
 

 

 

 
ABO PLAN & ARKITEKTUR STORD AS 
Postboks 32 
5401 STORD 
 
 
Berit Haga Vikanes 

 
   

Dato: 27.06.2018 

Vår ref: 18/3966-11 
Deres ref:    
Arkivkode: L13 
Saksbeh.:  Nils Ole Sundet 

 
  

 
 
 

Oppstart av detaljreguleringsplan for ride- og fleirbrukshall i Røyrvikåsen, gnr. 2 
deler av bnr. 2 og 695, Bykle kommune. Rapport fra kulturhistorisk registrering  
 
Viser til tidligere korrespondanse og kontakt i saken.  
 
Registreringen er utført og det er fire automatisk fredete kulturminner innenfor 
registreringsområdet. Kun tre av disse ligger innenfor det oppgitte planområdet. Alle 
automatisk fredete kulturminner er registrert i Riksantikvarens nasjonale 
kulturminnedatabase Askeladden. Faglig rapport ligger vedlagt, og faktura for medgått tid 
sendes i egen ekspedisjon. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Alle registrerte kulturminner er kullgroper. Disse ble kontrollregistrert med en oppdatering av 
tilstand, beskrivelse og kartfesting. Se rapporten for ytterligere beskrivelser. Det ble ikke 
påvist noen nye kulturminner under registreringen.  
 
Kulturminnelovens § 3 første ledd regulerer forholdet til automatisk fredete kulturminner: 
Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, 
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 
automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. 
 
Alle automatisk fredete kulturminner har en sikringssone, hjemlet i kulturminnelovens § 6: 
Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige 
eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 
første ledd.  
 
Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven. Inntil et område som 
nevnt i første ledd er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte regnet fra 
kulturminnets synlige ytterkant. 
 
Automatisk fredete kulturminner, med tilhørende sikringssone på minimum et 5 m bredt belte 
rundt hele kulturminnet, skal som en hovedregel reguleres til hensynssone type D - båndlagt 
etter kulturminneloven (sosikode H730), med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-5, jf. § 
12-6. Andre kulturmiljø og ytterligere sikringssone til automatisk fredete kulturminner utover 
H730 reguleres til hensynssone type C (sosikode H570). Fylkeskommunen viser til 
Riksantikvarens veileder ”Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og 
bygningsloven. Veileder” (2016), for generelt om kulturminner i planleggingen. 
 
Aust-Agder fylkeskommune vurderer at for å få et godt vern for bevaring av automatisk 
fredete kulturminner, kreves det et større areal rundt kulturminnet enn den 5 m brede 
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sikringssonen. Den geografiske avgrensing av et slikt reguleringsformål (H570) må skje 
i samråd med regional kulturminneforvaltning. Seksjon for kulturminnevern ber 
tiltakshaver ta kontakt før reguleringsforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
Dersom reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn og det viser seg at det er konflikt 
mellom automatisk fredete kulturminner og tiltak iht. planen, så skal de berørte 
kulturminnene som det søkes dispensasjon for vises som bestemmelsesområder i 
plandokumentene (se 
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176275/1/arkeologi_dispensasjon_infor
masjon.pdf).  
 
Hvis administrasjonen vil anbefale at planen som er lagt ut til offentlig ettersyn kan 
godkjennes, så skal spørsmål om dispensasjon fra den automatiske fredningen avklares 
gjennom reguleringsprosessen. Saken vil så bli oversendt Riksantikvaren for vurdering. 
Dersom Riksantikvaren finner å kunne tillate at reguleringsplanen godkjennes, kan det bli stilt 
vilkår om en arkeologisk utgraving før tiltak i planen kan realiseres. Riksantikvarens 
merknader og eventuelle vilkår skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Eventuelle 
utgifter til en utgraving bæres av tiltakshaver.  
 
