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Figur 1: Buvatnet i Nesbyen.
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Figur 2: Kart over planområdet.
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Figur 3: Buvatnet i Nesbyen

Bakgrunn for registreringen
I forbindelse med oppstart av ny reguleringsplan for Buvatn-Nes Østmark i Nesbyen kommune
foretok Viken fylkeskommune en arkeologisk registrering. I området er det planlagt nye
fritidstomter, veier og vann og avløp.
Ut fra områdets topografi og kjente automatisk fredete kulturminner i området av både kullgroper
og jernvinneanlegg varslet Viken fylkeskommune i brev av 14.10.2020 om behov for en arkeologisk
registrering, jf. kulturminneloven § 9. Hensikten var å undersøke om planen kommer i konflikt med
automatisk fredete kulturminner.

Sammendrag
Det ble foretatt en undersøkelse av planområdet med overflateregistrering. Det ble funnet 10
automatisk fredete kulturminner i området, 9 kullgroper og et jernvinneanlegg. Disse lå spredt
innenfor området, med jernvinneanlegg i nord og med kullgropene i sør.

Deltakere og tidsrom
Registreringen ble utført av feltarkeolog Vanja Tørhaug. Feltarbeidet ble gjennomført i tidsrommet
2. - 13. november. 2020.
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Områdeskildring
Området for undersøkelsen ligger ved Buvatnet øst i Nesbyen kommune. Området grenser til
stølsområdet Buvasstølan i nord og Bagnsvegen i sør. Terrenget i området er karakterisert av
sørøsthellende skogsterreng med koller og høydedrag i nord. Det ligger myr, tjern og bekker i
området. Lengst nord grenser området til stølene, ellers finnes enkelte hytter innenfor planen.
Vegetasjonen er dominert av granskog, einer, lyng og gressarter, og før registrering var det hogd
innenfor store deler av området. Området ligger på 845-940 moh.
I planområdet var det ikke kjent automatisk fredete kulturminner, men i nærheten finnes to kjente
jernvinneanlegg og noen kullgroper. Jernvinneanleggene ligger lenger nordøst ca. 800 m fra
området, ID49712 og ID42752. Det ene jernvinneanlegget ligger ved en stor myr på nordsiden av
Buvatnet (ID49712) og er datert til middelalder, 1180-1284 e.Kr. Det andre jernvinneanlegget
ligger rett ved en myr nordøst for stølene. Dette er et eldre type anlegg med størkneslagg som kan
dateres til før 700-tallet. Dette viser at området har lange tradisjoner for jernproduksjon tilbake til
jernalder og opp i høymiddelalder. Ofte ligger jernvinneanleggene lokalisert ved myr, hvor
myrmalm ble hentet opp. Det er også kjent funn av en stokkebåt nordøst i Buvatnet. Det finnes få
bevarte båter av denne typen, og dette er den eneste fra Nesbyen kommune. Stokkebåtene som
er kjent i Hallingdal er funnet i utmarka i områder med fangstgroper og spor etter jernutvinning.
Stokkebåten fra Buvatnet er datert til høymiddelalder til ca. 1150-1300. Det er usikkert hva
stokkebåtene har vært brukt til. En tolkning er at de kan knyttes til frakt av jern eller
fangstprodukter. En annen forklaring er at de kan ha vært brukt til fiske med garn (Bloch Nakkerud
og Lindblom 1994).

Figur 4: Oversyn planområdet i nord med myr og skogsterreng. Kullgrop ID275936 og jernvinneanlegget ble
registrert på nordsiden av myra nord for Hugarhaugen og ved Knutsvegen, sett mot vest.
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Figur 5: Kart som viser automatisk fredete kulturminner i området, hvorav alle jernvinneanlegg er med iD-nr, hentet fra
Askeladden ra.no.
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Figur 6: Hovedparten av kullgropene ligger i lia sør i området på nordsiden av Buvatnet,

Figur 7: Kullgrop ID275928 nord i planområdet, Gropa ligger i sørvendt terreng ovenfor myra og ca. 60 m sør for
jernvinneanlegg ID275939, sett mot nordvest.
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Metode
Ved denne registreringen ble det benyttet overflateregistrering og LIDAR som metode.

Overflateregistrering
I skog og utmark blir området befart til fots og gjennomgått systematisk for å se etter synlige
kulturminner, som graver, kullgroper, fangstgroper, tufter, hulveier mfl. Undergrunnen blir sondert
ved hjelp av jordbor, en ca. 1 meter lang metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig
å ta ut en profil av undergrunnen. Bruk av spade til å stikke etter slagg er også vanlig i områder
med jernvinneanlegg. Overflatebefaringen gir også grunnlag for planlegging av eventuelle videre
undersøkelser. Områdets topografi, undergrunn og plassering i forhold til kjente funn i
nærområdet vurderes.

