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BAKGRUNN FOR PLANEN
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Bakkane Syd i Siljan kommune ble Mosletta
overflateregistrert av Telemark fylkeskommune. Denne befaringen påviste stor tetthet av automatisk
freda kulturminner på Mosletta. I sammenheng med reguleringsplan for gang/sykkelveg mellom
Høisetbakkane og Rv32 Heivannsvegen ble det derfor vurdert nødvendig med en arkeologisk
registrering av planområdet (viser til brev fra Telemark fylkeskommune til Siljan kommune av
17.03.2005).
OMRÅDET
Traseen for den planlagte gang/sykkelvegen ligger i skogsområde nord for Bakkane Syd, på nordsiden
av Rv32. En flate med rydningsrøyser ble der undersøkt av Oldsaksamlingen. Resultatene fra denne
utgravningen er foreløpige, men tyder så langt på at det kan skilles ut minst to rydningsfaser, en i
romertid/folkevandringstid og en i middelalder.

BESKRIVELSE
TERRENGET

Planområdet er bevokst med granskog. Den planlagte gang- og sykkelvegtraseen er, som kartutsnittet
viser, delvis sammenfallende med en allerede eksisterende skogsveg. Innenfor planområdet er det flere
gressbevokste lysninger i skogen, med rydningsrøyser på og utenfor lysningene. Dette er flater som
har vært dyrket.
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Fra før var det registrert gravrøyser og rydningsrøyser innenfor og utenfor planområdets avgrensning.
Undersøkelsen påviste ikke nye funn av automatisk fredete kulturminner, men de registrerte røysene
ble målt inn på nytt for å oppnå en mer
nøyaktig lokalisering.
NYERE TIDS KULTURMINNER

Kullmiler og nyere rydningsrøyser. To
langstrakte steinsamlinger som skjærer
tvers over planområdet er trolig
sammenraste steingarder.
FORLØP

Undersøkelsen ble utført i løpet av 6
dagsverk, i tillegg til 1,5 dagsverk med
maskin.

Fig.1. Gravrøys 5 m fra skogsveg. Mot NV.
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SJAKTER

I nordvestlige del av planområdet ble det lagt en sjakt med maskin for å avklare hvorvidt det fantes
flere røyser som ikke var synlige på overflaten, eller andre typer førreformatoriske aktivitetsspor.
Påfylt masse i skogsvegen ble fjernet for å komme ned på opprinnelig undergrunn. En registrert røys
som strakte seg inn i vegen ble snittet med maskin. Denne er tolket som en rydningsrøys. Det ble ikke
vurdert som hensiktsmessig å ta ut dateringsprøve fra lag under røysa da fyllmassen var svært løs, noe
som innebærer risiko for forstyrret kontekst på prøven.
Det ble i tillegg lagt en liten sjakt gjennom en sti som krysser over planområdet, for å avklare om dette
kunne være rester av en hulveg. Snittet viste ikke tegn til nedskjæring og hulvegen ble avskrevet.

PRØVESTIKK

I sørøstlige del av planområdet, der
gang/sykkelvegen skal knyttes til
Heivannsveien, ligger en tidligere
dyrket flate med rydningsrøyser på og
rundt. Disse har varierende karakter og
muligens ulik alder. I hovedsak kan en
skille mellom to typer røyser her; røyser
bestående av hodestor stein, og røyser
bestående av nevestor stein. To av de
sistnevnte er røyset opp inntil jordfaste
steiner. Flaten er bevokst med grantrær,
noe som gjorde det uråd å sjakte dette
området med maskin. Det ble lagt 10
prøvestikk på flaten, alle funntomme.
Fig.2. Område for prøvestikk. Mot NØ.

Torvdekket varierer fra 5 til 22 cm, undergrunnen består av rødbrun grusblandet sand. Det er en del
småstein og nevestor stein i grunnen, men det blir generelt mer steinete mot bunnen av prøvestikkene.
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KONKLUSJON
Undersøkelsen påviste ikke nye funn av automatisk freda kulturminner, men det er tidligere registrert
sikre gravrøyser på og rundt en tidligere dyrket flate i nordvestre del av planområdet. Vernesonen til
den ene gravrøysa tangerer skogsvegen slik den ligger i dag. På samme flate ligger flere
rydningsrøyser av ulik karakter og størrelse. Det er også tidligere registrerte rydningsrøyser i
planområdet for øvrig. Beliggenheten nær gravrøyser i tillegg til den relative nærheten til undersøkte
rydningsrøyser fra eldre jernalder/middelalder på Bakkane Syd sannsynliggjør at også
rydningsrøysene på Mosletta har kunnskapspotensiale.

SKIEN 09.05.06

.................................................................
Feltleder / Saksbehandler

-8-

