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BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN:
I brev fra COWI av 22. desember 2008, ble det på vegne av tiltakshaver, Høysand vann- og
avløpslag SA, søkt om anleggelse av vann- og avløpsledninger til aktuelle fritidseiendommer
ved Sandvika, Høysandtoppen, Jølstadtoppen og Sildevika i Sarpsborg kommune.
Tiltaksområdet ligger i et landskap med høy andel kulturminner. Det ble i 1984 registrert 2
steinalderlokaliteter innenfor tiltaksområdet, ID121670 og ID121681. I tillegg er flere gravfelt
registrert, samt flere uavklarte flintfunn, bl.a. ID25426 og ID25427. På grunnlag av kjente
kulturminner innenfor tiltaksområdet og områdets topografi, fant Fylkeskonservatoren det
nødvendig med en arkeologisk registrering før en endelig uttalelse kunne gis, jfr.
kulturminneloven paragraf 9.
SAMMENDRAG
I perioden mellom 17. juli til 17. august 2008, foretok Østfold fylkeskommune en arkeologisk
registrering i forbindelse med anleggelse av vann- og avløpsledninger til aktuelle
fritidseiendommer ved Sandvika, Høysandtoppen, Jølstadtoppen og Sildevika i Sarpsborg
kommune. Registreringen ble gjennomført ved prøvestikking for å påvise menneskelig
bosetningsaktivitet fra steinalderen.
Undersøkelsen viste at tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det ble til
sammen vurdert fire steinalderlokaliteter som tidligere har vært registrert: lokalitet 1 med
status som automatisk fredet, og de resterende tre som uavklart. Det ble ikke registrert nye
steinalderboplasser innenfor V/A-trasene.
Lokalitetene har en fin topografisk beliggenhet, og ligger godt skjermet i det som i
steinalderen kan ha vært et lunt sund med gjennomstrømmende vann. Lokalitetene ligger
sørvendt, og er lokalisert på fine, flate terrasser (avvik, lokalitet 2).
Lokalitet 1 er den største, med en anslagsvis utstrekning på 3000 kvm. Her var totalt 45
flintbiter, fordelt på 15 prøvestikk, blant annet flere mikroflekker. Området har tidligere vært
dyrket, men har ligget brakk i 5-6 år. 73 prosent ble funnet i ulike sjikt av den gamle matjorda
(5-35 cm under markoverflata), og 22 % ble funnet i undergrunn. Tross noe forstyrrelser
utgjør den rike funnmengden et godt bilde av boplassens opprinnelige utstrekning.
Lokaliteten kan strandlinjedateres til ca 2600 f.kr.
Lokalitet 2 har en anslagsvis utstrekning på 400 kvm, men dette er delvis basert på løsfunn
og funn i veiskjæringer Områdets opprinnelige topografi vurderes som svært forstyrret, og det
knyttes stor usikkerhet til om en del av massene i området kan ha blitt tilført og flyttet på i
årenes løp. En mengde løsfunn, deriblant av en nøstvet-øks og en mengde flintavslag,
indikerer at massene i stien kan inneholde flere funn, muligens gjenstandsmateriale.
Lokaliteten kan strandlinjedateres til ca. 5000 f.kr.
Lokalitet 3 og 4 ligger begge utenfor hoveddelen av tiltaksområdet, og ble ikke undersøkt
ytterligere. Ved en befaring langs V/A-trasen like sør for lokalitet 3, ble det funnet tre
flintavslag i en skjæring bak en nybygd hytte. Funnene kan sannsynligvis knyttes til det
tidligere registrerte boplassmaterialet, og kan strandlinjedateres til ca. 2600 f.kr.
Lokalitet 4 ligger øst for den sørlige bergåsen, 45-50 moh. Denne kan strandlinjedateres til
ca. 5000 f.kr. Lokaliteten ligger i åkermark, og ble vurdert som forstyrret og ødelagt. Det ble
ikke gjort ytterligere overflatefunn, og lokaliteten ble ikke undersøkt ytterligere.
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OMRÅDEBESKRIVELSE
Undersøkelsesområdet ligger i Sarpsborg kommune, omtrent 2,5 km sør for Skjeberg, like
ved Høysand camping (se illustrasjon 1). V/A-ledningene skal legges i et område som består
av tett bebygde hyttefelt og åkermark, og måler til sammen ca. 260000 kvm.
Området ligger mellom 20-60 moh. Terrenget stiger tidvis bratt fra Skjebergkilen i vest, og
består av flere bergåser (60 moh) med lavere flater i mellom (30 moh). Bergåsene er delvis
kledd med vegetasjon, dertil hageanlegg knyttet til hyttene. De lavere flatene er delvis
bebygd eller skogkledd, men østre del av planområdet består av dyrket mark. Her er
terrenget delt av en høyere åsrygg, og skaper lune viker mot både N og S.
I steinbrukende tid sto havet høyere, 20 m og oppover. Landskapet var derfor annerledes, og
en kan se for seg bergåsene som små skjærgårder som dannet lune sund med
gjennomstrømmende vann i de lavere områdene. Området har derfor stort potensial for funn
av steinalderboplasser, typisk er lune, tørre flater eller ”terrasser” inntil bergåsene. Hele
området er i dag tettbygd av hytter, med tilhørende hageanlegg og tilbygg. Den opprinnelige
topografien er derfor i noe grad ødelagt av moderne bebyggelse, sprengning og planeringer.

