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1. Sammendrag 

Oppland Fylkeskommune v/Kulturarv gjennomførte i perioden fra 31.august til 8.september 2017 en 

arkeologisk registrering i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel for Nord-Fron 

kommune. Det ble gjennomført overflatebefaring av 18 mindre utbyggingsområder spredt i 

kommunen fra Skåbu i sørvest til Sulsætra/Nysætra i øst og ved Rondablikk i nord. Kommunen har 

nummerert byggeområdene som følger: A1/A2/A3, D007a/b, D009, D018, D038, D026, D045, D049d, 

D055, D055b, D060b/c/d/e, D065, D066, D070b/c/d, D071d, D073, D075, D079, D110. 

 

I området nord for Skåbu sentrum ble det funnet flere automatiske fredete kulturminner fordelt på 

syv lokaliteter (id.230594, 230596-601). Det ble også gjennomført kontrollregistrering og ny 

innmåling av tidligere registrerte automatiske fredete kulturminner innenfor byggeområder i Skåbu 

sentrum (id.39312, 88181, 88182) og i området D110 (id.62863).  I løpet av overflatebefaringen ble 

det også funnet nyere tids kulturminne i områder: D110 en kullmile (id.232482), i D045 er rester 



etter en mulig fangststruktur og i D009 var det deler av et veifar, steingjerder og rydningsrøyser. I 

område D026, nordvest for Vinstra sentrum, var det et moderne kulturminne, et 

skrivarberg/navneberg hvor folk har skrevet navnene sine på en bergknaus. De befarte 

byggeområdene er listet opp nedenfor, med funn av kulturminner. 

 

Område nr.: Hvor i kommunen: Automatisk fredet kulturminne: Nyere tids 
kulturminne: 

Skåbu sentrum 
(D065, D066, 
D070B-C-D, 
D073, D079) 

Skåbu Jernvinneanlegg (id.88181, 39312, 
230594, 230596).  
Kullfremstillingsanlegg (id.88182, 230597, 
230598, 230599, 230600, 230601).  

 

Steinhaugen Vinstra - Markeringsrøyser 

A1/A2/A3 Rondablikk - - 

D007A Vinstra - Steingjerde 

D007B Vinstra - Steingjerde 

D009 Vinstra - Steingjerde, veifar, 
rydningsrøyser 

D018 Ressætra - - 

D026 Vinstra - Skrivarberg 

D038 Rondablikk - - 

D045 Lauvåsen - Ruin - 
fangstkonstruksjon 

D049D Nysætra - - 

D055 Brennsætrin/Sulsætra - Veifar 

D055B Nysætra - - 

D060B/C/D/E Nysætra - - 

D071D Ressætra - - 

D075 Nysætra - - 

D110 Murudalen/Hinøgla Fangstanlegg (id. 62863) Kullmile (id. 232482) 
Tabelloversikt over planområder i Kommuneplanen for Nord-Fron, i henhold til kommunens nummerering og hvor disse 
ligger i kommunen, samt registrerte kulturminner med nummer.  

 

2. Området 

De befarte byggeområdene er spredt i Nord-Fron kommune med områder A1-4 og D038 ved 

Rondablikk i nord, områder D026, D009, D007A og B (samt en unummerert avstikker ved sistnevnte) 

som ligger nordvest og nord for Vinstra sentrum (henholdsvis i vest og øst for Lågen) og områder 

D018, D045, D060 B/C/D/E, D049, D055, D055B, D071D og D078 som ligger mellom Sulsætra og 

Nysætra/Ressætra nær kommunegrensa med Sør-Fron i øst. Se oversiktskart nedenfor. 



 
Oversiktskart med befarte byggeområder i kommuneplan for Sør-Fron kommune. 

3. Metode 

Områdene ble overflateregistrert, det vil si at det blir gått systematisk i terrenget for å lokalisere 

eventuelle kulturminner som er synlige på markoverflaten. Metoden gjør at man kan finne 

kulturminner som for eksempel kullgroper, slagghauger, gravhauger, røyser, kullmiler, fangstgroper 

og lignende. I noen av byggeområdene ble det kun grovt befart, dvs. at det systematisk 

overflatebefart i deler av området med størst potensial for funn (gjerne ved myr og bekk, og tørre 

høydedrag). 

