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Lokaliteter med autom. 
fredete kulturminner i 
området: 

Id nummer: 

Jernvinneanlegg 
- Bevarte 
- Fjernet 

Kullfremstillingsanlegg 
- Bevarte 

 
 
 
 

- Fjernet 

 
98925, 99233, 171262 
99083 
 
98964, 98985, 98890, 98971, 99020, 99025, 99030, 99031, 
99047, 99048, 99067 ,99061, 99086, 99095, 99097, 99099, 
99106, 99108, 99117, 99127, 99154, 99164, 99169, 99173, 
99175, 99216, 99267, 99284, 99294, 99300, 99304, 99306, 
99330, 99332, 99370, 99387, 99388, 99411, 99415, 99422, 
99429, 99461, 99468, 99479 
 
98938, 99037, 99083, 99134, 99182, 99199, 99241, 99279, 
99363, 99371 

Rapport fra kulturhistorisk registrering 
Sammendrag og faglige konklusjoner: 
Tidligere registrerte kulturminner ble kontrollregistrert, der beskrivelse, tilstand og 
kartfesting ble oppdatert. 

 

Det ble gjennomført supplerende overflateregistrering og det ble søkt med 
metalldetektor i utvalgte områder. 
 
Det er tre jernvinneanlegg og 43 enkeltiggende kullgroper bevart innenfor 
registreringsområdet, alle automatisk freda kulturminner. 

 

Mange av kulturminnene er påvirket av at de ligger i et etablert hytteområde. 
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Vedlegg 
Forsidefoto: Foto av markering av kullgrop (id 99468) i etterkant av forrige registrering på 1980-tallet.  

Bakgrunn for planen 
Formålet med planarbeidet er en oppdatering av dagens regulering av Djupetjønn, utvidelse av 
planområdet og nye fritidsboliger.  
 
I uttalelse til oppstartsmeldingen varslet fylkeskommunen om de registrerte kulturminneverdiene innenfor 
planområdet. Fylkeskommunen vurderte videre at det var nødvendig med en kontrollregistrering av de 
kjente kulturminneverdiene sammen med en supplerende arkeologisk registrering. Seksjon for 
kulturminnevern varslet derfor en arkeologisk registrering av området. 
 
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.  
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Området 
Registreringsområdet ligger sentralt på 
Hovden, i bunnen av østskråningen til 
Hovdenuten. Registreringsområdet er 
markert med skravur på kartet til høyre.  
Mot nord avgrenses registreringsområdet 
av Fjellparkvegen og reguleringsplanen for 
Fjellparken, og i sør mot Breivevegen. 
Djupetjønn og eiendomsgrense gir 
avgrensningen mot øst. Området er lett 
kupert og terrenget heller nedover fra nord 
og ned til Breivevegen. Vegetasjon er 
blanding av løv- og nåleskog, med en del 
einerkjerr. 
 
Registreringsområdet består i stor grad av 
et utbygget hyttefelt. I Askeladden var det 
fra før registrert fire jernvinneanlegg 
(hvorav ett er fjernet) og en rekke kullgroper 
spredt utover i registreringsområdet. Disse 
kulturminnene ble første gang registrert på 
1980-tallet. Viser til vedlagte tabell som gir 
informasjon om de registrerte 
kulturminnene.  
 
Registreringsområdet omfatter i tillegg til 
det etablerte hyttefeltet flere nye ubebygde 
områder hvor det også er registrert 
automatisk freda kulturminner som ble 
registrert samtidig med de øvrige. 
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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).  
 
Strandforskyvningskurver kan variere stort fra region til region. Eksempelvis er den marine grensen 
(høyeste havnivå etter siste istid) innerst i Oslofjorden på 220 moh., mens den i søndre Østfold er på ca. 
185 moh. (Jaksland 2001:13). I Arendalsområdet antas det at den marine grensen ligger på ca. 70 moh. 
(Bergstrøm og Jansen 2001:7), mens den i Tvedestrand trolig ligger litt høyere. 
 
Strandlinjedatering tar utgangspunkt i at boplasser/aktivitetsområder fra steinalder og andre kulturminner 
kan sies å ha tilknytning til tidligere tiders strandlinjer. Datering av funn ved bruk av strandlinjekurve er en 
metode som angir eldste/tidligste mulige datering (terminus post quem) av det aktuelle kulturminnet. 
Dette vil nok ofte kun være en sannsynlig alder, da man ikke nødvendigvis vil kunne fastslå eksakt hvor 
langt kulturminnet har ligget fra daværende strandkant (Bjerck 2005:363).  Det vil ofte være fordelaktig å 
bruke strandlinjedatering av steinalderboplasser i kombinasjon med andre dateringsmetoder, 
eksempelvis typologisk datering av det arkeologiske materialet. Figur 2 viser et eksempel på hvordan en 
strandforskyvningskurve kan se ut. Tabell 1 viser en detaljert inndeling av de arkeologiske periodene og 
varigheten av dem.  
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Figur 1: Eksempel på strandforskyvningskurve for Arendalsområdet, modifisert etter Andersen (1976). 

 
Det er ikke utarbeidet en god strandforskyvningskurve for kysten av Aust-Agder ennå, men de senere års 
registreringer, særlig i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal, har gitt god kunnskap som 
grunnbasis for utarbeidelse av en tentativ strandforskyvningskurve i fylket.
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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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Metode og dokumentasjon 
Strategien for arbeidet var en miljørevisjon av de kjente kulturminneverdier. Sammen med 
kontrollregistreringen ble det utført en supplerende overflateregistrering for å søke etter uregistrerte 
synlige kulturminner, sammen med en utvelgelse av områder med et potensial for ikke-synlige 
kulturminner, som kun kan påvises med for eksempel metalldetektor. 
 
En miljørevisjon omfatter en kontrollregistrering av kjente kulturminneverdier innenfor 
registreringsområdet. De kjente jernvinneanleggene ble kontrollregistrert i 2013, i sammenheng med 
utarbeidelse av kommunedelplan for Hovden. I tilknytting til kommuneplanen ble det vurdert som 
nødvendig å få en oversikt over kjente jernvinneanlegg i det sentrale Hovdenområdet, som grunnlag for 
hvilke som skulle avsettes til hensynssområder i kommunedelplanen som ble vedtatt i 2014. 
 
Kullgropene innenfor registreringsområdet ble kontrollregistrert der kartfesting ble oppdatert, det ble utført 
en tilstandsvurdering og beskrivelsen ble oppdatert. Askeladden er oppdatert med denne informasjonen. 
 
Den supplerende registreringen satte fokus på søk etter potensielle uregistrerte ikke-synlige automatisk 
fredete kulturminner. Til dette arbeidet ble det benyttet metalldetektor. En overflateregistrering, der spade 
ble benyttet for innhenting av informasjon om undergrunnen, gav informasjon om hvilke områder som det 
burde søkes med metalldetektor, basert på muligheten for en lokalisering av jernvinneanlegg uten tuft, 
tørkeplasser, røsteplasser for myrmalm mm.  
 
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. 
 
Det ble benyttet en Whites DFX metalldetektor, påmontert søkeplaten Whites Eclipse 950. For finsøk ble 
det benyttet en Garrett Pro Pointer. 
 
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.  
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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:  

 
 
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. Det ble ikke 
utført noen skissetegninger. 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 
Registreringen ble lagt opp gjennom at området ble delt inn i delområder, basert på topografiske forhold, 
veier og om det var kjent kulturminner fra før. Disse delområdene er ikke gjengitt i rapporten da de kun 
var et verktøy for gjennomføring av registreringen. 
 