STRATEGI OG METODE
Tiltaksområdet ble systematisk synfart etter synlige kulturminner og flater med potensial for
videre undersøkelser. I områder med godt potensial for steinalderfunn graves det såkalte
prøvestikk. Metoden går ut på at man graver 30-40 cm kvadratiske ”kikkehull” i bakken for å
påvise spor etter tilvirket steinmateriale, hovedsakelig flint, samt rester etter kull og skjørbrent
stein (kokstein). Prøvestikkene har varierende dybde, men normalt graves det til man støter
på berg eller steril undergrunn. I Østfold ligger som regel funnene i de øverste 30-40 cm av
undergrunnen. Under denne registreringen ble massene tørrsåldet, maskebredde 4 mm.
Det ble prioritert å vektlegge den nordlige delen av planområdet, siden denne ble vurdert å
ha størst potensial for steinalderfunn. Øvrige områder ligger enten for lavt, eller består
hovedsakelig av berg.
DOKUMENTASJON

Området ble fotodokumentert underveis med digitalkamera. Prøvestikkene ble forløpende
nummerert, og eventuelle funn ble lagt i funnposer med prøverutens nummer og lag.
Profilene til de funnførende stikkene ble tegnet i målestokk 1:10, og lokalitetene ble
plantegnet med målestokk 1:200 og 1:300.
Lokalitetene og prøvestikkene ble målt inn digitalt med GPS. Kartgrunnlag for innmålingene
er WGS84_UTM32N, og antatt nøyaktighet på innmålingen er avvik under 0,2 m.
DELTAGERE OG TIDSROM

Undersøkelsen, med felt- og etterarbeid, ble foretatt i perioden 17. juli til 17. august 2009.
Feltarbeidet ble utført av feltleder Lise Loktu, som også er rapportansvarlig. Feltarbeidet ble
stort sett utført i mildt sommervær, men tidvis skapte regn problemer for tørrsåldingen. Været
var ellers ingen hindring for undersøkelsen.
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Illustrasjon 1: Oversiktskart av tiltaksområdet. Kartet viser registrerte steinalderboplasser innenfor
tiltaksområdet. GIS-applikasjon ved Lise Loktu.
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UNDERSØ KELSEN
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Det er tidligere registrert flere aktivitets-/bosetningsområder fra steinalderen innenfor
tiltaksområdet (ID121670, ID121681, ID25427 og ID25426). ID 121670 (se lokalitet 1
nedenfor) var tidligere avklart som automatisk fredet, men dens utstrekning var ikke
avgrenset. De ytterligere var registrert som uavklart, dvs. at det var gjort diverse flintfunn i
overflaten, uten at det var gjort ytterligere undersøkelser. Det er videre registret to gravfelt fra
jernalderen ca. 800 m nord for tiltaksområdet.
NYERE TIDS KULTURMINNER