4. Registreringen 

Overflatebefaringen ble gjennomført i perioden 31.august til 8.september 2017 av Anna McLoughlin. 

Under deler av undersøkelsen var det mye regn slik at det var til dels utfordrende å gå gjennom de 

bratteste delene av områdene, men det var gjennomførbart.  

4.1 Områder A1/A2/A3 og D038 

Disse byggeområdene ligger i nærheten av Rondablikk høyfjellshotell. Det er fra før gjort noen funn 

av automatiske fredete kulturminner i nærområdet som f.eks. et jernvinneanlegg fra eldre jernalder 

(id.54843) i øst og skålgroper (id.145596) i vest. Områdene ble systematisk befart og befaringen kan 

oppfylle undersøkelsesplikten etter kml §9. Område A1 ligger like vest for Rondablikk, og terrenget 

består av noe brattlendt skråning med sørvest vendt helling med sporadiske bjørk og gran, ellers mye 

einer og krekling. Det er flere stier som passerer gjennom området i flere retninger.  



 
Kartutsnitt av områder ved Rondablikk - A1/2/3 og D038.  

Område A2 og A3 ligger nord for Rondablikk, hvor sistenevnte ligger langs kanten av en skarp sving. 

Det er noe moderne inngrep, som en trafo i N-kanten av området. Vegetasjonen består ellers av 

einer, dvergbjørk, lyng og noen grantrær. Området A2 ligger på en bergrygg i NV-Ø retning med noe 

bratt nordøst vendt skråning. Vegetasjon er skrin og består av einer, lyng og hvitmose og noen furu- 

og bjørketrær.  

 
Bilde 2: Området A1, med det grå taket til Rondablikk høyfjellshotell i bakgrunnen. Sett mot øst. 



Området D038 ligger på en myrlendt slette sør for Rondablikk. Terrenget har en svak hellende 

terrasse, sørøst vendt mot myr. Her er det ingen vegetasjon annet enn gress, og terrenget er trolig 

planert. I vestlig del, kupert med noen høydedrag med mye einer, gress og noen grantrær.  

 

 

4.2 Områder D007 A/B, D009 og unummerert område i nord 

Byggeområdene ligger nord for Vinstra sentrum og nord og øst for Øygarden, på østsiden av Lågen.  

Området er bratt med sørvestvendt helling, med noe flate partier i nord og nordvest. Vegetasjonen 

består av blandingsskog (furu-og løvtrær, og noe grantrær i øst), kratt og bærlyng. Det ble funnet 

nyere tids kulturminner innenfor byggeområdene - rester etter veifar, rydningsrøyser samt 

steingjerder langs ytre grensa for Øygarden. Deler av område D009 ble grovt befart på grunn av tett 

kratt og stedvis meget bratt terreng.  

 

 

Bilde 3: Område D038, sett fra kupert område i vest mot planert slette i øst. 

Bilde 4: Oversiktsbilde av unummerert område 
(Steinhaugen), sett mot sørvest. 

Bilde 5: et av markeringsrøysene innenfor unummerert 
område (Steinhaugen).  
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Oversiktskart av byggeområder D007 A/B, D009 og unummerert område nord for Vinstra sentrum.  

  

 
Bilde 6: Steingjerde mellom området D007A og D009. Sett mot nord. 



4.3 Område D026 

Området ligger ved Sandheim, nordvest for Vinstra sentrum på vestsiden av Lågen og langs østsiden 

av fv.417. Det ligger et moderne kulturminne, skrivarberg hvor folk har skrevet navnene sine på en 

bergknaus, som ligger midt i byggeområdet. Deler av den nordre delen av byggeområdet ble grovt 

befart da det lå mye hogstavfall som kvister på bakken og i tillegg hadde det regnet mye dagen i 

forveien slik at det var meget glatt å gå i den delen av området. Terrenget består av småkupert 

blokkmark med blandingsskog og stedvis tett bringebærkratt i nord og furuskog i søndre del. 