Det ble tidlig klart at det var færre potensielle områder for uregistrerte ikke-synlige kulturminner enn først 
vurdert. Areal med fast fjell i dagen var mindre enn vurdert, men der det var løsmasser så var det stedvis 
mye stein og steinblokker. Bunnvegetasjon består av einerkjerr, sammen med lyng og mose. 
 

Metallsøk 
Overflateregistreringen dannet grunnlaget for hvor det ble søkt med metalldetektor. Det var lite synlig fjell 
innenfor registreringsområdet, men mye steinrik mark og lite løsmasser. Det var få flater/områder som ble 
vurdert til å ha et potensial for eventuelle ikke-synlige uregistrerte automatisk freda kulturminner. Det ble 
søkt med metalldetektor i noen få områder, inkludert rundt flere av de registrerte kullgropene for å sjekke 
ut om de kunne være anlegg for jernfremstilling. Se kartvedlegg 1-4 for områder hvor det ble søkt med 
metalldetektor. 
 
Søket med metalldetektor påviste ingen automatisk freda kulturminner. 

Automatisk fredete kulturminner 
Innenfor registreringsområdet var det fra tidligere registrert 60 innføringer i Askeladden med automatisk 
fredete kulturminner. Dette var fire jernvinneanlegg, derav ett var tapt/ikke gjenfunnet/fjernet i 2013 og 
resten kullgroper. For noen av kullgropene var det oppgitt at det var innvilget dispensasjon og 
gjennomført en utgraving. Det var uklart om disse var fysisk fjernet eller ikke. 
 
Disse ble registrert på 1980-tallet og 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 ble 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.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for Hovden, ble det i 2013 gjennomført en 
kontrollregistrering av en rekke kjente jernfremstillingsanlegg, inkludert de fire registrerte i dette 
registreringsområdet. Askeladden er oppdatert med beskrivelser og kartfesting, det ble tegnet skisser av 
jernvinneanleggene (vedlagt), men det er per d.d. ikke utarbeidet en sluttrapport for dette arbeidet. 
 
Kulturminnenes plassering er vist på de vedlagte kartene (kart 1-4), og som vedlegg ligger en liste med 
en nærmere beskrivelse av hver lokalitet i Askeladden. Innenfor registreringsområdet er det etter 
miljørevisjonen registrert 57 lokaliteter med automatisk freda kulturminner, derav hvor på elleve av disse 
lokalitetene ble ikke kulturminnene gjenfunnet, se nærmere vurdering lenger ned og tabell 3. 

Jernvinneanlegg 
Id 98925 består av en blestertuft med slaggutkast, med en mulig arbeidsflate på nordvest siden av tufta 
og en kullgrop. Kulturminnet ble ikke omfattet av arbeidet i 2015 utover en kontroll av tilstand, og mindre 
justeringer av kartfestingen. Kulturminnet er lokalisert nordvest i registreringsområdet, ligger på en liten 
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forhøyning nordvest for en våt myr, og er intakt. Kulturminnet er vist på de vedlagte kartene, og er med i 
vedlagte liste over kulturminner i området. Se vedlagte skisse. 

Foto over: Jernvinneanlegg (id 98925) ligger på andre siden av myra, litt til venstre for senter i bildet. 

 
Id 99083 er en blestertuft som ikke ble gjenfunnet ved kontrollregistreringen i 2013. Dette ligger nord i 
området, ved en etablert parkeringsplass for hytte og vei. Kulturminnet kan være feil kartfestet, eller at det 
kan være fjernet i forbindelse med ulike byggearbeider. I listen over kulturminner er dette markert med 
grå skravering. 
 
Id 99233 består av en blestertuft med slaggutkast. Kulturminnet er lokalisert nord i området, på østsiden 
av den våte myra som også id 98925 ligger ved. Kulturminnet ble ikke omfattet av arbeidet i 2015 utover 
en sjekk av tilstanden som var uendret fra 2013. En hytte er bygget tett inntil kulturminnet. Det er vist på 
de vedlagte kartene, og er med i vedlagte liste over kulturminner i området og vedlagte skisse. 
 
Id 171262 er en blestertuft med ett slaggutkast. Kulturminnet ble ikke omfattet av arbeidet i 2015 utover 
en sjekk av tilstanden som var uendret fra 2013. Kulturminnet ligget nær krysset mellom Breivevegen og 
Djupetjønnvegen, og arbeid tilknyttet bygging og utbedring av Djupetjønnvegen har skadet kulturminnet. 
Se vedlagte skisse. 
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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 det var kun tre 
kullgroper som ikke tangerte den autogenererte kartfestingen. Den ene av disse lå like utenfor, en lå ca. 9 
m unna og den tredje var ikke lagt inn i Askeladden, men var nevnt i beskrivelse. Det er registrert at det 
er bevart 43 lokaliteter med enkeltliggende kullgroper innenfor registreringsområdet.  
 
Ti kullgroper ble ikke gjenfunnet, og er markert i vedlagte liste over kulturminner med grå skravering. Det 
er innvilget dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser for flere av disse ved tidligere planarbeid 
på 1980-tallet. Utfra deres kartfesting i databasen så er de trolig fjernet i forbindelse med bygging av 
fritidsbolig (id 99037, 99086, 99134, 99182, 99199 og 99279), veibygging (id 99363 og 98938), kombinert 
vei og VA-anlegg (id 99371) og enten bygging av fritidsbolig eller er feil kartfestet (id 99241). 
 
Noen av kullgropene har aktivitetsflater tilknyttet gropa, ikke alle av disse er målt inn og lagt inn som et 
eget enkeltminne, men er målt inn som en del av kullgropa. Flere kullgroper har sidegrop eller sidegroper, 
og noen av kullgropene har en synlig kanal gjennom veggvollen. For nærmere beskrivelser av de enkelte 
kullgropene henvises det til vedlagte liste over kulturminner og Askeladden. 

Tilstandsvurdering av kulturminnene i området 
De aller fleste kulturminnene innenfor registreringsområdet er berørt av tiltak knyttet til veier, bygninger, 
infrastrukturtiltak eller dispensasjon med nøyere arkeologisk granskning. 
 
De aller fleste kulturminnene er skjemmet ved at det er bygget hytter, veier, kraftledninger, løypenettet og 
andre tiltak i umiddelbar nærhet eller tett opptil. I tillegg bærer noen kulturminner spor etter nærmere 
arkeologisk granskning på 1980-tallet.  

 
Foto over til venstre: En hytte er bygget helt inntil og nesten oppå kullgrop id 99468.  Foto over til høyre: 
Kullgrop id 99479 ligger til venstre i fotoet, fylt med kvistavfall. Djupetjønnvegens grøft går nesten helt inn til 
selve kullgropa. 
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Landskapsrommet som kulturminnene ble anlagt i er for de fleste ødelagt, der kun de som ligger nærmest 
Hovdenut, lengst vest i registreringsområdet, har noe urørt areal og landskapsrom bevart rundt seg. 
 