Hvis avsatt verneareal ikke oppfyller kriterier for et godt vern og/eller administrasjonen på 
faglig grunnlag ikke vil anbefale tiltak som er i konflikt med kulturminnet, vil administrasjonen 
i fylkeskommunen legge saken frem for fylkesutvalget med forslag om at det reises 
innsigelse til planforslaget på offentlig ettersyn. 
 
Andre kulturminnefaglige merknader 
Administrasjonen minner om aktsomhetsplikten som følger av kulturminneloven § 8 annet 
ledd. Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre 
tid, skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/ 
kulturminnevern. Aust-Agder fylkeskommune prioriterer meldinger om funn av mulige 
kulturminner ved igangsatte tiltak, og fylkeskommunen forutsetter at dette pålegg formidles videre 
til dem som utfører arbeidet i marken. 

 
Konklusjon 
Den arkeologiske registreringen kontrollregistrerte fire automatisk fredete kulturminner, alle 
kullgroper. Automatisk fredete kulturminner skal som en hovedregel reguleres til vern, der 
avgrensningen avklares med fylkeskommunen. 
 
Det ble ikke registrert noen nye kulturminner under registreringen. 
 
Med hilsen 
 
Aadne G. Sollid   Nils Ole Sundet 
seksjonsleder kulturminnevern  rådgiver kulturminnevern 
    
Vedlegg 
Rapport kulturhistorisk registrering 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
Kopi til: BYKLE KOMMUNE 
 
 

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176275/1/arkeologi_dispensasjon_informasjon.pdf
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176275/1/arkeologi_dispensasjon_informasjon.pdf
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Kommune: Bykle 

Gardsnavn:  

Gardsnummer: 2 

Bruksnummer: Del av 2 og 695 

Tiltakshaver: Fjellgardshallen AS 

Adresse: C/o Abo Plan & Arkitektur AS, Pb. 32, 5401 Stord 

Konsulent: ABO Plan & Arkitektur Stord AS 

Navn på sak: Detaljregulering ride- og fleirbrukshall i Røyrvikåsen 

Saksnummer: 2018/3966 

Registrering utført: 3.6.2018 Ved: Nils Ole Sundet 

Rapport utført: 11. og 25.6.2018 Ved: Nils Ole Sundet 

Tidsforbruk: For- og etterarbeid: 5,5 timer    
Feltarbeid inkl. kjøring: 7,5 timer 

Autom. fredete kulturminner i området: Id nummer: 

Kullgroper 98991, 99210, 99441 
99220 ligger på utsiden av planområdet 

R
apport fra kulturhistorisk registrering 

Sammendrag og faglige konklusjoner: 
Det har blitt gjennomført en arkeologisk registrering. Tidligere registrerte automatisk 
freda kulturminner har blitt kontrollregistrert. I tillegg har blitt utført en supplerende 
overflateregistrering. 
 
Det ble ikke påvist noen nye uregistrerte automatisk freda kulturminner innenfor 
planområdet. Innenfor planområdet er det bevart tre kullgroper, alle er automatisk 
freda kulturminner. 
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Forsidefoto: foto av allerede opparbeidet tomt for hallen. Foto av Nils Ole Sundet, Aust-Agder 
fylkeskommune. 

Bakgrunn for planen 
Formålet med reguleringsplanen er på nordsiden av Røyrvikvegen en ny ridehall/flerbrukshall med stall, 
paddoc/luftegård, utendørs ridebane med tilhørende parkering. På sørsiden av Røryvikvegen planlegges 
det parkering, lager, skiløyper og andre tiltak knyttet til idrettsanlegget. Koblingen til det offentlige VA-
anlegget skjer på sørsiden av Røryvikvegen. 

 

I Askeladden var det registrert flere kullgroper i området, med ulik vernestatus. Kunnskapen om 
kullgropene var utdatert, og det var ikke tidligere søkt med metalldetektor etter ikke-synlige kulturminner i 
området. 