Området ble grovt befart.  

 
Bilde 7: Skriverberget i område D026. Sett mot øst. 

 
Bilde 8: Oversiktsbilde av nordre del av område D026. Sett mot nordvest.  



 

 

4.4 Område D045 

Området ligger vest for Lauvåsen og Brennhaugen og nord for Steindalshøgda. Terrenget består av 

bratt bergrygg i NØ som flater ut mot myr i omtrent øverst del av midten av området. Det er stedvis 

bratt og kupert terreng med myr og myrlendt i sørvest. Det er et veifar som passerer igjennom 

området, delvis langs plangrensa i sørøst og en i en liten del av plangrensa i sørvest. Vegetasjonen 

består av åpen gran-og bjørkeskog, dvergbjørk, bærlyng og einer. På svaberg sørvest for setrene ved 

Lauva ble det funnet rester etter trolig en fangstkonstruksjon bestående av en kvadratisk 

steinkonstruksjon dekket av hvitmose som måler ca.1,1mx1,1m, med ca.0,3 bredde og 0,1-0,3m høy, 

se foto nedenfor. Området ble systematisk befart og kan oppfylle §9.  

 

 

 

Figur 1: Oversiktskart over område D045. 



 
Bilde 9: Sannsynlig fangststruktur innenfor planområde D045. Sett mot nord.  

 
Bilde 10: Myrområde i D045, sett mot nordøst.  

4.5 Område D055 

Planområdet ligger over Brennsæterhøgda, sørvest for Sulsæter. Det er et veifar i øst og vest som 

passerer området parallelt. Terrenget består av bergrygg med bratt fjellvegg i øst, noe småkupert 



med tett vegetasjon bestående av dvergbjørk, einer, hvitmose, lyng og grantrær. Området ble grovt 

befart, med hovedvekt lagt langs stiene.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.6 Område D055B 

Planområdet ligger mellom Sulsæter (i nord) og Nysætra (i sørvest) med grusvei i vest. Terrenget er 

kupert og stedvis noe bratt med vestvendt helling. Vegetasjonen bestod hovedsakelig av dels åpen 

gran-og bjørkeskog og lav vekst I søndre del, og ellers einer, dvergbjørk, lyng og mose. Området ble 

befart systematisk langs bekk og ved myrområder I nord og nordøst, men ellers ble det grovt befart. 

 



4.7 Områder D060 B/C/D/E og D049D 

Områdene består av mindre teiger som ligger mellom eksisterende hyttefelt ved Nysætra. Terrenget 

er kupert og småkupert, og bratt i nordvest hvor det er tett løvskog. Vegetasjonen består ellers av 

dels åpen granskog, lyng, mose og noe einer. Det ble ikke funnet automatiske fredete eller nyere tids 

kulturminner innenfor områdene. Det ble gjennomført en systematisk overflate befaring av 

planområdene som kan oppfylle §9.  

 
 

4.8 Område D018 

Området ligger nord for Ressætra, og nordøst for et mindre hytteområde. Terrenget er kupert med 

myrområde i søndre og øverst del ved plangrensa i nord. Meget tett med tuer, einer ellers bærlyng i 

søndre del. Området ble grovt befart.  

 

4.9 Område D071D 

Planområdet ligger nordvest Ressætra og øst for Skreddardokka. Området er bratt, med vestvendt 

skråning og kupert blokkmark i øst og dels blokkmark i nordøst. Vegetasjon består av blandingsskog 

(bjørk, furu, gran), einer og bærlyng. Området ble grovt befart. 

 



4.10 Område D075 

Planområdet ligger sørøst for Nysætra og ved foten av Velsvartskard i sør. Området er liten med svak 

skråning vendt mot myra i sør-sørvest retning med småkupert åpen granskog, einer, bærlyng og 

dvergbjørk. Området ble systematisk befart og kan oppfylle §9.  

 

  

Oversiktskart av områder D018, D071D og D075 ved Nysætra.  

