkord:  
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BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med etablering av et miljødeponi i Spydeberg kommune, gnr. 40, er det utført 

arkeologiske registreringer. Ut fra nærhet til automatisk fredete kulturminner og topografi varslet 

Fylkeskonservatoren ved Østfold fylkeskommune i brev av 7.4.14 om behov for arkeologiske 

registreringer før en endelig uttalelse kunne foreligge, jf. kulturminneloven § 9 om 

undersøkelsesplikt.    

Registreringsarbeidet ble utført innenfor tidsrommet 13.4–23.4.15.              

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Det aktuelle området er lokalisert ca. 7 km sør for Spydeberg sentrum og ligger vest for Heliveien.  

Arealet på planområdet er i overkant av 180 dekar. Terrenget er innenfor området stedvis svært 

kupert. Det faller bratt fra planområdets vestre del og ned mot Heliveien. Høydeforskjellen fra 

Heliveien og opp til toppunktet er opp mot 55 meter. Terrenget er med andre ord preget av bratte 

skråninger, men enkelte steder er det flate partier. Denne landskapstypen kan karakteriseres som 

et ravinelandskap. I nærområdet er det ikke et høyt antall kulturminner. I figur 2 kan 

kulturminnene studeres på et satellittfoto hentet fra Riksantikvarens kulturminnedatabase, 

Askeladden. Et utvalg av disse er oppført i figur 3.   

KULTURMINNER I NÆROMRÅDET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Satellittfoto av nærliggende kulturminner. 
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Figur 3: Tabelloversikt med et utvalg av nærliggende kulturminner. 

STRATEGI OG METODE 

Det ble utført prøvestikking og overflateregistering for å avklare om tiltaket var i konflikt med 

automatisk fredete kulturminner. Prøvestikking er en metode hvor det graves prøveruter, som 

måler ca. 40x40 cm. Jorden fra prøveruten såldes fortløpende i et forsøk på å finne forhistoriske 

aktivitetsspor, som først og fremst er tilvirket flint fra steinalderen. Dette kan arbeidet kan gjøres 

uten vann, men å vannsålde er å foretrekke.     

Ved registering i utmark går registranten over området for å finne spor etter synlige 

kulturminner, for eksempel gravminner, kullgroper eller fangstgroper.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasjon 

Det ble tatt foto av området både før og i løpet av registreringsarbeidet. Samtlige prøvestikk ble 

innmålt med CPOS med RTK 3D fix oppløsning. Kartgrunnlaget er: WGS84 Sone 32N, Universal 

Transverse Mercator (UTM). Innmålingene er kartfestet. Kartutsnitt er vedlagt rapporten.  

Askeladden ID: Kulturminnetype:  

30125 Gravfelt 

75877 Gravhaug 

50188 Gravminne 

75876 Gravhaug 

Figur 4: Prøvestikk under utgraving. 
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På grunn av vegetasjon må det påregnes avvik når det gjelder karfestningen av enkelte prøvestikk 

kontra den reelle situasjonen i terrenget.      

Tidsrom og deltagere 

Den arkeologiske registreringen ble foretatt innenfor 13.4–23.4.15. Feltleder var Ole Kjos. 

Feltmedarbeider var Morten Bertheussen.   

UNDERSØKELSEN 

Reguleringsområdet ble først synfart for å se etter synlige automatisk fredete kulturminner f.eks. 

gravminner eller fangstgroper. Det ble ikke funnet spor etter denne typen kulturminner. 

Terrenget er svært kupert. Det er bratte skråninger fra planområdets høyeste punkt og ned til 

Heliveien. Terrenget er preget av bergflater i det høyest beliggende området, vest i planområdet, 

og her er det løsmasser bestående av grus/sand. I løpet av befaringen og ved hjelp av sondering 

med jordbor ble det i første omgang valgt ut fire steder, hvor det var nødvendig med prøvestikk 

for å avklare om det i terrenget har vært steinalderboplasser. Havnivået har gjennom forhistorien 

variert, og høyden over havet innenfor det aktuelle området tilsier et potensial for 

steinalderboplasser. Høyden over havet stiger fra ca. 75 til 130 moh. Dette betyr at man kan 

forvente å finne aktivitetsspor etter mennesker som har brukt landskapet for over 7000 år siden. I 

et forsøk på å finne disse aktivitetsområdene ble det tatt 23 prøvestikk på fire utvalgte steder.     

Figur 5: Prøvestikkflate med prøvestikk 11-17. 
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Det første området er lokalisert ned mot Heliveien. Her er høyden over havet ca. 80. Flaten måler 

ca. 80 meter fra øst mot vest og ca. 40 meter fra nord mot sør. Mot vest stiger terrenget bratt ved 

flatens slutt. Undergrunnen er leirholdig. I dette området ble det tatt 10 prøvestikk, som samtlige 

var funntomme.      

De tre andre område ligger høyere i terrenget. På flaten lengst mot nord ble det tatt tre negative 

prøvestikk. Undergrunnen kan karakteriseres som leirholdig, tilsvarende undergrunnen på flaten 

ned mot Heliveien. Terrenget faller bratt mot øst etter flaten. De to siste prøvestikkområdene 

ligger sør og vest i det aktuelle området. Topografien preges her av berggrunn i dagen, med 

enkelte mindre flater. På den ene av disse flatene ble det tatt syv prøvestikk (11-17). Dette var en 

flate som heller svakt fra sør mot nord. Utenfor flaten faller terrenget bratt mot øst og nord. 