 

På bakgrunn om at kunnskapen om en del av de kjente automatisk freda kulturminnene ikke var 
oppdatert og med et potensial for uregistrerte kulturminner, varslet fylkeskommunen at det var behov for 
en arkeologisk registrering av planområdet.  
 
Formålet med registreringen var å gjennomføre en kontrollregistrering av kjente kulturminner, gjøre en 
supplerende overflateregistrering og eventuelt søke etter ikke-synlige kulturminner med metalldetektor. 
 

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.  

 

 

  



  

4 
 

Området 
Registreringsområdet ligger sentralt 
på Hovden ved skianlegget på 
Røyrvikåsen (se kart til høyre).  

 

Røyrvikvegen går i gjennom 
planområdet. Mot nordvest grenser 
det til Husetjønni, mot vest og sør til 
langrennsanlegget og 
lagerbygninger, mot øst til offentlig 
VA-ledning og turvei, og mot nord til 
eksisterende fritidsbebyggelse. 

 

På nordsiden av Røyrvikvegen er det 
allerede opparbeidet over år et større 
område. Området på sørsiden av 
Røyrvikvegen er ubebygd, består av 
myrdrag og små koller. Det er en 
blanding av løv- og bartrær i 
området. 

 

Innenfor registreringsområdet var det 
fra før i Askeladden registrert fire 
kullgroper (98991, 99210, 99220, 
99441). 
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Kulturminner/kulturmiljø og grunnlaget for kulturhistorisk registrering 
Kulturminneloven (av 1978) har til hensikt å ivareta og forvalte landets kulturminner og kulturmiljøer både 
som del av vår felles nasjonale kulturarv og identitet og som et ledd i en helhetlig miljø- og 
ressursforvaltning. Jamfør kulturminnelovens § 2 defineres kulturminner som alle spor etter menneskelig 
aktivitet i vårt fysiske miljø. Dette omfatter også lokaliteter som kan knyttes til historiske hendelser, tro 
eller tradisjon. I samme lovtekst defineres kulturmiljø som områder hvor kulturminner er en del av en 
større helhet eller sammenheng.  
 
Kulturminnelovens § 4 setter et skille i vernestatus ved årstallet 1537 e. kr. (Reformasjonen). 
Kulturminner som kan dateres til før 1537, dvs. forhistorisk tid eller middelalder, defineres som automatisk 
fredet. Kulturminner som kan dateres til 1537 og senere kalles nyere tids kulturminner. Nyere tids 
kulturminner er ikke automatisk fredet, med unntak av stående byggverk med opprinnelse i perioden 
1537-1649, samt skipsfunn og samiske kulturminner som er eldre enn 100 år. Da nyere tids kulturminner 
kan ha varierende grad av verneverdi, vil de kunne bli vedtaksfredet jamfør § 15, 19 og 20 i 
kulturminneloven, eller reguleres til bevaring. Jamfør § 3 i kulturminneloven skal ingen kulturminner med 
vernestatus automatisk fredet utsettes for tiltak som på noen måte kan føre til forstyrrelser eller 
skjemming – med mindre tillatelse er gitt i henhold til § 8 – Tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner. 
 
De aller fleste automatisk fredete kulturminner som registreres i Aust-Agder er spor etter bosetning, 
dyrkning og jernutvinning fra forhistorisk tid eller middelalder. Bosetningsspor vil typisk være redskaper og 
avslag av flint og bergart, ildsteder, kokegroper og stolpehull. Rester etter dyrkning vil ofte være 
rydningsrøyser, fossile dyrkingslag eller åkerreiner. Spor etter jernutvinning sees gjerne i form av 
kullgroper, ovnstufter eller slagghauger. Andre typer kulturminner som også forekommer i Aust-Agder er 
gravminner som gravhauger, gravrøyser og flatmarksgraver, samt gamle veifar i form av hulveisystemer. 
 