 

4.11 Område D110 

Byggeområdet ligger på Veslehovda og nord for Hinøgla ved sørenden av Murudalen. Det ble funnet 

en kullmile (id.232482) og tidligere registrert fangstgrop (id.62863-1) ved grustaket ble 

kontrollregistrert. Terrenget består av furumo i vest med grustaket i øst. Det er to mindre veier inn til 

grustaket, en eldre og en nyanlagt vei, og fangstgropa ligger mellom disse. Fangstgropa er en del av 

et større fangstanlegg som strekker seg fra Veslehovda og mot Hinøgla. Kontrollregistreringen 

avdekket at fangstgropens sikringssone har blitt forstyrret av nylige aktiviteter i forbindelse med 

grustaket. Det gjelder en meget høy grushaug lagt inntil gropa i sørvest.  

 



 
Oversiktskart av planområdet D110 (grustak).  

 

 
Fangstgrop id.62863-1, med grushaug og gammel grusvei innenfor gropas sikringssone. Sett mot sørvest. 



4.12 Område ved Skåbu sentrum 

Byggeområdene ligger sørøst for Gråhå og nord for fv.425 gjennom Skåbu sentrum, og er nummerert 

D065, D066, D070B, D070C, D070D, D073, D079. Det samlede området ble delvis befart, 

hovedsakelig på arealer med størst potensial for funn, i østre del og i sør og sørvest.  Øst i 

befaringsområdet er det hyttefelt, og Murudalsvegen krysser tvers gjennom planområdet i NV-SØ 

retning. Terrenget skrår mot sørøst, myr med kupert høydedrag imellom i vest og nord. Vegetasjonen 

består hovedsakelig av barskog i sør og sørøst, og bjørk og einer rundt myrområdene i vest og nord. 

Det var fra før registrert tre automatiske fredete kulturminner -  et fangstanlegg (id.39312) og to 

jernvinneanlegg (id.88181, 88182) innenfor planområdet. Disse ble kontrollregistrert og 

fangstanlegget viste seg å være et jernvinneanlegg.  I løpet av befaringen ble det funnet syv nye 

automatiske fredete kulturminner, hvorav fem er kullfremstillingsanlegg (id. 230597-99, id.230600-

01) og to er jernvinneanlegg (id.230594, id.230596).    

 

 
Oversiktskart av planområdet ved Skåbu sentrum. 

Id 39312 

(jernvinneanlegg) 



 
Kullgrop id.230598, fylt med hogstavfall. Sett mot nordvest.  

 
Kartutsnitt av lokaliteter id.88181 og 88182 i forhold til hyttefelt og terrenget.  



 
Kartutsnitt av kullfremstillingsanlegg id.230598 i forhold til hyttefelt og annen bebyggelse.  

 

5. Resultater av den arkeologiske registreringen 

I byggeområdene nord for Skåbu sentrum ble det funnet automatiske fredete kulturminner fordelt 

på syv lokaliteter (id.230594, 230596-601). Det ble også gjennomført kontrollregistrering og ny 

innmåling av tidligere registrerte automatiske fredete kulturminner innenfor befaringsområdet i 

Skåbu sentrum (id.39312, 88181-2) og i området D110 (id.62863).  I løpet av overflatebefaringen ble 

det også funnet nyere tids kulturminne i områder: D110 Veslehovda en kullmile (id.232482), D045 

har rester etter en mulig fangststruktur og i D009 var det spor etter gårdsbruk i form av deler av et 

veifar, steingjerder og noen rydningsrøyser. I område D026, nordvest for Vinstra sentrum, var det et 

moderne kulturminne, et skrivarberg/navneberg hvor folk har skrevet navnene sine på en bergknaus. 

Se tabellen nedenfor for opplysninger registrert i kulturminnedatabasen Askeladden. 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Oversiktstabell av automatiske fredete og nyere tids kulturminner registrert i 
Askeladden. 

Id-nr.: Type: Beskrivelse: 
39312 Jernvinneanlegg Tidligere registrert som fangstanlegg bestående av to fangstgroper, men 

omdefinert til jernvinneanlegg ved kontrollregistrering i 2017. Det ble påvist 
slagghaug og tykt kullag i og rundt gropene. Det ble også innmålt med D-POS 
(feilmargin på +/- 3m).  