LIDAR
I forkant av prosjektet studeres høydekart utarbeidet fra flybåren laserskanning av området
(LiDAR). På kartene fremstår terrengformasjoner som høyder og groper tydelig. Disse kan være
gravhauger, kullgroper, fangstgroper, tufter, hulveier mm. Kartene viser imidlertid ikke med
sikkerhet hva terrengformasjonene er, og anomaliene må derfor befares
Kulturminner blir målt inn med CPOS med RTK-fix, beskrevet og fotografert. Dokumentasjonen blir
lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.

Figur 9: Kullgrop, ID275926 ligger på skogsflate sør i området, rett vest for veien opp til hytter i området, sett mot øst.
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Undersøkelsen
Det ble utført en registrering innenfor planområdet nord for Buvatnet og sør for Buvasstølan.
Området ble gått over og det ble sett etter synlige automatisk fredete kulturminner slik som
kullgroper, fangstgroper, tufter, røyser mm. Det ble også sett etter slagg i veiskjæringene sør og
nord i området. Det ble stukket med spade etter mulige slaggkonsentrasjoner rundt kullgropene og
ved bekker og myrområder. Det er kjent jernvinneanlegg av eldre og yngre type i nærområdet og
disse finnes nær myrene. Slagg er oftest ikke synlig på overflaten og ligger ofte på tørre flater og
høyder, langs bekker og myr.
Det var ikke kjent automatisk fredete kulturminner innenfor området, men på LiDAR kart, som er
noe dårlig for området var det svakt, synlig noen få groper sør i planområdet. Ved registreringen
ble det funnet 9 kullgroper, og disse lå spredt i skogsterrenget i lia på nordsiden av Buvatnet. Ved
kullgropene og i området ble det lett etter jernvinneanlegg med bruk av spade. Nord i området
nær stølsområdet, ved et tjern ble det funnet slagg og en forsenkning med kull og slagg etter mulig
ovnsgrop, ID275929.

Resultater/funn
Det ble registrert 10 nye automatisk fredete kulturminner i området, 9 kullgroper ID273396,
275908, 275909, 275911, 275913, 275925, 275926, 275927, 275928 og et jernvinneanlegg,
ID275929. Gropene ligger spredt innenfor området med 8 stykker liggende sør i feltet i lia ovenfor
Buvatnet. Kullgrop ID 275928 og jernvinneanlegg ID275929 ligger nær stølsområdet lengst nord i
området på nordsiden av en øst-vest gående stor myr.

Figur 10: Myr vest for jernvinneanlegg ID275929 som ligger på høyden øst for denne, sett mot øst.
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Figur 11: Kart over planområdet med registrerte automatisk fredete kulturminner, kullgroper og jernvinneanlegg
ID275929, her vist med 5 m sikringssone, markert med gult.
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Jernvinneanlegg, ID275929
Jernvinneanlegg på høyde. Den ligger rett sørøst for tjern og fuktig terreng med myr. Det er tett
vegetasjon med einebusker og gress. Anlegget strekker seg på sørsiden av høyden i hellende
terreng, 7 m sørøst for tjern. Det ligger ca. 38 m sørvest for hytte og 30 m sørvest for
Knutsvegen. Det ligger slagg i nedkant av høyden og skråningen. Utstrekning er 8 m N-S og 15 m
Ø-V. Type: tappeslagg med rennestruktur. I vest på flaten er en forsenkning 1 x 1 m. i diameter
og dybde på 0,3-0,4 m. påvist kull og slagg i bunn under torvlag på 10 cm. Flat bunn. Antatt
ovnsgrop. Lite synlig og fullstendig dekket av einebusker. Jernvinneanlegget ligger på 940 moh.
Type

Lengde

Bredde

Slagg

Jernvinneanlegg

15 m Ø-V

8 m N-S

Tappeslagg

Figur 12: Jernvinneanlegg ID275996 ligger på høyde nord i området, sett mot nord.

Figur 13: Grop i vestre del av
jernvinneanlegget med slagg og kull i
bunn.
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Figur 14: Kart over område med funn av jernvinneanlegg ID275929, her vist med 5 m sikringssone, markert med gult.
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Kullgropene er synlige i terrenget hvor hovedparten er runde og har synlige voller. To av gropene
har rektangulær form og flat bunn. Gropene måler 4-5 m i ytre diameter. Jernvinneanlegget består
av en slagghaug og slaggutkast og det er en tydelig grop på høyden som kan være en ovnsgrop,
med slagg og kull i bunn. Denne ligger på høyden lengst mot vest. Slagget som ble funnet på
lokaliteten er av type tappeslagg. Disse ovnstypene tilhører Fase II i yngre jernalder og middelalder
(Larsen 2009). Anlegget er sterkt overgrodd av einebusker, og er derfor lite synlig på overflaten.
Vegetasjonen er gress og lyng.