Tilstandsvurdering, basert på enkeltminner i Askeladden 

Type lokalitet Antall 
enkeltminner Merknader 

Kullfremstillingsanlegg     

• Kullgroper (TG1) 37   
• Kullgroper (TG2) 5   
• Kullgroper (TG3) 1   
• Aktivitetsområde (TG1) 1   

Jernvinneanlegg 

 
  

• Blestertuft (TG1) 1   
• Blestertuft (TG2) 2   
• Slagghaug (TG1) 2   
• Kullgrop (TG1) 2   

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 i listen 
over kulturminner for nærmere informasjon om tilstanden for det enkelte kulturminnet. 
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Registreringer i Askeladden etter miljørevisjon 2015 

Type lokalitet Antall Antall 
enkeltminner Merknader 

Kullfremstillingsanlegg 
43 

  

• kullgroper  43  

• Aktivitetsområde  1  
Jernvinneanlegg 
  

3 
  

• Blestertuft  3  
• Slagghaug  2  
• Kullgrop  1  

Ikke gjenfunnet 11 
 

 

• Jernvinneanlegg  1 Ble heller ikke gjenfunnet i 2013 

• Kullgrop  10  

Sum 57 61 
 

Tabell 3: Registrerte automatisk freda kulturminner i Askeladden etter registreringen. 
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Etter-reformatoriske kulturminner 
Vei (id 229459)  
Opparbeidet vei, stablet stein mot øst og tatt masser av mot vest. Ca. 1,8 m bred. Går inn på innmarka til 
Hovden gård i sørvest, og mot nordøst har det blitt bygget ei hytte i veiens trasé. Veien er høyst 
sannsynlig tilknytta Hovden gård, men ble ikke påvist andre steder i registreringsområdet slik at dens 
retning er uavklart.  
 

Foto til venstre: Vei (id 229459) 
sett mot sørvest, fremstår synlig i 
terrenget. Innmarka kan anes bak i 
bildet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto til venstre: Vei (id 229459) 
sett mot nordøst, hytte er bygget 
der veien gikk. Veien er ikke synlig 
på andre siden av hytten. 
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Konklusjon 
Det ble gjennomført en miljørevisjon av de tidligere registrerte automatisk fredete kulturminnene og 
informasjon om tilstand, beskrivelse og kartfesting har blitt oppdatert i Askeladden. 
 
Det ble søkt med metalldetektor i utvalgte områder, men det ble ikke påvist noen ikke-synlige freda 
kulturminner. 
 
Det ble registrert en del av et veifar som har vernestatus ikke-fredet. 
 
 
Arendal 9.6.2017 
Nils Ole Sundet (sign.) 
 
 
Vedlegg: 
Kart 1 oversiktskart (1:4000) 
Kart 2 sørlige del (1:2000) 
Kart 3 nordøstlige del (1:2000) 
Kart 4 nordvestlige del (1:2000) 
Liste over kulturminner 
Skisse av jernvinneanleggene id 98925, 99233 og 171262 
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Id Kulturminne-
type med 
overordnet 
beskrivelse 

Enkelt-
minne 

Type enkelt- 
minne 

Beskrivelse av enkeltminner Vernestatus Tilstandsgrad 
og beskrivelse 

98964 Kullfremstillings-
anlegg 

98964-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
form med tydelig utkast mot øst og sør. Mulig 
arbeidsflate mot vest og utenfor gropa, har et 
indre mål på ca. 1,1 x 1 pluss ca. 0,5 x 0,5 m rett 
utenfor på oppsida. Gropa er målt nord-syd med 
en ytre diameter på 4,7 m, måler topp voll 2,7 m 
med en registreringsdybde på 0,5 m. Gropa har 
en indre diameter på 1,7 m med en 
nedgravingsdybde på 0,35 m. Kvadratiskformet 
uttak som måler 1,3 x 1,2 m. Tidligere 
beskrivelse: R35. Kullgrop. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

98985 Kullfremstillings- 
anlegg 

98985-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
form, synlig voll på tre sider. Mellom sør og vest 
er terrenget planert noe, også litt inn i vollen. 
Ellers intakt. Gropa er målt nord-syd, og har en 
ytre diameter på 4,6 m, måler topp voll 2,9 m 
med en registreringsdybde på 0,5 m. Gropa har 
en indre diameter på 1,9 m med en 
nedgravingsdybde på 0,4 m. Bunnen er 
rektangulærformet og måler 1,2 x 1 m. Tidligere 
beskrivelse: R43. Kullgrop. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skadet. Er planert 
inntil voll mellom 
sør og vest, og litt 
av vollen er fjernet 
i samme område. 
Selve gropa er 
intakt. 



  

 

 
98890 Kullfremstillings-

anlegg 
98890-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

med voll på tre sider. Det er gravet i østvollen, og 
gropa ligger på kanten av en bratt skråning ned til 
p-plass. Fem større steiner er plassert oppi 
gropa, ellers fremstår gropa som intakt. Gropa er 
målt nordvest-sydøst med en ytre diameter på 
4,3 m og måler topp voll 3,3 m. Det er ikke mulig 
å måle indre diameter, dybder eller bunnform. 
Tidligere beskrivelse: R108. Kullgrop 
 

Automatisk 
freda 

TG 2 - Moderat 
tiltaksbehov. Deler 
av østvollen er 
gravet vekk, og 
gropa ligger på 
kanten av en bratt 
skråning ned til en 
p-plass. Det er 
plassert fem større 
steiner i gropa. 
Gropa fremstår 
ellers som intakt. 
 

98938 Kullfremstillings-
anlegg 

98938-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Kullgropa 
ble ikke gjenfunnet. Tidligere beskrivelse: R104. 
Kullgrop 

Tapt/fjernet TG 4 - 
Tapt/Fjernet. Ikke 
gjenfunnet. 

98971 Kullfremstillings-
anlegg 

98971-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
med voll. Gropa er målt nord-syd med en ytre 
diameter på 4,5 m, måler topp voll 3,1 m med en 
registreringsdybde på 0,5 m. Gropa har en indre 
diameter på 2 m med en nedgravingsdybde på 
0,3 m. Kvadratisk form i bunnen, måler 1,1 x 1,1 
m. Tidligere beskrivelse: R403 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
98925 Jernvinneanlegg 98925-1 Blestertuft Beskrivelse: R21. Blestertuft. Rektangulær form. 

Nedgravd ca. 40-80cm, vollhøyde 10-70 cm. 
orientert nord-sør. 11.6 meter lang og 8,3m bred. 
Indre bredde 3,7m, mens indre lengde er omtrent 
6,6m. Det er tydelig voll I øst, og tydelig 
nedgraving I vest, men I nord er avgrensingen av 
rommet noe uviss. I øst er det en mulig 
rominndeling, som forutsetter et svært lite nordre 
rom, eventuelt utraste/bortgravde masser her. I 
sør er det mulig åpning ut mot en 
slaggforekomst. Det er ikke noen markert haug. 
Slagg ble påvist her med metallsøker og 
prøvestikk. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

98925-2 Kullgrop Kullgrop 5 meter fra blestertuft. Sirkulær, ytre 
diameter 370cm, indre diameter 160cm.  Høyde 
på voll 10-20cm. Dybde fra toppen av vollen: 
50cm. Flat bunn fylt med tykk mose. Lyng på 
vollene, men ellers godt synlig. Bredde på 
vollene 80-110cm. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
99020 Kullfremstillings-

anlegg 
99020-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form, ligger nå på en kvadratisk formet 
avgrensning. I sør-sørvestre voll åpning og en 
rektangulær formet grop går ut fra denne, litt på 
skrå mot sør. Åpning er 1 m i bunn, 1,4 m i topp, 
lengde ca. 2,2 m. Mot øst er stein brukt som mot 
vest jordmasser. Bredde bunn ca. 0,4 m hele 
veien, topp 1-1,3. Sidegrop funksjon. Noe 
tilsvarende i nordøstre voll, men er litt bredere og 
uklar. Kanskje annen funksjon. Kvisthaug på 
nordvollen og i gropa. Gropa er målt øst-vest 
med ytre diameter på 6,1 m, topp voll 3,5 m og 
en indre diameter på 2,4 m. Rektangular form på 
uttaket, men ikke mulig å måle dette eller dybde. 
Tidligere beskrivelse: R3 (R3003). Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skjemmet. 
Kvistavfall i gropa. 