88181 Jernvinneanlegg  Kontrollregistrering av jernvinneanlegg i 2017. Innmålt med DPOS (feilmargin 
på +/-3m).  Anlegget ligger i dels åpen skogsterreng i et hyttefelt. Det er 
hyttebebyggelse og skiløype med god avstand fra jernvinna - hyttene ligger 
ca.44m N, 80m S og 50m V og SV mens skiløypa er ca.50 og 60m i nordøst og 
sørøst. En tursti passerer tett inntil jernvinnas vestre del, ca.5m vest i NNV-
SSØ retning midt i hytteområdet.  

88182 Kullfremstillings-
anlegg 

Tidligere registrert to kullgroper inne på lokaliteten. Ved kontrollregistrering 
ved hjelp av LIDAR ble det påvist en tredje kullgrop ca.25m øst for de 
tidligere registrerte gropene. Det ble søkt etter slagg i mellom og rundt 
gropene. Innmålt med DPOS (feilmargin på +/-3m). 

62863-1 Fangstgrop Fangstgrop som ligger ved et grustak. Gropa er en del av et større 
fangstanlegg som strekker seg fra Veslehovda og mot Hinøgla. I forbindelse 
med kontrollregistreringen ble det avdekket at fangstgropas sikringssone har 
blitt forstyrret av aktiviteter i forbindelse med grustaket. Det har blitt lagt en 
meget høy haug av grus inntil gropa. 

230594 Jernvinneanlegg Ligger på slak, østvendt skråning med bjørkeskog og bærlyng. Anlegget 
består av tre kullgroper med slagghaug mellom gropene. Kullgrop 1: Ligger i 
sørvest enden av lokaliteten. Sirkulær, med noe flat bunn (myrlendt). Voll 
synlig rundt. Mål: ca.8m i diameter, dybde ca.0,7m. Kullgrop 2: ligger ca.10m 
ø-nø for grop 1, og ca.2m sør for grop 3. Sirkulær med kvadratisk bunn. Mål: 
ca.10m i diameter (ytre), og ca.3,5x4m (indre) og ca.0,8m i dyp. Kullgrop 3: 
Ca.1.5m nord-nordøst for kullgrop 2. Voll synlig sø-ø-n. Flat bunn. Myrlendt. 
Dybde ca.1.4m. Sirkulær. Mål: ca. 3-3.5m i diameter (indre), og ca.10m i 
diameter (ytre).  
Slagghaug: ligger mellom gropene i NØ-SV retning, og måler ca.6x8m. Mye 
einer og bjørk vokser over haugen.  

230596 Jernvinneanlegg Ligger på tørt høydedrag i en sørøstvendt li med myr mot sør og øst. 
Jernvinne består av tre kullgroper, en slagghaug, en kullager og en mulig tuft. 
Kullgrop 1: ligger nord i lokaliteten, noe inntil kullgrop 2 i sørløst. Voll synlig i 
nø ellers utydelig pga vegetasjon. Noe sirkulær. Mål ca.4.5m diameter og ca. 
2x1.8m. Dybde 0.6m. Noe sammenrast kant i ø. Kullgrop 2: ligger ca.3m 
nordøst for kullgrop 3. Noe sirkulær. Mål: 10m i diameter (ytre) og ca.1m 
dybde.  
Kullgrop 3: Ligger ca. 3m sørvest for grop 2. Den er sammenrast i sø kant. 
Noe oval. Voll rundt, mest tydelig v-s-sø. Mål: 7x6m (ytre) og ca3m i 
diameter (indre), med ca.1,4m dybde.   
Mulig tuft: Kant i kant med kullgrop 3 i øst. Tydelig voll i ø. Avlang form. Litt 
kull.  
Kullager: lite område på ca.3x3m, med tykk kull lag.  
Slagghaug: Ligger mellom kullgropene 2 og 3, ca.4x4m.  