Askeladden
ID:

Type:

Mål:

Beskrivelse:

Dybde:

Kullgrop

Ytre: 5 m
Indre: 3 m
Topp voll: 3,5 m

Rund kullgrop med markerte voller. I
sørøsthelling i hogstfelt. Kullag i bunn er 10
cm. Fylt igjen med kvist. Den ligger 22 m NV
for veien og 50 m NV for Buvatnet

1m

273396
275908

Kullgrop

Ytre: 5 m
Indre: 2,5m
Topp voll: 3 m
Bunnmål: 1,5 m

Rund kullgrop med voller, men ikke i V. I
sørøsthelling i hogstfelt. Kullag i bunn er 15
cm. Den ligger 2 m NV for veien og 39 m NV
for Buvatnet

0,8 m

275909

Kullgrop

Ytre: 3,5 m
Indre: 2 m
Bunnmål: 1 m

Kullgrop i sørøsthellende skogsterreng i 0,6 m
hogstfelt. Kull i bunn er10 cm. Uten synlig voll.
Stein i ytterkant av grop. Ca. 40 m NV for
kullgrop ID275908.

275911

Kullgrop

Ytre: 5 m
Indre: 2,5 m
Topp voll: 3,2 m
Bunnmål: 1,5 m

Rund kullgrop med markerte voller. Flat bunn. 0,7 m
På høyde i flatt terreng hogstfelt. Kullag i bunn
er 5-10 cm. Den ligger 15 m sør for vei opp til
hytte og 120 m NV for Buvatnet

275913

Kullgrop

Ytre: 4 m
Indre: 2 m
Topp voll: 3 m
Bunnmål: 1 m

Kullgrop på skogsflate i hogstfelt. Rund form
med voller. Kullag i bunn er 5 cm. Ligger på
høyde.

275925

Kullgrop

Ytre: 4 m
Indre: 2,5 m
Topp voll: 3 m
Bunnmål: 1,8 m

Rund kullgrop 7 m sørøst for vei. I hogstfelt, på
flate. Kullag i bunn er 3 cm.
Kullgrop på skogsflate. Ligger i åpent terreng. 0,8 m
Kullag i bunn ca. 3 cm. Stor stein avgrenser
gropa i vest.

0,7 m

275926

Kullgrop

Ytre: 4 m
Indre: 2,5m
Bunnmål: 1,8 m

275927

Kullgrop

Ytre: 5 x 4m
0,9 m
Stor, kullgrop i skogsterreng. Flat bunn. Ligger
Indre: 3 x 2 m
i utkant av flate med sterkt stigning terreng mot
Topp voll: 3,5 m
nord. Kullag i bunn ca. 10 cm.
Bunnmål: 2 x 2,5 m

275928

Kullgrop

Ytre: 4 m
Indre: 2 m
Topp voll: 2,5 m

Kullgrop sørøsthelling, 35 m øst for bekk og 40 0,7 m
m nordvest for myr. Rund form med voller.
Kullag i bunn ca. 5-10 cm.

Tabell 1: Registrerte automatisk fredete kulturminner av typen kullgroper.
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Figur 15: Kullgrop ID275908 tv. og kullgrop ID275909 th., de ligger på nordsiden av Buvatnet.

Figur 16: Kullgrop ID275911 tv. og kullgrop ID275913 th., de ligger på nordsiden av Buvatnet.

Figur 17: Kullgrop ID275925 tv. og kullgrop ID275926 th., de ligger på nordsiden av Buvatnet.
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Figur 18: Kullgrop ID275927 tv. og kullgrop ID273396 th., de ligger på nordsiden av Buvatnet.

Figur 19: Kullgrop ID275928 tv. og slagg ved jernvinneanlegg ID275929 th., lokalitetene ligger nord i planområdet.

Konklusjon
Det ble foretatt en arkeologisk registrering i forbindelse med oppstart av ny reguleringsplan for
Buvatn-Nes Østmark i Nesbyen kommune. Det ble funnet 10 nye automatisk fredete kulturminner i
planområdet, 9 kullgroper og 1 jernvinneanlegg. Disse er kullgropene ID273396, 275908, 275909,
275911, 275913, 275925, 275926, 275927, 275928 og jernvinneanlegg ID275929.

Mars 2021
Vanja Tørhaug
Feltarkeolog
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