Selv om man kjenner til et mangfold av automatisk fredete kulturminner over hele landet, er det anslått at 
kun 10-15 % av alle landets kulturminner er kjent og registrert. De øvrige kulturminnene er ikke synlige på 
markoverflaten eller har bare ikke blitt registrert.  
 
Mange av de tidligere registrerte automatisk fredete kulturminner er kartfestet på Økonomisk kartverk og 
er markert med en rune-R. En del kulturminner er også innlemmet i andre kartverk og kartdata. I 
Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase, Askeladden, er det samlet og kartfestet en stor del av 
landets kulturminner. Dette er ikke en allment tilgjengelig database, og adgang er i stor grad forbeholdt 
nasjonale og regionale myndigheter, landets kommuner og andre parter i planleggingsprosesser. Aust-
Agder fylkeskommune har kjennskap til en rekke kulturminner som ennå ikke er lagt inn i Askeladden. I 
tillegg er en rekke bygninger oppført før 1900, lagt inn i det såkalte SEFRAK-registeret. 
 
Fordi man regner med at et stort antall av landets kulturminner ikke er kartfestet eller tidligere registrert, 
er offentlig forvaltning og arealplanlegging avhengige av selv å påvise og hente ut den nødvendige 
informasjon om kulturminner for å kunne utføre de lovpålagte oppgavene som kulturminneloven § 9 
(Undersøkelsesplikt m. v.) fordrer. Dette medfører at den regionale kulturminnevernmyndighet 
(fylkeskommunene) må foreta undersøkelser i de områder som berøres av reguleringsplaner, 
byggeplaner og lignende tiltak. 
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Datering og tidslinjer 

Med arkeologisk datering menes tidfesting av gjenstand, struktur eller kulturminne. En slik tidfesting kan 
enten gis i årstall, såkalt absolutt datering, eller ved å spesifisere hvorvidt det som dateres er yngre eller 
eldre enn noe annet, såkalt relativ datering (Bang-Andersen 2005:75). Det finnes mange forskjellige 
metoder for å aldersbestemme et kulturminne. De metodene som oftest brukes ved aldersbestemmelse 
av arkeologisk materiale i Norge er typologisk datering, radiokarbondatering (AMS) og strandlinjedatering. 
 
I dag kjenner man til et mangfold av forskjellige materielle levn fra forskjellige perioder av forhistorien, 
hvilket gjør at man har utarbeidet relativt velutviklede typologiske serier for forskjellige gjenstandsgrupper 
og strukturer. Derfor er det i noen tilfeller tilstrekkelig å sammenligne den strukturen eller gjenstanden 
man vil aldersbestemme med andre kjente strukturer eller gjenstander. En annen måte å datere 
kulturminner på er ved radiokarbondatering (kullstoff 14, AMS-metoden). Denne metoden forutsetter at 
kulturminnet inneholder organisk materiale, eksempelvis kull (relativt små mengder er påkrevd), som 
gjennom en naturvitenskapelig analyse vil kunne angi en rimelig nøyaktig datering i kalenderår for når det 
organiske materialet var sist i bruk. 
 
Ved arkeologisk registrering er det ikke alltid man finner daterbart materiale. Dette kan enten være fordi 
man ved arkeologisk registrering holder inngripen i kulturminnet på et minimum, eller fordi kulturminnet er 
fra steinalder, hvor det sjeldent blir funnet bevart organisk materiale. Ved datering av boplasser og 
aktivitetsområder fra steinalder brukes ofte en strandforskyvningskurve, såkalt strandlinjedatering. 
Prinsippet bak en strandforskyvningskurve er at strandlinjens høyde over havet har endret seg til 
forskjellige tider i forhistorien. Ved isens tilbaketrekning har et massivt trykk forsvunnet fra landmassene. 
Som resultat begynte landmassene gradvis å stige. Derav viser en strandforskyvningskurve landets 
stigning i forhold til havoverflaten på gitte tidspunkter i forhistorien (Sigmond et al. 2013:372).  
 