230597 Kullgrop Kullgropa ligger på toppen av høydedrag, åpen gran-og bjørkeskog i et 
kupert, sørøst vendt svak hellende terreng. Voll synlig rundt. Mål: ca.7m i 
diameter (ytre), ca.2,5x2,5m (indre), og ca.0,6m dybde. 

230598 Kullgrop Kullgropa ligger i en svak sør hellende terreng i et hytteområde, på en liten 
høydedrag. Åpen vegetasjon bestående av bjørk, gress, lyng og mye einer. 
Kraftig voll rundt. Kullgropa ligger inntil adkomstvei for flere hytter, ca.3m 
nord for gropa, og med hytte som ligger ca.21m sør for gropa. Det er lagt 
kvister oppi gropa men det er også gjennomført et større inngrep inntil 



gropa, ca.2m sørøst - det er gravd ned et kum på areal på ca.12m i omkrets. 
Mål: ca. 9m i diam (ytre) og 3-3.5m i diameter (indre). 

230599 Kullgrop Ligger på sørsiden ved fotenden av tørt høydedrag med myr i vest og noe 
myrlendt i sør. Form: Sirkulær med kvadratisk bunn. Synlig voll rundt hele. 
Mål. 5m diameter (ytre), 2x2m (indre). Dybde ca.0.9m. 

230600 Kullgrop Ligger i småkupert myrlendt/våtmarksområde med bjørkeskog, einer og lyng. 
Bunnen av gropa har ingen vegetasjon, men myrlendt. Synlig voll rundt på 
ca.0.7-1m bred og ca.0.2-0.4m høy. Sirkulær med flat bunn. Mål: ca.7m i 
diameter (ytre) og 3,5m i diameter (indre). Dybde 0.5-0.8m.  

230601 Kullgrop Ligger på rygg (ø-v retn.), omringet av myrlendt/våtmark. Vegetasjon består 
av bjørkeskog, einer, lyng og gress. Sti retning ø-v passerer gjennom vollen i 
nord. Sirkulær med spiss bunn, og ved nordenden kollapset. Kraftig voll rundt 
i ø-s-sv. Mål: 5-6m diameter (ytre), 2,5x2,8m (indre). Dybde ca.1-1.2m.  

232482 Kullmile På furumo, ca.15m sør for grusvei. Sirkulær med grunn grøft rundt hele. Mål: 
ca.10m i diameter (ca.0,5m høy).  

 

 

 

6. Konklusjon 

I forbindelse med kommuneplan for Nord-Fron kommune, ble det gjennomført overflatebefaringer 

av et antall byggeområder i perioden 31.8.-9.9.2017. Byggeområdene ligger spredt utover hele 

kommunen fra Skåbu i sørvest til Sulsætra/Nysætra i øst og ved Rondablikk i nord, og kommunen har 

nummerert dem A1/A2/A3, D007a/b, D009, D018, D038, D026, D045, D049d, D055, D055b, 

D060b/c/d/e, D065, D066, D070b/c/d, D071d, D073, D075, D079, D110. I noen av områdene ble det 

gjennomført grove, innledende befaringer, andre byggeområder ble systematisk registrert og 

befaringen kan oppfylle undersøkelsesplikten etter §9 i kulturminneloven. Det ble funnet syv nye 

lokaliteter med automatiske fredete kulturminner (id.230594, 230596-601). Tidligere registrerte 

automatiske fredete kulturminner ble kontrollregistrert (id.39312, 62863, 88181, 88182). Det ble 

også funnet nyere tids kulturminner i form av en kullmile (id.2324842), rester etter en mulig 

fangststruktur, et skrivarberg/navneberg, deler av et veifar, steingjerder og rydningsrøyser.  
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Vedlegg: Kart med kulturminnelokaliteter 



7. Kartvedlegg  

 

Kartutsnitt av lokalitet id.230600 og id.230601. 

 
Kartutsnitt av lokaliteter id.230596 og id.230599 



 
Kartutsnitt av lokalitet id.230597. 

 
Kartutsnitt av lokalitet id.39312.  



 
Kartutsnitt av lokalitet id.230594.  
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