Det er spor etter nyere tids industri innen tiltaksområdet. Steinbruddvirksomhet har satt
tydelige spor i de høyere delene av bergåsene, og kan ha ødelagt eventuelle aktivitets- og
bosetningsspor fra steinalderen.

STRATIGRAFI

Via muntlige opplysninger fra hytteeiere og prosjektleder for Høysand vann- og avløpslag,
Ketil Opstad, ble det opplyst om at mesteparten av undersøkelsesområdet som omfattes av
ID121670, tidligere har vært dyrket opp. Pga. dårlige forhold ble jorden oppgitt etter en
begrenset dyrkningstid, og har nå ligget brakk i 5-6 år. Mot øst, på den andre siden av veien,
er det fortsatt i dag dyrket mark (se illustrasjon 2). Også andre områder kan være omrotet
pga. tett utbygging og aktivitet ved de ulike hytteeiendommene.
Undergrunnen består nesten utelukkende av lettdrenert sand, stedvis med innslag av grus og
mindre steiner. Profilen i prøvestikkene ved tidligere (nå brakk) dyrket mark, består for det
meste av 10 cm torv og 20-30 cm matjord over undergrunn. De øvrige prøvestikkene består
for det meste av 10 cm torv og 10 cm utvaskningslag over undergrunn. Undergrunnen ligger
primært 25-35 cm under markoverflaten.

LOKALITET 1 (ID121670):

(For fullstendig oversikt over prøvestikk og funn på lokalitetene, henvises det til oversikten i
vedlegget).
Lokalitet 1 ligger helt nord i tiltaksområdet,
på en delvis skogkledd flate (30 moh) mellom
to bergåser som tårner 60 moh (se
illustrasjon 2). Det ble gjort 15 positive og 10
negative prøvestikk i området. Med positive
prøvestikk menes funn av flint som er tilvirket
av mennesker. Det ble totalt funnet 45 biter
flint i prøvestikkene, 33 avslag og 12
fragmenter, deriblant flere flekkelignende
avslag og en mulig stikkel (Vang Petersen
1999:71). I tillegg ble det funnet ett avslag i
markoverflaten ved P4.
Lokaliteten ble avgrenset av negative
prøvestikk i nord og sør. I vest avgrenses Bilde 1: Oversikt, lokalitet 1, ID121670. Området er
den av
helning
i terrenget, samt tidligere dyrket. Tatt mot vest Foto: Lise Loktu.
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hyttebebyggelse med tilhørende hageanlegg. Her er massene planert ut. Mot øst er
avgrensingen basert på veien og åkeren som fortsatt er i drift, hvor det ble lagt ett negativt
prøvestikk i åkergrensen. Massene var omrotet, og om boplassen har strekt seg inn i dagens
åker, vurderes den som ødelagt.
De positive prøvestikkene representerer et forhistorisk bo- eller aktivitetsområde. Lokalitetens
utbredelse er omtrent 3000 kvm, og strekker seg utover store deler av den skogkledde flaten.
Siden denne flaten tidligere har vært dyrket, kan flinten i noe grad ha spredd seg utover et
større område enn lokalitetens opprinnelig utbredelse. 75 prosent ble funnet i ulike sjikt av
den gamle matjorda (5-35 cm under markoverflata), mens 25 % ble funnet i undergrunnen.
Dette indikerer at det kan være mulig å finne rester av strukturer i undergrunnen, som for
eksempel et ildsted, uten at dette kan sies med sikkerhet. Tross forstyrrelser, utgjør den rike
funnmengden et sannsynlig bilde av boplassens opprinnelige utstrekning.
Topografien indikerer at det i forhistorisk tid kan ha gått et trangt og lunt sund mellom de to
bergåsene. Konsentrasjonen av flintfunn kan indikere at hovedaktiviteten har foregått inntil
den nordligste bergåsen, langs Sandviksveien. Vannet kan ha gått langs den sørlige delen av
sundet, inntil den sørligste bergåsen, noe som støttes ved undersøkelser av undergrunnens
karakter. Her er våt, svart råtten jord over leirholdig undergrunn.
Mesteparten av flinten ble oppdaget med
spaden, og ved de første prøvestikkene ble
ikke matjorda såldet. P1 ble først antatt
negativt, men ved ny undersøkelse av
jordrestene rundt prøvestikket ble det
oppdaget ett lite flintavslag. Dette regnes
derfor som positivt med forbehold. Det kan
også i andre negative prøvestikk ha
forekommet små flintfragmenter som ikke ble
oppdaget, men ved alle prøvestikk som avgjør
boplassens avgrensning ble matjorda såldet,
så dette ansees ikke å ha påvirkning i
undersøkelsens tolkninger.
Bilde 2: Prøvestikk 6, prodil. Undergrunnen er typisk for