Hovedperioder Underperioder Datering 

Eldre steinalder 
(mesolitikum) 

Tidligmesolitikum Fosnafasen 9500-8250 f.Kr. 

Mellommesolitikum Tørkopfasen 8250-6350 f.Kr. 

Senmesolitikum 
Nøstvetfasen 6350-4650 f.Kr. 

Kjeøyfasen 4650-3800 f.Kr. 

Yngre steinalder 
(neolitikum) 

Tidligneolitikum TN 3800-3300 f.Kr. 

Mellomneolitikum 
MNa 3300-2700 f.Kr. 

MNb 2700-2350 f.Kr. 

Senneolitikum SN 2350-1700 f. Kr. 

Bronsealder 
Eldre bronsealder Periode I-III 1700-1100 f.Kr. 

Yngre bronsealder Periode IV-VI 1100-500 f.Kr. 

Jernalder 

Eldre jernalder 

Førromersk 
jernalder 500 f.Kr. - Kr. F. 

Eldre romertid Kr. F. - 200 e. Kr. 

Yngre romertid 200-400 e.Kr. 

Folkevandringstid 400-570 e.Kr. 

Yngre jernalder 
Merovingertid 570-800 e.Kr. 

Vikingtid 800-1000 e.Kr. 

Middelalder     1000-1537 e.Kr. 

Nyere tid     1537 e.Kr. - nåtid 
 

Tabell 1: Oversikt over periodeinndeling. 
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Dokumentasjon og metode 
 
Strategien for arbeidet var en miljørevisjon av de kjente kulturminneverdier. Sammen med 
kontrollregistreringen ble det utført en delvis supplerende overflateregistrering for å søke etter uregistrerte 
synlige kulturminner. Det ble ikke påvist noen potensielle områder som det ble søkt med metalldetektor i. 
 
En miljørevisjon omfatter en kontrollregistrering av de kjente kulturminneverdier innenfor 
registreringsområdet, som i denne saken er kullgroper. Kullgropene ble kontrollregistrert der kartfesting 
ble oppdatert, det ble utført en tilstandsvurdering og beskrivelsen ble oppdatert. Askeladden er oppdatert 
med denne informasjonen.  
 
Overflateregistreringen inngikk som en del av gjenfinning av tidligere registrerte kulturminner, samt 
innfangning av eventuelle synlige kulturminner som ikke er registrert i Askeladden. 
 

Overflateregistrering 
Planområdet ble overflateregistrert. 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. 
 
Ved registreringen ble det brukt GPS og håndholdt datamaskin med reguleringsplan inntegnet i 
kartgrunnlaget. Dette utstyret er viktig ved innmåling av kulturminner, men er også nyttig for navigering i 
utmark og skogsområder. 
 
Dokumentasjon  
GPS og PDA  
Det ble benyttet PDA Panasonic Toughbook CF-U1 utstyrt med ArcPad 10, og tilkoblet CPOS GPS, type 
ALTUS APS-3. Registreringsområdet var inntegnet på elektronisk kart med et valgt bakgrunnskart for 
navigering. 
 
Generelt om dokumentasjon  
Kullgroper ble dokumentert og beskrevet som i Riksantikvarens dokumentasjonsstandard tilknytta 
delegert myndighet etter kulturminneloven, der følgende mål registreres:  
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For nye kulturminner blir standard prosedyre fulgt, der alle automatisk fredete kulturminner blir lagt inn i 
Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase Askeladden. Alle kulturminner blir målt inn og kartfestet 
med polygon som viser den faktiske utstrekningen av kulturminnet, dette gjelder det som kalles 
enkeltminnenivå i Askeladden. Lokalitetsnivå i Askeladden omfatter selve kulturminnet (enkeltminnet) 
sammen med viktige landskapsformer som gir kulturminnets dets identitet. Alle registreringer ble 
etterbehandlet på kontor før innlasting i Askeladden. 
 