99025 Kullfremstillings-
anlegg 

99025-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
form med synlig voll, har en tydelig sidegrop 
lokalisert utenfor sørvollen, og en mulig intakt 
mot vest, men i sikringssonen mot nord er det 
gravet ei større grop eller basseng, muligens et 
reservoar tilknyttet de første årene med 
fritidsbolig. En arbeidsflate mot sørvest-vest som 
en naturlig forlengelse av kullgropa og sidegropa. 
Gropa er målt n-s med en ytre diameter på 5,5 m, 
måler topp voll 3,3 m med en nedgravingsdybde 
på 0,5 m. Gropa har en indre diameter på 1,7 m 
med en registreringsdybde på 0,35 m. 
Rektangulær form på uttaket, måler 1,2 x 1 m. 
Tidligere beskrivelse: R39. Kullgrop 

  TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skjemmet. I 
sikringssonen mot 
nord er det gravet 
ei større grop eller 
basseng. 



  

 

 
99030 Kullfremstillings-

anlegg 
99030-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med voll rundt hele, mot nordvest-vest like 
mye naturlig forhøyning. Forsenkning eller åpning 
i både nordøst og sørvest vollen. Gropa er målt 
nord-syd med en ytre diameter på 4,3 m, måler 
topp voll 2,8 m med en registreringsdybde på 
0,35 m. Gropa har en indre diameter på 1,7 m 
med en nedgravingsdybde på 0,2 m. 
Rektangulær form på bunnen, måler 1,3 x 0,3 m. 
Tidligere beskrivelse: R405 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99031 Kullfremstillings-
anlegg 

99031-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: 
Rektangulær-sirkulær form med tydelig voll. I 
nordre ende en tydelig nedgraving, søndre 3/5 
del av gropa er en flate, som består av 
kullblandet sandgrus, så er trolig ikke utømt. 
Gropa er målt nord-syd med en ytre diameter på 
6,5 m, måler topp voll 4,2 m med en 
registreringsdybde på 0,5 m. Indre diameter 
måler 3,6 m med en nedgravingsdybde på 0,35 
m. Rektangulær form på uttaket, måler 2,7 x 1,7 
m. Gropa er også målt øst-vest, måler topp voll 
3,3 m, med en indre diameter på 2,5 m med en 
nedgravingsdybde på 0,35 m. Sidegropa mot 
nord har indre mål på 1 x 0,9 x 0,4 m. Tidligere 
beskrivelse: R11. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99037 Kullfremstillings-
anlegg 

99037-1 Kullgrop Kontrollregistrert september 2015: Kullgropa er 
fjernet. Tidligere beskrivelse: R10. Kullgrop 

Tapt/fjernet TG 4 - 
Tapt/Fjernet. 
Kullgropa ble 
senest fjernet i 
2014-2015, men 
kan ha blitt fjernet 
tidligere. 



  

 

 
99047 Kullfremstillings-

anlegg 
99047-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

med lav voll. Deler av vollen mot sør og sørøst er 
fjernet i tilknytting bygging av p-plass til hytte. 
Trolig utført i 2015, ser ferskt ut uten vegetasjon i 
skråningene. På vestvollen går det en sti, og 
gropa er fylt med kvistavfall. Verandaen til hytta 
er bygget få cm fra opprinnelig voll. Mulig 
sidegrop utenfor vollen mot sørvest, stien er lagt 
over her. Gropa er målt nord-syd, måler topp voll 
3,4 m, øvrige diametermål, dybder og bunnform 
er ikke målbare. Tidligere beskrivelse: R14. 
Kullgrop 

Automatisk 
freda 

Tg 3 - Betydelige 
tiltaksbehov. 
Skadet. Deler av 
vollen mot sør og 
sørøst er fjernet i 
tilknytting til 
bygging av p-plass 
til hytte. På 
vestvollen går det 
en sti, og gropa er 
fylt med kvistavfall. 

99048 Kullfremstillings-
anlegg 

99048-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
med lav voll. Ved oppføring av hytta ble ytre del 
av sørvollen fjernet. Gropas indre er intakt, men 
er fylt med jord og torv. Gropa er målt øst-vest 
med en ytre diameter på 4,7 m og måler topp voll 
3,2 m. Det er ikke mulig å måle indre diameter, 
dybder eller bunnform. Tidligere beskrivelse: 
R18. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 2 - Moderat 
tiltaksbehov. Ved 
bygging av hytte 
har deler av 
sørvollen blitt 
fjernet. Gropa er 
fylt med jord og 
torv. 

99067 Kullfremstillings-
anlegg 

99067-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
med voll, vollen består i stor grad av steinblokker. 
Mot sørøst veldig tydelig, veldig steinrik grunn. 
Gropa er målt nord-syd med en ytre diameter på 
5,3 m og måler topp voll 4 m. Gropa er fylt med 
kvistavfall, slik at indre diameter, dybder og 
bunnformen er ikke målbar. Tidligere beskrivelse: 
R/1. Kullgrop. Ytre diameter 6,5 m; indre 
diameter 4 m; dybde 0,8 m. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
99067-2 Aktivitetsområ

de 
Arbeidsflate tilknyttet kullfremstilling. Terrenget er 
flatet ut på utsiden av vollen. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99061 Kullfremstillings-
anlegg 

99061-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
form med tydelig voll. Er like mye rektangulær. I 
halve gropa er bunnen noe høyere, ble søkt med 
metalldetektor uten utslag. Kan være noe som er 
lagt oppi. Gropa er målt nord-syd med en ytre 
diameter 5,4 m, måler topp voll 3,2 m med en 
registreringsdybde på 0,45 m. Indre diameter 1,4 
m med en nedgravingsdybde på 0,3 m. 
Rektangulær form på uttaket som måler 2,5 x 0,9 
m. Tidligere beskrivelse: Miljørevisjon 2013: 
Kullgrop. Mye kull påvist ved spadestikk, og 
slagg ble ikke funnet selv med metallsøker. ovalt 
søkk I midten på ca. 1,6x0,8m. Voll ca. 2m bred 
og 40-50cm høy. Tidligere registrert som: R101. 
Blestertuft 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99083 Jernvinneanlegg 99083-1 Blestertuft Beskrivelse: R17. Blestertuft. Ikke gjenfunnet ved 
miljørevisjonen 2013 

Tapt/fjernet TG 9 - Ukjent/ikke 
registrert. Ikke 
gjenfunnet ved 
miljørevisjon i 2013 

99086 Kullfremstillings-
anlegg 

99086-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Kullgropa er 
fjernet. Tidligere beskrivelse: R4. Kullgrop. Tapt. 

Tapt, 
dispensasjon 

TG 4 - 
Tapt/Fjernet. 



  

 

 
99095 Kullfremstillings-

anlegg 
99095-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

med voll. I kanten av vestvoll, en flate orientert 
langsmed, klart avgrenset på tre sider, men ikke 
mot øst, er tolket som en sidegrop. Gropa er målt 
nord-syd med en ytre diameter på 4,5 m, måler 
topp voll 2,6 m med en registreringsdybde på 0,6 
m. Gropa har en indre diameter på 1,8 m med en 
nedgravingsdybde på 0,35 m. Ikke mulig å måle 
formen på uttaket på grunn av det er brent 
kvistavfall i bunnen av gropa. Sidegropa har indre 
mål på 1 x 0,7 x 0,25 m. Tidligere beskrivelse: 
R113. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skadet. Det er 
brent kvistavfall i 
gropa, slik at 
vitenskapelig verdi 
er skadet. 