Steinalderlokaliteten har fått ID-nummer den delen av ID121670, som tidligere har vært dyrket.
121670
i
Riksantikvarens
kulturminne- Foto: Lise Loktu.
database, Askeladden, og er avklart som
automatisk fredet.

Bilde 3: Publikum fikk sjansen til å hjelpe til og lærte
mye om steinalder under undersøkelsene. Foto: Lise
Loktu.
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Bilde 4: Prøvestikk 6, ID121670. Den tette
bjørkeskogen gjorde arbeidet krevende. Foto: Lise
Loktu.

LOKALITET 2 (ID121681):

Denne lokaliteten ble i 1984 registrert ved flintfunn i overflaten av en vei-/gangstripe som
ligger bare 70-80 meter nordøst for lokalitet 1. Stien går nordover, rett opp helningen i
bergåsen, og er relativt bratt. Ved overflatebefaring av stien ble det funnet en erodert, men
hel nøstvetøks. Nøstvet-kulturen er betegnelsen på et forhistorisk jeger- og fiskerfolk som
levde i området 6500-3200 år f.kr. (Østmo & Hedeager 2005:276). Det ble langs hele
vei-/gangstripa samlet 26 flintbiter som løsfunn, 21 avslag, 1 mikroflekke og 5 fragmenter.
Det ble i tillegg lagt 4 prøvestikk i området, hvorav to var positive med til sammen 3 flintbiter.
De positive prøvestikkene representerer sammen med løsfunnene, rester etter et forhistorisk
bo- eller aktivitetsområde. Den tette hyttebebyggelsen har i stor grad forstyrret og ødelagt
lokaliteten og gjør det samtidig vanskelig å danne seg et bilde av landskapets opprinnelige
topografi. Det knyttes stor usikkerhet rundt om en del av massene i området kan ha blitt tilført
og flyttet på i årenes løp, pga. planeringer og
terrasseringer. Sannsynligvis har lokaliteten
delvis strekt seg gjennom området hvor stien
ligger, der årevis bruk har slitt bort torven og
forstyrret undergrunnen. Masser fra de
bratteste nivåene kan for eksempel ha
forflyttet seg ved å blitt dratt nedover i stien.
Lokaliteten ble målt inn med et anslagsvis
areal på 400 kvm, men pga. områdets
forstyrrede topografi gjenspeiler ikke dette
boplassens
opprinnelige
utstrekning.
Innmålingen er basert på positive prøvestikk,
samt spredningen av løsfunn i vei-/gangstipe
og flere veiskjæringer.
I øst og vest
avgrenses lokaliteten av hyttebebyggelse og
berg. I nord avgrenses den av to negative
prøvestikk, mens i sør av bebyggelse.
Steinalderlokaliteten har ID-nummer 121681 i
Riksantikvarens
kulturminnedatabase,
Askeladden, og har status som uavklart.
Områdets opprinnelige kontekst vurderes som
forstyrret og i stor grad ødelagt, men
Bilde 5: Oversikt, lokalitet 2, ID121681. Tatt mot sør. konsentrasjonen av løsfunn indikerer at
massene i stien sannsynligvis kan inneholde
Foto: Lise Loktu.
flere funn, muligens gjenstandsmateriale.