Undergrunnen består her av sand/grus. Samtlige prøvestikk var negative, det vil si uten funn.  

Den fjerde prøvestikkflaten er det høyest beliggende området, og det er lokalisert helt mot vest. 

Her er det berggrunn i dagen, hvor det er kun mindre bergkløfter med løsmasser. Prøvestikkene 

var også her uten funn.                                          

KONKLUSJON 

I forbindelse med etablering av et miljødeponi i Spydeberg kommune, gnr 40/1, er det utført 

arkeologiske registreringer. Planområdet ble synfart og i tillegg ble det tatt 23 prøvestikk. 

Samtlige prøvestikk var negative, det vil si uten funn. Det ble med andre ord ikke påvist 

automatisk fredete kulturminner.  

Det arkeologiske arbeidet oppfyller undersøkelsesplikten, jf. kulturminneloven § 9. 
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VEDLEGG 

Figur 6: Figurliste 

Figur 7: Prøvestikkliste 

Figur 8: Oversiktskart med reguleringsplan. 

Figur 9: Kartskisse med reguleringsplan og prøvestikk. 

Figur 10: Kartskisse med innmålte prøvestikk 1-10. 

Figur 11: Kartskisse med innmålte prøvestikk 11-23. 

 

 

Figurnr. Motiv Tatt mot Kilde/fotograf 

1. Terrenget øverst mot nord.  Nord Ole Kjos 

2. Satellittfoto med nærliggende 

kulturminner. 

- Riksantikvarens 

kulturminnedatabase, 

Askeladden 

3. Tabelloversikt med et utvalg 

nærliggende kulturminner. 

- Ole Kjos 

4. Prøvestikk under utgraving. - Ole Kjos 

5. Prøvestikkflate med prøvestikk 

11-17. 

Nordøst Ole Kjos 

6. Figurliste. - Ole Kjos 

7. Prøvestikk. - Ole Kjos 

8. Oversiktskart med 

reguleringsplan. 

- Ole Kjos 

9. Kartskisse med reguleringsplan 

og prøvestikk. 

- Ole Kjos 

10 Kartskisse med innmålte 

prøvestikk 1-10. 

- Ole Kjos 

11. Kartskisse med innmålte 

prøvestikk 11-23. 

 

- Ole Kjos 

Figur 6: Figurliste 
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Prøvestikknr. Beskrivelse Dybde 

1 Det øverste sjiktet i undergrunnen består av leire/sand. Undergrunnen er mer 

leirholdig lengre ned.   

30-40 cm. 

2 Det øverste sjiktet i undergrunnen består av leire/sand. Undergrunnen er mer 
leirholdig lengre ned.   

20-30 cm. 

3 Det øverste sjiktet i undergrunnen består av leire/sand. Undergrunnen er mer 
leirholdig lengre ned.   

20-30 cm. 

4 Det øverste sjiktet i undergrunnen består av leire/sand. Undergrunnen er mer 
leirholdig lengre ned.   

30-35 cm. 

5 Det øverste sjiktet i undergrunnen består av leire/sand Undergrunnen er mer 
leirholdig lengre ned.   

20-30 cm. 

6 Det øverste sjiktet i undergrunnen består av leire/sand. Undergrunnen er mer 
leirholdig lengre ned.   

20-30 cm. 

7 Det øverste sjiktet i undergrunnen består av leire/sand. Undergrunnen er mer 
leirholdig lengre ned.   

30-40 cm. 

8 Det øverste sjiktet i undergrunnen består av leire/sand Undergrunnen er mer 
leirholdig lengre ned.   

35-45 cm. 

9 Det øverste sjiktet i undergrunnen består av leire/sand. Undergrunnen er mer 
leirholdig lengre ned.   

30-40 cm. 

10 Det øverste sjiktet i undergrunnen består av leire/sand. Undergrunnen er mer 
leirholdig lengre ned.   

30-40 cm. 

11 Sand/grus iblandet enkelte større steiner.  30-40 cm. 

12 Sand/grus iblandet enkelte større steiner.  30-40 cm. 

13 Sand/grus iblandet enkelte større steiner.  40-50 cm. 

14 Sand/grus iblandet enkelte større steiner.  30-40 cm. 

15 Sand/grus iblandet enkelte større steiner.  30-40 cm. 

16 Sand/grus iblandet enkelte større steiner.  35-40 cm. 

17 Sand/grus iblandet enkelte større steiner.  35-40 cm. 

18 Leirholdig undergrunn.  30-40 cm. 

19 Leirholdig undergrunn. 30-40 cm. 

20 Leirholdig undergrunn. 30-40 cm. 

21 Det er her begrenset med løsmasser. Under torven er det nesten rett ned på 

fjellgrunn. Fuktig undergrunn. 

20-25 cm.  

22 Svært lite løsmasser. Under torven er det nesten rett ned på fjellgrunn. Fuktig 
undergrunn. 

20-25 cm.  

23 Svært lite løsmasser. Under torven er det nesten rett ned på fjellgrunn. Fuktig 
undergrunn. 

20-25 cm.  

  Figur 7: Prøvestikkliste. 
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Figur 8: Oversiktskart med reguleringsplan. 
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Figur 9: Kartskisse med regulert område og prøvestikk. 
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Figur 10: Kartutsnitt med innmålte prøvestikk 1-10. 
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Figur 11: Kartutsnitt med innmålte prøvestikk 11-23. 