99097 Kullfremstillings-
anlegg 

99097-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
med tydelig voll, utkast mot nord og øst. På 
sørvestre voll, kant i kant med nedgravingen er 
det laget til en arbeidsflate som måler ca. 1,6 x 1 
m. I nordre voll mot nordvest, en tydelig kanal 
som leder til en sidegrop, som har indre mål på 
ca. 0,8 x 0,6 x 0,2 m. En stein ligger i kanalen, 
kan være utrast fra vollen, men kan også være 
bevisst plassert der. Bakenfor sidegrop, en ny 
nedgraving der bunnen ligger omtrent på samme 
nivå som toppen av sidegrop. Indre mål på denne 
er ca. 0,8 x 0,8 x 0,2 m. På siden av denne mot 
nord, en mulig tillaget arbeidsflate som måler ca. 
1,6 x 2,8 m. Gropa er målt nordvest-sørøst med 
en ytre diameter på 5,1 m, måler topp voll 3,4 m 
med en registreringsdybde på 0,7 m. Gropa har 
en indre diameter på 2 m med en 
nedgravingsdybde på 0,5 m. Rektangulær form i 
bunnen, måler 1,5 x 1,3 m. Tidligere beskrivelse: 
R15. Kullgrop. Ytre diameter med vernesone: 15 
m. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
99099 Kullfremstillings-

anlegg 
99099-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med lav voll. Østvollen er fjernet fra topp voll 
og østover ved oppføring av hytte.  Fylling for 
parkeringsplass ligger såvidt innpå vestvollen. 
Det indre av gropa fremstår som bevart, men 
dumpet noe stein i gropa. Gropa er målt nord-syd 
med en ytre diameter på 4,4 m, måler topp voll 
3,1 m med en registreringsdybde på 0,5 m. Indre 
diameter er 2,2 m med en nedgravingsdybde på 
0,35 m. Kvadratisk formet uttak som måler 1,4 x 
1,1 m. Tidligere beskrivelse: R45. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skadet. Østvollen 
er fjernet fra topp 
voll og østover, og 
masser er lagt inn 
til vestvollen. 

99106 Kullfremstillings-
anlegg 

99106-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
med tydelig voll. Voll mot øst og sør er i stor grad 
bygget av utkastmasser. Gropa er målt nord-syd 
med en ytre diameter på 6,6 m, måler topp voll 
3,8 m med en registreringsdybde på 0,9 m. 
Gropa har en indre diameter på 2,3 m med en 
nedgravingsdybde på 0,6 m. Kvadratisk formet 
på uttaket, måler 1,3 x 1,2 m. Tidligere 
beskrivelse: R/5. Rektangulær kullgrop. Ytre mål 
6x7m; indre mål 3,5x4 m; dybde 0,4-0,7 m. 
Kullgropen har over fordypning i nord-enden. 
Dette er eventuelt en særegen tuft. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
99108 Kullfremstillings-

anlegg 
99108-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

med lav voll. På sør-sørøst vollen ligger det ei 
stor maurtue. Gropas indre er intakt, men det er 
utført gravearbeid el planering helt inntil 
nordvollen. Gropa er målt nord-syd med en ytre 
diameter på 4,9 m, måler topp voll 3,3 m med en 
registreringsdybde 0,6 m. Indre diameter er 1,9 m 
med en nedgravingsdybde på 0,45 m. Kvadratisk 
formet uttak, måler 1,1 x 1 m. Tidligere 
beskrivelse: R46. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skjemmet. Gropa 
er intakt, men det 
er planert helt inntil 
nordvollen. 

99117 Kullfremstillings-
anlegg 

99117-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
form, voll på tre sider. Nord-nordvest for gropa, 
like utenfor vollen, ei gravd grop eller ei sidegrop. 
Indre mål på denne i bunn 1 x 0,8 m, topp bredde 
1,8 m, dybde 0-0,5 m. I sørøstre voll, mulig kanal 
med arbeidsflate på utsiden av vollen som måler 
ca. 1,7 x 0,8 m. Utenfor denne igjen, et lavere 
nivå tydelig gravet, måler ca. 1,2 x 0,6 m og er 
inndelt i to, der østre halvdel er noen cm lavere. 
På sørvest siden en flate, mulig brukt, men kan 
også være naturlig. Gropa er målt nord-syd med 
en ytre diameter på 3,5 m, måler topp voll 2,3 m 
med en registreringsdybde på 0,35 m. Gropa har 
en indre diameter på 1,9 m med en 
nedgravingsdybde på 0,25 m. Kvadratisk form på 
uttaket, måler 1,2 x 1,2 m. Tidligere beskrivelse: 
R408 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
99127 Kullfremstillings-

anlegg 
99127-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

med voll på tre sider. Litt inn i nordvollen og mot 
en steinblokk, en mulig sidegrop, antydning til 
kanal. På sydvestre voll og utover, en mulig 
arbeidsflate ca. 1,4 x 1,4 m, utflytende i høyde 
med nedgravinga. Gropa er målt nord-syd med 
en ytre diameter på 5 m, topp voll 3,2 m med en 
registreringsdybde på 0,75 m. Kvadratisk form på 
uttaket, måler 1,4 x 1,2 m. Gropa har en indre 
diameter på 1,8 m med en nedgravingsdybde på 
0,55 m. Sidegropa har indre mål på 1 x 0,6 x 0,3 
m. Tidligere beskrivelse: R33. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99134 Kullfremstillings-
anlegg 

99134-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Kullgropa 
ble ikke gjenfunnet, er fjernet. Tidligere 
beskrivelse: R26. Kullgrop 

Tapt/fjernet TG 4 - 
Tapt/Fjernet. Ikke 
gjenfunnet. 

99154 Kullfremstillings-
anlegg 

99154-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
kullgrop med sidegrop mot øst, delvis inn i vollen, 
og mot sør en kanal ut vollen til en flate. Kanalen 
er nesten 0,2 m dyp og ca. 0,45 m bred i bunn. 
Flaten har en rektangulær utflytende form, 
plassert litt skjevt på kanalen, måler ca., 1,1 x 0, 
9 m, utflytende mot sørvest nær vollen. På vollen 
sør for denne, en ny flate med kanal til 
rektangelet, med kanal av jord og stein mot 
gropa. Denne flaten måler i bunn 1,20 x 0,7 m 
bred, ligger ca. 0,15 m høyere. Gropa er målt 
nord-syd med en ytre diameter 4,9 m, måler topp 
voll 3,4 m med en registreringsdybde på 0,8 m. 
Gropa har en indre diameter på 2,4 m med en 
nedgravingsdybde på 0,5 m. Kvadratisk form på 
uttaket, måler 1,3 x 1,2 m. Tidligere beskrivelse: 
R27. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
99164 Kullfremstillings-

anlegg 
99164-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med voll på tre sider. Mulig sidegrop på 
sørvollen, usikker. Gropa er målt nord-syd med 
en ytre diameter på 4,6 m, måler topp voll 3,6 m 
med en registreringsdybde på 0,35 m. Gropa har 
en indre diameter på 2 m med en 
nedgravingsdybde på 0,2 m. Mulig arbeidsflate 
på vestvoll, men en del kvistavfall er lagt i gropa. 
Ikke mulig å måle alle mål. Tidligere beskrivelse: 
R23. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 
Gropa er fylt med 
kvistavfall. 