Bilde 6: En erodert nøstvetøks ble
funnet
blant
andre
gråstein
i
gang-/veistripen
ved
lokalitet
2,
ID121681. Foto: Lise Loktu.
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LOKALITET 3 (ID25426):

Denne lokaliteten ligger utenfor hoveddelen av tiltaksområdet. Lokaliteten er tidligere
registrert ved diverse flintfunn i og ved sandtak. En befaring i 1995 resulterte i funn av tre
flintavslag, og det er mulig at en skafthullsøks kan ha kommet fra sandtaket. Ved befaring av
V/A-trasen like sør for sandtaket ble det funnet tre nye flintavslag i nedgravningsskjæringen til
en relativt nybygd hytte. Funnene kan sannsynligvis knyttes til det tidligere registrerte
boplassmaterialet. Det ble ikke gjort noen forsøke på å avgrense lokaliteten ytterligere, da
den består av en flate eller terrasse som avgrenser seg naturlig i alle retninger: i vest stiger
terrenget bratt, i nord avskjæres terrassen av, i øst avgrenses lokaliteten av veien og i sør
ligger den nybygde hytta.
Lokaliteten har ID-nummer 25426 i Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden.
Lokaliteten er ikke automatisk fredet, og nærmere undersøkelser er nødvendig for å avklare
status.

LOKALITET 4 (ID25427):

Lokaliteten 4 ligger sørvendt på en mindre rygg øst for den sørlige bergåsen, og er tidligere
registret ved flintfunn i overflaten av åkermark. Funnområdet er 45-50 moh, og ble synfart på
jakt etter flint i åkerkanten. Det ble ikke gjort nye overflatefunn, og videre undersøkelser ble
vurdert som lite hensiktsmessig, da matjorda er omrotet og steinalderboplassen vurderes
som forstyrret eller ødelagt.
Lokaliteten har ID-nummer 25427 i Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden.
Lokaliteten er ikke automatisk fredet, og nærmere undersøkelser er nødvendig for å avklare
status.

ØVRIGE PRØVESTIKK:

Omtrent 80 meter rett nord for lokalitet 2, ble det gravd 8 prøvestikk, hvorav to var positive.
Det ble funnet en stor klump bearbeidet flint like under torva, samt en liten flintsplint 0-10 cm
ned i undergrunnen. Det ble i tillegg funnet et skår av et klebersteinskar i det ene
prøvestikket. Prøvestikkene ble lagt på en naturlig flate eller terrasse i den nordligste
bergåsen
(52
moh).
De
positive
prøvestikkene ble avgrenset av berg i vest,
ellers av 6 negative prøvestikk i alle
retninger. Funnene kan antagelig sees i
sammenheng med boplassaktiviteten i
området,
men
den
beskjedne
funnmengden, samt innslag av kleberstein,
gjør at dette ikke tolkes som et primært
boplass- eller aktivitetsområde. Masser kan
ha blitt forflyttet og omrotet som resultat av
den omfattende utbyggingen i området.
Ser man bort fra prøvestikkene tilknyttet
lokalitetene, ble det tatt 7 negative
prøvestikk
innenfor
planområdet
Bilde 7: Det ble funnet to flintavslag mot toppen av
(illustrasjon 2).
bergåsen, samt et skår av klebersteinskar. Området
virker omrotet, og er ikke tolket som en boplass. Foto:
Lise Loktu.
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KONKLUSJON
I forbindelse med søknad om anleggelse av vann- og avløpsledninger til aktuelle
fritidseiendommer ved Sandvika, Høysandtoppen, Jølstadtoppen og Sildevika i Sarpsborg
kommune, ble det i perioden 17. juli – 5. august 2009 foretatt en arkeologisk registrering
innenfor tiltaksområdet.
Undersøkelsen viste at tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det ble til
sammen vurdert fire steinalderlokaliteter som tidligere har vært registrert: en med status som
automatisk fredet, og tre som uavklart. Det ble ikke registrert nye steinalderboplasser
innenfor V/A-trasene.
Lokalitetene har en fin topografisk beliggenhet, og ligger godt skjermet i det som i
steinalderen kan ha vært et lunt sund med gjennomstrømmende vann. Lokalitetene ligger
sørvendt, og er lokalisert på fine, flate terrasser (avvik, lokalitet 2). Lokalitet en, to og tre
ligger svært nær hverandre langs den nordligste bergåsen, mellom 26-45 moh. De kan
strandlinjedateres til ca 2600-5000 f.kr.
Lokalitet 1 er den største, med en anslagsvis utstrekning på 3000 kvm. Her var totalt 45
flintbiter, fordelt på 15 prøvestikk, blant annet flere mikroflekker. 73 prosent ble funnet i ulike
sjikt av den gamle matjorda (5-35 cm under markoverflata), og 22 % ble funnet i undergrunn.
Lokalitet 2 har en anslagsvis utstrekning på 400 kvm. Områdets opprinnelige topografi
vurderes som svært forstyrret, og det knyttes stor usikkerhet til om en del av massene i
området kan ha blitt tilført og flyttet på i årenes løp. En mengde løsfunn, deriblant av en
nøstvet-øks og en mengde flintavslag, indikerer at massene i stien kan inneholde flere funn,
muligens gjenstandsmateriale.
Lokalitet 3 og 4 ligger begge utenfor hoveddelen av tiltaksområdet, og ble ikke undersøkt
ytterligere. Ved en befaring langs V/A-trasen like sør for lokalitet 3, ble det funnet tre
flintavslag i en skjæring bak en nybygd hytte. Funnene kan sannsynligvis knyttes til det
tidligere registrerte boplassmaterialet. Lokalitet 4 ligger øst for den sørlige bergåsen, 45-50
moh. Denne kan strandlinjedateres til ca. 5000 f.kr. Lokaliteten ligger i åkermark, og ble
vurdert som forstyrret og ødelagt. Det ble ikke gjort ytterligere overflatefunn, og lokaliteten ble
ikke undersøkt ytterligere.
Steinalderlokalitetene har henholdsvis fått ID-nummer 121670, 121681, 25426 og 25427.
Førstenevnte har status som automatisk fredet, mens de resterende har status som
uavklarte.

SARPSBORG 17.08.09

.................................................................
Feltleder / Saksbehandler
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VEDLEGG
1. Fotoliste
2. Funnliste
3. Kart og tegninger

VEDLEGG 1: FOTOLISTE

Nr.

2

Motiv
Steinbrudd, rester etter nyere tids industri i sone 3, ved de øvre
hyttene i åsen. Her var ingen potensielle steinalderboplasser.
Oversikt lok. 1, ID121670, tatt mot krysset

3

Oversikt lok. 1, ID121670., tatt mot krysset

4

Oversikt lok. 1, ID121670. Området er tidligere dyrket mark.

V

20.07.09

LL

5

Oversikt lok. 1, ID121670. Området er tidligere dyrket mark.