For kulturminner som var registrert fra tidligere, så ble informasjon om disse i Askeladden oppdatert. 
 
Kulturminnene ble dokumentert særlig gjennom beskrivelse og oppdatering av kartfestingen. 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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Registreringen 
Hele planområdet ble omfattet av registreringen. Området er lett kupert, med høyeste punkt i syd og 
fallende terreng mot nord og vest. Røyrvikvegen deler registreringsområdet i et vestre og et østre. 
 
Den vestre delen domineres av et større område med påfylte masser hvor det er ulike aktiviteter i dag (se 
foto på forsiden og kart 1). Oppfyllingen har trolig pågått over tid. Mot vest-nordvest grenser 
registreringsområdet til Husetjønni. Det ble overflateregistrert langs kanten av tjønna, som består av tynn 
torv/myrtorv over stein. Det ble ikke observert noe jernutfelling, men det er en form for avrenning fra de 
oppfylte massene som gir en dyp brunrød farge. Dette ble også observert andre steder. Vest for den 
synlige fyllingen så er det et mye tidligere planert område der det i dag har begynt å vokse trær og 
busker. Se vedlagt kart 1 for arealer med nylige og tidligere oppfylte masser. I søndre del var det fra 
tidligere registrert to kullgroper, som begge er intakte. Rundt fyllingen består terrenget av mye stein og litt 
fjell, med en tynn bunnvegetasjon av lyng og mose, med en blanding av løv- og bartrær. 
 
Den østre delen av registreringsområdet er lite berørt av moderne tiltak. Sentralt inn til Røyrvikvegen, 
ligger det en myr, der en 
tidligere registrert 
kullgrop ligger tett på 
veien.  
 
 
Foto til høyre: i 
forgrunnen, spor etter 
fyllmasser og utplanert 
etter grøft langs GS-vei. 
Sentralt i bildet en gul 
nordpil, og kullgropen 
ligger til venstre for 
furuen sentralt på fotoet. 

 
Området består ellers av 
et lett kupert terreng, 
med mye stein og litt 
fjell, bevokst med løv- og 
bartrær. Rett i gjennom 
området går det en 
offentlig VA-trasé, og 
helt i øst grenser området til en opparbeidet turvei/skiløype, se kart. Det er flere myrdrag sammen med 
den ved Røyrvikvegen. De er alle grunne, noen består kun av mold, og det ble ikke observert noen form 
for jernutfelling.  
 
 

Metallsøk 
Overflateregistreringen dannet grunnlaget for hvor det skulle bli søkt med metalldetektor. Det var ingen 
områder som pekte seg ut med et potensial for uregistrerte ikke-synlige kulturminner, slik at det ble ikke 
søkt med metalldetektor i denne registreringen. 
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Automatisk fredete kulturminner 
Innenfor registreringsområdet var det fra tidligere registrert fire innføringer i Askeladden med automatisk 
freda kulturminner. Dette var fire kullgroper. Tre av kullgropene var oppført med vernestatus tapt gjennom 
dispensasjon. Det ble ikke registrert noen nye kulturminner under registreringen. 
 
Kulturminnene innenfor området ble alle registrert på slutten av 1970-tallet eller tidlig 1980-tallet, og ble 
kartfestet ut fra datidens standard og tilgjengelig kartgrunnlag. I forbindelse med et tidligere generelt 
miljørevisjonsarbeid knyttet til kulturminner på Hovden, ble disse kulturminnene lagt inn i Askeladden i 
2005-2006. Ved innleggingen så ble de kartfestet som punkter. I forbindelse med overgangen til nye 
Askeladden i januar 2012, så ble det bestemt at i Askeladden var det kun mulig med kartfesting basert på 
polygoner. Tidligere registreringer som kullgroper, kartfestet som et punkt, fikk gjennom en 
autogenerering en størrelse på rundt 7-8 i diameter basert på det kartfestede punktet. De aller fleste 
kullgropene på Hovden har en diameter mindre enn dette.  
 