  

 

 
99169 Kullfremstillings-

anlegg 
99169-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med synlig voll. Kraftig skjemmet og skadet 
av flere tiltak. Deler av sørvestre voll er fjernet og 
terrenget er planert inntil VA-anlegg. En murkant 
av naturstein er laget knyttet til opparbeiding av 
uteområde med plen. Deler av sørøstre voll er 
gravet vekk slik at gjenstående del av vollen 
utgjør en steil kant, avgrensning til 
biloppstillingsplass. Mot nord og vestre del av 
vollen er det fylt inntil stein og løsmasser. Indre 
del av gropa er intakt. Gropa er målt med en ytre 
diameter 4,6 m, måler topp voll 4 m med en 
registreringsdybde på 0,55 m. Indre diameter er 2 
m med en nedgravingsdybde på 0,35 m. 
Rektangulær form på uttaket måler 1,3 x 1 m. 
Tidligere beskrivelse: R37. Kullgrop 
 

Automatisk 
freda 

TG 2 - Moderat 
tiltaksbehov. 
Skadet. Deler av 
sørvestre voll er 
fjernet og terrenget 
er planert inntil VA-
anlegg. En 
murkant av 
naturstein er laget 
knyttet til 
opparbeiding av 
uteområde med 
plen. Deler av 
sørøstre voll er 
gravet vekk slik at 
gjenstående del av 
vollen utgjør en 
steil kant, 
avgrensning til 
biloppstillingsplass. 
Mot nord og vestre 
del av vollen er det 
fylt inntil stein og 
løsmasser. Indre 
del av gropa er 
intakt. 



  

 

 
99173 Kullfremstillings-

anlegg 
99173-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med synlig voll. Gropa er målt nord-syd med 
en ytre diameter 4,2 m, måler topp voll 3,6 m 
med en registreringsdybde på 0,7 m. Gropa har 
en indre diameter på 2,6 m med en 
nedgravingsdybde på 0,5 m. Kvadratisk formet 
uttak, måler 1,3 x 1 m. Utkast mot nordvest. 
Tidligere beskrivelse: R28. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99175 Kullfremstillings-
anlegg 

99175-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
form med svak antydet voll på tre sider, i ett med 
terrenget mot øst. Veldig rektangulært og tydelig 
uttak. Gropa er målt nord-syd med en ytre 
diameter på 4,3 m, måler topp voll 3,2 m med en 
registreringsdybde på 0,65 m. Gropa har en indre 
diameter på 2,2 m med en nedgravingsdybde på 
0,5 m. Rektangulær form på uttaket, måler 1,3 x 
1 m. Tidligere beskrivelse: R/9 (R17). Kullgrop. 
Ytre diameter 4,4 m; indre diameter 3,2 m; dybde 
0,6 m. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99182 Kullfremstillings-
anlegg 

99182-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Kullgropa er 
fjernet. Tidligere beskrivelse: R105. Kullgrop 

Tapt/fjernet TG 4 - 
Tapt/Fjernet. Ikke 
gjenfunnet. 

99199 Kullfremstillings-
anlegg 

99199-1 Kullgrop Kontrollregistrert september 2015: Kullgropen er 
helt fjernet. Tidligere beskrivelse: R6. Kullgrop 
diameter 5,3 m, indre diameter 3,1 m.  dybde 
0,75 m. 

Tapt/fjernet TG 4 - 
Tapt/Fjernet. 
Dispensasjon. Ikke 
gjenfunnet. 



  

 

 
99216 Kullfremstillings-

anlegg 
99216-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med synlig voll rundt hele. Kanal i østvollen 
ut til en flate som er tillaget. Selve gropas indre er 
intakt, deler av sørvollen er fjernet og det er 
planert ut på utsiden frem til gravekant ved hytta. 
Fylt med kvistavfall. Gropa er målt nord-syd med 
en ytre diameter på 4,6 m, måler topp voll 3,2 m 
og en indre diameter på 2,2 m. Ingen flere mål 
grunnet gropa er fylt med kvist. Tidligere 
beskrivelse: R24. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 2 - Moderat 
tiltaksbehov. Deler 
av sørvollen er 
fjernet, og det er 
planert ut på 
utsiden frem til 
gravekant ved 
hytta. Fylt med 
kvistavfall 

99233 Jernvinneanlegg 99233-1 Blestertuft Beskrivelse: R22. Miljørevisjon 2013: 
rektangulær form, åpen mot vest mot myra. 
langsiden orientert ssø-nnv,  ytre lengde 8 m. 
Indre lengde 4 m. Ytre bredde ca. 5.5 m, indre 
ca. 2,7 m. voll mot hytte er natur 0.5 m, ellers 
vollhøyde ca. 0.3-0.5 m. Tuften fremtrer I 
hovedsak som et flatt parti I toppen av den lille 
bakken ned mot elva. Det ble påvist slagg med 
metallsøker og prøvestikk I nedkant av tufta. I 
likhet med tufta på andre siden av myra er den 
orientert med langsiden ut mot myra. Tufta er 
begrodd av noe bjørk og einer, og er ikke lett å 
oppdage som tuft. 

Automatisk 
freda 

TG 3 - Betydelige 
tiltaksbehov.  

99233-2 Slagghaug Slagghaug sør for blestertufta. Påvist med 
metallsøker og prøvestikk. Det er også noe slagg 
mellom  tufta og myra, uten at det er noen synlig 
haug her. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 

99241 Kullfremstillings-
anlegg 

99241-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: ikke 
gjenfunnet. Tidligere beskrivelse: R107. Kullgrop 

Tapt/fjernet TG 9 - Ukjent/ikke 
registrert. Ikke 
gjenfunnet. 



  

 

 
99267 Kullfremstillings-

anlegg 
99267-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med voll. Gropa er målt vestsørvest-
østnordøst med en ytre diameter på 4,6 m, måler 
topp voll 2,5 m med en registreringsdybde på 
0,35 m. Gropa har en indre diameter på 2 m med 
en nedgravingsdybde på 0,2 m. Rektangulær 
form i bunn, måler 1,1 x 0,3 m. Tidligere 
beskrivelse: R106. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 

99279 Kullfremstillings-
anlegg 

99279-1 Kullgrop Kontrollregisterrt september 2015: Kullgropen er 
fjernet. Tidligere beskrivelse: R8. Kullgrop, 
diameter 7 m, dybde 0,8 m. 

Tapt/fjernet TG 4 - 
Tapt/Fjernet. 
Dispensasjon. Ikke 
gjenfunnet. 

99284 Kullfremstillings-
anlegg 

99284-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
med voll rundt hele. Mot vest ser det ut som det 
er gravet en sidegrop langsmed og litt inn i 
vollen. Kan se en nedgraving, men den er helt fylt 
med torv, har indre mål 0,9 x 0,6 m. Gropa er fylt 
med noe kvistavfall. Gropa er målt nord-syd med 
en ytre diameter på 4,4 m og måler topp voll 3,1 
m. Det er ikke mulig å måle indre diameter, 
dybder eller bunnform. Tidligere beskrivelse: 
R19. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Gropa er delvis fylt 
med kvistavfall. 