SV

20.07.09

LL

6

Oversikt lok. 1, ID121670 innenfor hytteeiendom

V

20.07.09

LL

7

Oversikt lok. 1, ID121670 innenfor hytteeiendom

V

20.07.09

LL

8

Oversikt lok. 1, ID121670 innenfor hytteeiendom

Ø

20.07.09

LL

9

Oversikt lok. 1, ID121670, tatt mot krysset, åker i bakgrunn

Ø

20.07.09

LL

10

NØ

20.07.09

LL

_

20.07.09

LL

V

20.07.09

LL

_

21.06.09

LL

_

21.06.09

LL

SØ

21.06.09

LL

S

21.06.09

LL

V

22.07.09

LL

18

Utsiktsfelt mot NØ fra lok. 1, ID121670. I steinalderen kan vi se
for oss at dette var et innsmalende sund, hvor boplassen hadde
en lun1,og
beliggenhet
ved seg
vannet.
Lok.
P2,finprofil.
Jorda viser
å være omrotet pga. tidligere
dyrkning. All matgjord såldes derfor videre.
Oversikt lok. 1, ID121670, tidligere dyrket mark.
P1 i forgrunnen.
Lok. 1, P6, kullholdig struktur under matjorda (kullprøve 1).
Målestokk 1 m tommestokk. Ligger i østre profilvegg
Lok. 1, P6 (ID121670) kullholdig struktur, nærbilde.
Målestokk 1 m tommestokk.
Lok. 1, P6 (ID121670). Etter snitting kan vi se at kullholdig
struktur strekker seg i sørlige profilvegg.
Lok. 1, P6 (ID121670). Den tette bjørkeskogen måtte hogges
ned og gjorde arbeidet tidkrevende.
Publikum ble invitert til å hjelpe med såldingen.
Tatt ved lok. 1, P12 (ID121670), innenfor hytteeiendom.
Tiltakshavet som ivrig arkeolog ved lok. 1, P13 (ID121670).

V

22.07.09

LL

19

Oversikt lok. 1 (ID121670) fra P14. Tatt mot krysset.

S

23.07.09

LL

20

Lok. 1, P29 (ID121670) profil.

_

29.07.09

LL

21

Feltutstyr

_

29.07.09

LL

22

Lok. 2 (ID121681), øvre del. Det ble funnet flint i veiskjæringen.
P27 og P28, som ble lagt ovenfor veiskjæringen var derimot
negative.
Lok. 2 (ID121681). I Denne traseen er planlagt for stikkledning
til hytta. P30 ble lagt langs denne traseen og var positiv.

V

29.07.09

LL

SV

29.07.09

LL

1

11
12
13
14
15
16
17

23
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Retning
Ø

Dato
17.07.09

Sign.
LL

N

20.07.09

LL

NV

20.07.09

LL

24

Lok. 2 (ID121681). Langs denne stien ble det samlet 21
flintavslag som løsfunn, i løpet av 3 ulike befaringer på 5-10 min.
Det ble også funnet en erodert nøstvedt-øks i stien.

V

29.07.09

LL

25

Lok. 2 (ID121681), hele stien med flintfunn.

V

29.07.09

LL

26

Ø

29.07.09

LL

NØ

30.07.09

LL

28

Lok. 2 (ID121681), stien med flintfunn, tatt fra veiskjæringen i
øvre del. P29 sees ved gresstust i forgrunnen.
Lok. 3, trase til stikkledning. P32 (i forgrunnen) og P31 sees til
høyre i bildet.
Lok. 3, P31, profil.

_

30.07.09

LL

29

Lok. 3, oversikt.

S

30.07.09

LL

30

Lok. 3, oversikt. P34 ligger til høyre i bildet, ved den røde boden.
P31/P32 ligger på den andre siden av hekken.

SV

30.07.09

LL

31

V

30.07.09

LL

32

Lok. 3. P33 ligger foran hekken, midt i bildet. P31/P32 ligger på
den andre siden av hekken.
Lok. 3, fra P33.