Kulturminnenes plassering er vist på de vedlagte kartene (kart 1-2), og som vedlegg ligger en liste med 
en nærmere beskrivelse av hver lokalitet i Askeladden. Innenfor registreringsområdet er det etter 
miljørevisjonen registrert tre lokaliteter med automatisk freda kulturminner, se nærmere beskrivelse 
lenger ned og i Liste over kulturminner. En av kullgropene (id 99220) og dets sikringssone ligger etter en 
kontroll av kartfestingen akkurat på utsiden av planområdet, se kart 2. 
 

Kullgroper 
Kartmateriale og 
nøyaktighetsgraden for kartfesting 
er i dag en helt annen enn på 
1980-tallet, og det ble påregnet at 
det ville være noe avvik.  
 
Fylkeskommunen forventet at 
kartfestingen i Askeladden for en 
del av kulturminnene ikke var i 
samsvar med reell kartfesting. 
Kontrollregistreringen viste at 
kartfestingen i Askeladden var god, 
der ny og mer nøyaktig kartfesting 
for alle eksisterende kullgroper 
ligger innenfor den autogenererte. 
 
Foto til høyre: kullgrop id 98991, 
som ligger like sørvest for den store utfyllingen. 

Det er bevart fire lokaliteter med enkeltliggende kullgroper innenfor registreringsområdet (id 98991, 
99210, 99220, 99441). Den ene kullgropen ligger, etter registreringen, på utsiden av planområdet (id 
99220). Se vedlagt Liste over kulturminner for nærmere beskrivelser. 
 
Ingen av kullgropene har sidegrop. Kullgrop id 98991 kan ha en kanal i vollen, men dette kan også være 
en naturdannet nedgraving. 
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Tilstandsvurdering av kulturminnene 
Alle fire kullgropene er intakte, men de ligger alle nær moderne tiltak som veier eller opparbeiding av 
terreng/utfylling som grunnlag for ulike tiltak. 
 
Kulturminnene ligger i et område med etablerte anlegg, slik at landskapsrommet som kulturminnene ble 
anlagt i, er for de fleste ødelagt eller sterkt berørt av moderne tiltak. 
 

Tilstandsvurdering, basert på enkeltminner i Askeladden 

Type lokalitet Antall 
enkeltminner Merknader 

Kullfremstillingsanlegg     

• Kullgroper (TG1) 

4  Sikringssonen 
til to kullgroper 
er berørt av 
moderne 
anlegg. 

Tabell 2: Oversikt over registrerte enkeltminner og deres tilstandsgrad. 

Inndeling i tilstandsgrad (tabell 2) følger NS 9450 Automatisk fredete, arkeologiske kulturminner og 
skipsfunn – Krav til registrering av tilstand, og aktuelle tilstandsgradene kan beskrives slik: 
TG 1. Ordinært behov for tiltak – dersom kulturminnet er intakt, eller ikke har behov for tiltak utover 
normal skjøtsel. Her er det behov for normal skjøtsel – type vegetasjonspleie/slått. 

 
TG 2. Moderat behov for tiltak – dersom kulturminnet er skjemmet eller har en mindre skade, og det er 
behov for tiltak. Her er det umiddelbare behov for skjøtsel eller sikring – kulturminnet står i fare for å 
forsvinne. 
 
TG 3. Betydelig behov for tiltak – dersom kulturminnet er skadet, og har stort behov for tiltak. Her er det 
umiddelbare behov for skjøtsel eller sikring – kulturminnet står i fare for å forsvinne. 
 
Tilstanden til de ulike kulturminnene er registrert i Askeladden. Det henvises til Askeladden og Liste over 
kulturminner for nærmere informasjon om tilstanden for det enkelte kulturminnet. 
 