99294 Kullfremstillings-
anlegg 

99294-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
form med lav voll, mest synlig mot sør hvor det 
meste av utkastmassene er. Gropa er målt nord-
syd med en ytre diameter på 4,4 m, måler topp 
voll 2,3 m med en nedgravingsdybde på 0,35 m. 
Gropa har en indre diameter på 1,3 m med en 
nedgravingsdybde på 0,25 m. Kvadratiskformet 
uttak i bunnen, måler 0,8 x 0,8 m. Tidligere 
beskrivelse: R42. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
99300 Kullfremstillings-

anlegg 
99300-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form, svak voll på to sider, ikke mot vest og nord. 
På vestsida og utenfor en liten flate, trolig en 
arbeidsflate. Mot sørvest er ytre del av vollen 
gravet vekk for lang tid siden, uklart hvorfor. 
Gropa i seg selv er intakt, målt nord-syd med en 
ytre diameter på 4 m, måler topp voll 2,9 m med 
en registreringsdybde på 0,3 m. Gropa har en 
indre diameter på 2,1 m med en 
nedgravingsdybde på 0,25 m. Kvadratisk form på 
uttaket, måler 1,4 x 1,4 m. Tidligere beskrivelse: 
R9. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skadet. Ytre del av 
sørvestre voll er 
gravet vekk for 
lenge siden, ukjent 
hvorfor da det ikke 
er noen sti, hytter 
eller veier nær 
gropa. 

99304 Kullfremstillings-
anlegg 

99304-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
med tydelig voll. Nordøst, for gropa, ca. 1 m, en 
liten grop. Ligger ikke i tilknytting til kullgropa, 
men det er en kulllinse i den lille gropa.  En form 
for sidegrop? Kullgropa er målt nord-syd med en 
ytre diameter på 5,1 m, topp voll 3,2 m med en 
registreringsdybde på 0,45 m. Indre diameter er 
1,9 m med en nedgravingsdybde på 0,3 m. 
Rektangulær form på uttaket som måler 1,4 x 0,9 
m. Liten grop måler topp voll 1,3 x 1,8 x 0,3 m. 
Tidligere beskrivelse: R2 (R3002). Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99306 Kullfremstillings-
anlegg 

99306-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
form med tydelig voll. Veldig steinete grunn, 
utkast mot nordøst-øst går utover skråning. Mulig 
sidegrop mot nordvest. Gropa er målt nord-syd 
med en ytre diameter på 6,2 m, måler topp voll 
4,2 m med en registreringsdybde på 0,5 m. 
Gropa har en indre diameter på 2,3 m med en 
nedgravingsdybde på 0,35 m. 
Rektangulærformet uttak som måler 1,8 x 1,4 m.  

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
99330 Kullfremstillings-

anlegg 
99330-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

med lav voll rundt hele. Mulig sidegrop litt utenfor 
vollen mot nordvest. Gropa er målt nord-syd med 
en ytre diameter på 4,4 m, måler topp voll 2,9 m 
med en registreringsdybde på 0,55 m. Gropa har 
en indre diameter på 2,1 m med en 
nedgravingsdybde på 0,35 m. Kvadratisk form i 
bunnen, måler 1,1 x 0,9 m. Tidligere beskrivelse: 
R404 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99332 Kullfremstillings-
anlegg 

99332-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
form med voll, mye stein i grunnen. Gropa er 
intakt, men er skjemmet av oppført hytte ca. 2 m 
mot sør, og bilvei ca. 1 m mot nord. Innebygget. 
Gropa er målt nord-syd med en ytre diameter på 
4,4 m, måler topp voll 2,8 m med en 
registreringsdybde på 0,4 m. Gropa har en indre 
diameter på 1,75 m med en nedgravingsdybde 
på 0.25 m. Rektangulær form på uttaket, måler 
1,4 x 1,1 m. Gropa er fylt med kvistavfall. 
Tidligere beskrivelse: R15. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skjemmet. En 
hytte er oppført ca. 
2 m fra sørvollen, 
og kanten 
utfyllingen til en 
bilvei går ca. 1 m 
fra nordvollen. 
Gropa er fylt med 
kvistavfall. 

99363 Kullfremstillings-
anlegg 

99363-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Ikke 
gjenfunnet. Tidligere beskrivelse: R102. Kullgrop 

Tapt/fjernet TG 4 - 
Tapt/Fjernet. Ikke 
gjenfunnet. 



  

 

 
99370 Kullfremstillings-

anlegg 
99370-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med kraftig utkastvoll mot nordøst-sørøst. I 
sørvestre voll en bred fordyping kanal, ved 
høyeste pkt. for gropa. Uvanlig trekk, knyttet til 
kontroll av varmen? I østre voll et gravet hakk, 
ikke gjennomgående, mulig kanal? Sørvestre 
måler i kant ca. 2 m, bredde topp 1,5 m, bredde 
bunn 0,9 m. Mot nordøst, rett utenfor vollen, 
mulig sidegrop, måler ca. 0,8 x 0,8 x 0,2 m, 
utflytende i lengderetning. Målt nord-syd med en 
ytre diameter på 5,4 m, måler topp voll 4,9 m 
med en registreringsdybde på 0,75 m. Gropa har 
en indre diameter på 1,6 m med en 
nedgravingsdybde på 0,45 m. Kvadratiskformet 
uttak som måler 1,5 x 1,5 m. Tidligere 
beskrivelse: R/2. Kullgrop. Ytre diameter 6,5 m; 
indre diameter 4 m; dybde 1 m. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99371 Kullfremstillings-
anlegg 

99371-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Kullgropa er 
fjernet. Tidligere beskrivelse: R30. Kullgrop 

Tapt/fjernet TG 4 - 
Tapt/Fjernet. Ikke 
gjenfunnet. 



  

 

 
99387 Kullfremstillings-

anlegg 
99387-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med voll, en større stein danner nordøstre 
del av vollen. Indre del av gropa er intakt, kan 
være delvis utømt evt. rart gravet, kan være spor 
etter den arkeologiske undersøkelsen i 2003? 
Gropa er kraftig skadet i ytre del av voll mot nord 
og øst-sørøst. Mot øst grøftekant langs 
Djupetjønnvegen. Mot nordøst er det plassert et 
strømskap der ytre kant av vollen ville gått. 
Sørøstre del skadet av gravet, avskavet. Gropa 
er målt nord-syd med en ytre diameter på 5,4 m, 
måler topp voll 3,7 m med en registreringsdybde 
på 0,25 m. Gropa har en indre diameter på 2,2 m 
med en nedgravingsdybde på 0,15 m. 
Rektangulærformet uttak, måler 1,6 x 1 m.  
Tidligere beskrivelse: R34. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 2 - Moderat 
tiltaksbehov. 
Skadet. Ytre deler 
av vollen mot nord 
og øst-sørøst er 
kraftig skadet. Mot 
øst grøftekant 
langs 
Djupetjønnvegen. 
Mot nordøst er det 
plassert et 
strømskap der ytre 
kant av vollen ville 
gått. Sørøstre del 
skadet av gravet, 
avskavet. 



  

 

 
99388 Kullfremstillings-

anlegg 
99388-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med synlig voll. På sørsiden er det gravet 
inn i vollen og terrenget er jevnet ut, va-anlegg. 
Hele vestvollen er dekka av en stor kvisthaug og 
kunne derfor ikke måles inn. Selve gropa er 
intakt. Mot øst er det et tillaget plenområde som 
er ca. 50 cm fra vollen, ligger også en 
plankehaug mot nordøst. Gropa er målt nordvest-
sørøst med en ytre diameter på 5,6 m, måler 
topp voll 3,4 m med en registreringsdybde på 
0,55 m. Gropa har en indre diameter på 2,1 m 
med en nedgravingsdybde på 0,35 m. 
Rektangulær form på uttaket, måler 1,7 x 0,5 m. 
Tidligere beskrivelse: R36. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 2 - Moderat 
tiltaksbehov. 
Skadet. På sørsida 
er det gravet inn i 
vollen og terrenget 
er jevnet ut i 
forbindelse med 
VA-anlegg. Hele 
vestvollen er 
dekket av en stor 
kvisthaug. På 
østsiden er det 
laget et 
plenområde som 
går frem til ca. 0,5 
m fra vollens 
ytterkant. en 
plankehaug ligger 
nordøst i 
sikringssona. 