NØ

30.07.09

LL

33

Område 4 trase til stikkledning. Tatt mot P39 fra P40

Ø

04.08.09

LL

34

Område 4, trase til stikkledning. Tatt mot P40 fra P39

V

35

Område 4, P40 (negativ).

S

04.08.09

LL

36

N

04.08.09

LL

37

Trasen i område 4 ligger like ved ID25426 (ca 10-20 m bak rødt
bygg i forgrunnen). P41 (neg.) ble derfor lagt på denne flaten for
å avkrefte at boplassen strekker seg inntil traseen. Tatt fra P40.
Område 5, trase til stikkledning. P42 i forgrunnen.

NØ

05.08.09

LL

38

Område 5, trase til stikkledning. Tatt fra P42.

NV

05.08.09

LL

39

Omr. 5, P43, profil. Undergrunn var typisk fuktig i område 5.

_

05.08.09

LL

27
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VEDLEGG 2: FUNNLISTE

Lokalitet 1: ID121670
Prøvestikk

Lag

1
2

16

10-30 cm
10-30 cm
30-40 cm
10-30 cm
30-40 cm
10-30 cm
60-70 cm
40-50 cm
10-20 cm
10-20 cm
20-30 cm
40-50 cm
5-30 cm

Antall

Beskrivelse

Flint
Flint, kvarts
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint
Flint

1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
7

5-30 cm

Flint

6

18

30-40 cm
5-25 cm

Flint
Flint

1
5

19
20
21
23

20-30 cm
10-35 cm
5-25 cm
30-40 cm
5-35 cm

Flint
Flint
Flint
Flint
Flint, kvarts

1
2
1
1
6

1 fragment
2 avslag
1 fragment
1 vannrullet avslag, 1 fragment
1 avslag, 1 tverrpil-lignende avslag
1 avslag
1 avslag
1 avslag
1flekkelignende avslag
1 avslag
1 avslag
1 avslag
1 avslag med retusj
3 flekkelignende avslag
2 avslag
1 fragment
2 avslag
1 avslag med slitespor
3 fragmenter
1 avslag
1 hengslet flekkeavslag, mulig
stikkeltype
2 avslag
2 fragment
1 avslag m/mulig slitespor
2 avslag
1 fragment
1 avslag
3 avslag
2 fragment
1 mulig kvartsavslag

17

4
5
7
11
12
13

Materiale

Lokalitet 2: ID121681
Prøvestikk

Lag

29
30

20-30 cm
20-30 cm

Materiale

Antall

Flint
Flint

2
1

Beskrivelse
2 avslag
1 avslag

Øvrige prøvestikk – diverse funn, omrotet, ingen boplass
Prøvestikk

Lag

31
33
36

0-10
20-30 cm
-

Materiale

Antall

Flint
Flint
Kleberstein

1
1
1
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Beskrivelse
1 flintblokk, ca 5x7 cm
1 fragment
1 fragment av klebersteinskar

Løsfunn ved diverse lokaliteter:
Løsfunn

Kontekst

Lok 1.
Lok. 2

Funnet i markoverflata v/ P4
Funnet i overflaten av
vei-/gangstripe, samt
veiskjæringer

Lok. 3

Funnet i skjæring bak hytte
ved ID25426

Materiale

Antall

Flint
Flint

1
26

Bergart
Flint

1
3
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Beskrivelse
1 knekt flekkeavslag
21 avslag
1 mikroflekke
5 fragmenter
1 Nøstvedt-øks
3 avslag

Illustrasjon 2: Kartet viser de registrerte steinalderboplassene innenfor tiltaksområdet. ID121681 er forstyrret.
Avgrensningen er delvis basert på utbredelsen av løsfunn, og må ikke sees som en fullstendig boplass.
Positive prøvestikk, dvs. flintfunn, er markert med gult og negative med blått. Mesteparten av området som
omfatter ID121670 er tidligere dyrket, men har ligget brakk i 5-6 år. Dagens åker ligger øst for veien. GISapplikasjon ved Lise Loktu.

- 14 -