Registreringer i Askeladden etter registreringen i 2018 

Type lokalitet Antall Antall 
enkeltminner Merknader 

Kullfremstillingsanlegg 
4 

  

• kullgroper  4  

Sum 4 4 
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Konklusjon 
Det har blitt gjennomført en arkeologisk registrering. Tidligere registrerte automatisk freda kulturminner 
har blitt kontrollregistrert. I tillegg har blitt utført en supplerende overflateregistrering. 
 
Det ble ikke påvist noen nye uregistrerte automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Innenfor 
planområdet er det bevart tre kullgroper, alle er automatisk freda kulturminner. 
 
 

Arendal 25.6.2018 

Nils Ole Sundet (sign.) 

 

 

Vedlegg: 

Kart 1 – oversikt (1:1500) 

Kart 2 – kulturminner (1:500) 

Liste over kulturminner 
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Ride- og fleirbrukshall i Røyrvikåsen – Liste over kulturminner 

Id Kulturminne-
type 

Type 
enkeltminne 

Beskrivelse Vernestatus Tilstandsgrad og 
beskrivelse 

98991-
1 

Kullfremstillings-
anlegg 

Kullgrop Kontrollregistrering 2018: Sirkulær form 
med tydelig voll. Mulig kanal i sørøstre 
voll, kan også være en naturdannelse. 
Søkk i nordvollen. Intakt. Gropa er målt 
nord-syd og har en ytre diameter på 6,3 
m, måler topp voll 2,45 m med en 
registreringsdybde på 0,4 m. Gropa har 
en indre diameter på 1,3 m med en 
nedgravingsdybde på 0,15 m. 
Kvadratisk form på bunnen, måler 0,8 x 
0,8 m.  Tidligere beskrivelse: R50. 
Kullgrop. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 
Det er utført utfylling 
av masser i 
sikringssonen mot 
nordøst. 

99210-
1 

Kullfremstillings
anlegg 

Kullgrop Kontrollregistrering 2018: Sirkulær form 
med lav tydelig voll. Gropa er fylt med 
torv, naturdannet, så ikke mulig å måle 
dybde og bunnform. En trepinne i østre 
voll, ellers intakt. Gropa er målt nord-syd 
med en ytre diameter på 4,6 m, måler 
topp voll 2,65 m og har en indre 
diameter på 1,6 m. Dybde og bunnens 
form er ikke målbar.   Tidligere 
beskrivelse: R53. Kullgrop. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 
Grøft til vei i 
sikringssonen. 



  

 

 

Ride- og fleirbrukshall i Røyrvikåsen – Liste over kulturminner 

99220-
1 

Kullfremstillings
anlegg 

Kullgrop Kontrollregistrering 2018: Sirkulær form 
med tydelig voll rundt hele. Intakt. To 
større furutrær vokser på sørvestvollen. 
Gropa er målt nord-syd med en ytre 
diameter på 4,5 m, måler topp voll 2,6 m 
med en registreringsdybde på 0,45 m. 
Gropa har en indre diameter på 1,6 m 
med en nedgravingsdybde på 0,3 m. 
Rektangulær bunnform, måler 1,2 x 0,7 
m.   Tidligere beskrivelse: R51. Kullgrop. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99441-
1 

Kullfremstillings
anlegg 

Kullgrop Kontrollregistrering 2018: Sirkulær form 
med tydelig voll. Vollen består av en 
blanding av stein og løsmasser. Gropa 
er fylt med torvdannelse, natur eller 
kultur. Intakt. Gropa er målt nord-syd. 
Intakt. Gropa er målt nord-syd med en 
ytre diameter på 4,2 m, måler topp voll 
2,6 m og har en indre diameter på 1,9 
m. Dybde og bunnens form er ikke 
målbar  Tidligere beskrivelse: R122. 
Kullgrop. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

 