99411 Kullfremstillings-
anlegg 

99411-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
med voll. I nordøst voll en kanal delvis ned i 
vollen. Gropa er målt nord-syd med en ytre 
diameter på 3,9 m, måler topp voll 2,8 m med en 
registreringsdybde på 0,45 m. Gropa har en indre 
diameter på 1,8 m med en nedgravingsdybde på 
0,35 m. Kvadratisk formet uttak, måler 0,7 x 0,6 
m. Tidligere beskrivelse: R32. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
99415 Kullfremstillings-

anlegg 
99415-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

med voll på tre sider. To sidegroper med en 
arbeidsflate i mellom.  Arbeidsflaten ligger på 
sørvollen, langspå, areal ca. 2 x 1,2 m. På 
vestsiden av denne, en mulig sidegrop med en 
bredde på 0,4 m. Dette kan også være et 
arbeidsområde der stein har rullet ned i 
kortenden inn mot gropa. Stein er her helt tydelig 
fjernet. På østsiden en sikker sidegrop, ligger 
inne i vollen med en kanal til gropa. Måler 0,8 x 
0,6 x 0,2 m. Gropa er målt nord-syd med en ytre 
diameter på 5 m, måler topp voll 3 m med en 
registreringsdybde på 0,7 m. Gropa har en indre 
diameter på 2,1 m med en nedgravingsdybde på 
0,6 m. Kvadratisk form på uttaket, måler 0,9 x 0,8 
m. Tidligere beskrivelse: R409 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99422 Kullfremstillings-
anlegg 

99422-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
med voll, høy på 2,5 sider. På og i kanten av 
vestvollen, arbeidsflate eller sidegrop, indre mål 
ca. 1,2 x 0,8 x 0,1-0,25 m. I kanten av nordvollen 
en sidegrop med indre mål 1 x 0,6 x 0,3 m. 
Gropa er målt nord-syd med en ytre diameter 5,9 
m, måler topp voll 3,5 m med en 
registreringsdybde på 0,65 m. Indre diameter på 
2,1 m med en nedgravingsdybde på 0,5 m. 
Kvadratisk formet uttak, måler 1,3 x 1,2 m. 
Tidligere beskrivelse: R114. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 



  

 

 
99429 Kullfremstillings-

anlegg 
99429-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

med lav voll rundt hele. Det ligger bygningsavfall i 
gropa og det er tydelig benyttet til brenning av 
slikt. Mot nord og nordvest går hyttevei, der 
gravekanten til denne går ca.0,8 m på det 
nærmeste utenfor vollen. Gropa er målt nord-syd 
med en ytre diameter på 4,7 m, måler topp voll 
3,2 m med en registreringsdybde på 0,4 m. 
Gropa har en indre diameter på 2,2 m med en 
nedgravingsdybde på 0,3 m. Sannsynligvis 
kvadratisk form på bunn, måler 2 x 1,8 m, men 
har en usikker form pga. senere aktivitet. Det er 
gravet i kantene i bunnen. På østsiden 
gardsplass avgrenset av steinmur som på det 
nærmeste ligger ca. 1 m fra vollen. Tidligere 
beskrivelse: R20. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skadet. Det ligger 
bygningsavfall i 
gropa og det er 
tydelig benyttet til 
brenning av slikt. 
Mot nord og 
nordvest går 
hyttevei, der 
gravekanten til 
denne går ca.0,8 
m på det 
nærmeste utenfor 
vollen. På østsiden 
gardsplass 
avgrenset av 
steinmur som på 
det nærmeste 
ligger ca. 1 m fra 
vollen. 



  

 

 
99461 Kullfremstillings-

anlegg 
99461-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

med tydelig voll på tre sider. Sidegrop eller 
arbeidsflater i sydvestre voll, og en sidegrop i 
sørvollen. Mulig sidegrop mot vest. Gropa er målt 
nord-syd med en ytre diameter på 5,8 m, måler 
topp voll 3,6 m med en registreringsdybde på 
0,85 m. Gropa har en indre diameter på 2,3 m 
med en nedgravingsdybde på 0,6 m. Kvadratisk 
form på uttaket, måler 1,3 x 0,9 m. Sidegrop vest 
ligger i kant med voll, ca., 1,1 m bred. Kan se ut 
noe på vestvoll, men kun utglidd stein som 
henger ned i gropa. I sørvestre voll, langsmed, 
0,9-1,4 m bred, bredest vekk fra gropa mot 
sørøst, lengde i bunn ca. 2 m. Tidligere 
beskrivelse: R25. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

99468 Kullfremstillings-
anlegg 

99468-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 
kullgrop lokalisert tett opptil hytte. Nå bevart voll 
mot nord og øst, ellers er terrenget jevnet til inn 
mot gropas indre. I sørøstre voll plassert 
jernstolpe med bokstavene R44. ca. 3 m sørøst 
for gropa et synlig lokk til septiktank. Gropa har 
en ytre diameter på 4,5 m, måler topp voll 3,1 m 
med en registreringsdybde på 0,6 m. Indre 
diameter er 2,2 m med en nedgravingsdybde på 
0,4 m. Kvadratisk form i bunnen, måler 0,5 x 0,6 
m. Tidligere beskrivelse: R44. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skadet. Sør og 
vestvollen er jevnet 
bort, ligger tett ved 
hytte og dens 
septiktank. Selve 
gropa fremstår 
som intakt. Vokser 
store grantrær på 
og ved gropa. 



  

 

 
99479 Kullfremstillings-

anlegg 
99479-1 Kullgrop Kontrollregistrering september 2015: Sirkulær 

form med lav voll. Gropa er fylt med litt 
kvistavfall. 10 cm utenfor nordøstvollen går 
veigrøftens kant. Gropa er målt nord-syd med en 
ytre diameter på 4,5 m, måler topp voll 2,9 m 
med en registreringsdybde på 0,35 m. Gropa har 
en indre diameter på 1,5 m med en 
nedgravingsdybde på 0,2 m. Kvadratisk formet 
uttak, måler 1 x 0,9 m. Utenfor nordvollen, ca. 0,4 
m, og ca. 1,5 m vest for, en kvadratiskformet 
nedgraving som måler ca. 1,2 x 1,2 x 0,2 m. Mot 
vest en mulig flate. Mot nord er trolig ei sidegrop 
løsrevet fra gropa, måler 0,9 x 0,8 x 0,2 m. 
Tidligere beskrivelse: R109. Kullgrop 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. 
Skjemmet. Veiens 
grøft går frem til 
ca. 10 cm utenfor 
nordøstvollen. 

171262 Jernvinneanlegg 171262-
1 

Slagghaug Slaggutkast fra tufta mot nordøst gjør at tuftas 
voll her ser noe større ut enn I vest. Slagget ble 
påvist og avgrenset med metallsøker og 
prøvestikk. 

Automatisk 
freda 

TG 1 - Ordinært 
tiltaksbehov. Intakt. 

171262-
2 

Blestertuft Tuftas sørvestre hjørne/ende er skadd av 
asfaltvei. Ytre lengde fra veien (sv-nø): 8,8m. 
Indre lengde: 6,8. Ytre bredde (nv-sø): 8m. Indre 
bredde: 3,3m. Høyde på vollene: ca. 50cm. 
Bredde på vollene: ca. 180cm. Ingen synlig 
rominndeling. Mye slagg utenfor nordøstre voll. 

Automatisk 
freda 

TG 3 - Betydelige 
tiltaksbehov.  
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