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- Rapport fra

Ovennevnte planområde er nå arkeologisk registrert.
Det var lav vannstand ved registreringen.
Det ble ikke funnel automatisk fredete kulturminner.
Vi har derfor ingen merknader til planen.
Vi minner likevel cm at dersom del framkommer aulomallsk

anleggsarbeid eller annenvirksomhetl
fylkeskommunen

fredete kultunninner

i forbindelse

med

planområdet, må arbeidet straksstanses0g utviklingsavdelingen

varsles, jmf. kulturminneloven

i

§8. 2.

[ forbindelse med registreringen ble det totalt brukt 73 arbeidstimer, inkl. kjøring, for—og etterarbeid.
Faktura på lil sammen kr 52560,- (73 Iimer a kr 720,-) vil bli send! fra regnskapsseksjonen snarest, 0g vil
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Hø de over havet

Tiltakshaver:
Adresse:
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Sakinummer:
Metode:
Registrering

Rn

1 1/] 120

Overflatere
utført:

istrerin

27.04.201l

ort utført:

15.06.20]

I

Ved:

Bemt-Egil Tafjord, Erlend Nordlie.
Ingunn Beyer Hansen, Astrid B.
Lorentzen 0g Linda Ameslad

Ved

Linda Arnestad

Type
Aulnm.

Nyere

fredete

kullurminner

tids kulturminner

i området:

i området:

Fotodokumentasjon:

Faglige

Regislreringsnummer
ID-nummer

K-nummer

F010 i saksmapge

konklusjoner:

Planen er ikkei konflikt med kulturminner.
Automatiskfredele kulturminner
Planen er i konflikt
Ingen synlige, potensiale under bakken
Ikke vurdert
Videre sahgang

Merknader:

(for snlubellandler):

N 'ere lids kulrurminner
Planener i konflih

‘
»

Ikke påvisl til nå, nærmere arkivgekk påkreves
Ikke vurder!
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FOR

Nore og Uvda1komrmne

PLANEN:

I forbindelsemed planlagt rehabillleringav Dam Sønslevatni Nore og Uvdal kommuneer det utført
arkeologiske registreringer innenfor planområdel. jf. Kullun-ninneloven
ble utført den 27.apr112011.

§ 9 av I978. Registreringen

Formåletmed registreringenvar å undersøkeom automatiskfredeteeller nyeretids kulturminnerkom
i konflikl

med planlagte inngrep i landskapet i forbindelse med reguleringen.

OMRÅDET
Planområdetligger Sentralt, sør i Nore og Uvdal kommune, med utsikt mot lmmgljel1 i nordvest.
Planområdetbegynner nord for det nordøstligehjørnet av Sønstevamog strekker seg ca. 1,3 km i
sørlig retning, Høyden varierer mellom 1010 og 1070 moh.

Det er ikke registrertkulturminner innenfor planområdettidligere. men det er registrerl6 automatisk
fredete kulturminnervesl for planområdet.Av disseer det kun det nordligstekultunninnel id. 89554
som ligger over vannflaten, de øvrige 5 ligger under der Sønslevatn ligger i dag. Id. 89554 er en
fangsllokalitet med 5 fangstgroper, daten til jemalder/middelalder.
Av de øvrige er id. 130946,
130944
og 130945
fangsllukaliteler
med henholdsvis 3, 12 og 5 fangslgraver,
daten lil

jernalder/middelalder. Id.
bosetning/aktlvitelsområde

130754

er

el

losfunn

fra steinalder. og

id.

130749

er

et

dalen til )mgre steinalder.

[ tillegg er det registrert 6 kulturminner med uavklart vemeslatus rundt planområdet, Id. 41929 ligger
nord for planområdet. og er en fangsllokalnel beslående av en fangslgrop.
Id. 130768 er et
bosemings/aktivitelsområde og id. 130772 er løsfunn av flint og kvartsitt. De to sistnevnte ligger vest
for planområdet. og under der Dam Sønslevam ligger i dag,

Id. 136234, 136235 og 136236 er [re groper som ligger umiddelbart øst for der riggområdel er
planlagt, men deres funksjon og vemeslatus er ikke avklart

OMRÅDEHISTORIE
Dam Sønslevatnble bygget i perioden 1963-1966 som inntaksmagasinul kIafisIasjoneneUvdal log
11.0ppnnne1ig
lå det tre vann etter hverandre, orienterl usI/vesl i lmingdalen. Disse var Sønslevatn.
Mevatn og Sjugurdtjem. Sønslevaln var de! største og østligste av vannene. med en opprinnelig

beliggenhetpå 1029 m.o.h. . og i størrelseca. 2, 5 km lang og inntil l lun bred.Det midtre vannet,
Mevaln, var langt og small og lå på 1040 m.o.h., mensSjugurdstjem,i vest, var minstav vannenemed
en opprinnelig beliggenhet på 1052 m.o.h. Avstanden mellom vestenden av Sjugurdsljem lil østenden
av Sønstevatn var omtrent 7 km. Som en følge av oppdemmingen ble disse [re vannene slått sammen

til dagensSønstevatnsom ligger på 1060 m.o.h. Darn Sønslevamligger direlae nord for det nordøstre
hjørne av dette vannet.
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REGISTRERINGENS

Planområdet

FORLØP

ble undersøkt \"ed visuell

OG

RESULTATER

overflateregisnering

etter synlige

kulturminner.

I tillegg

ble

nedlappingbellet i hele tiltakets lengde undersøkt. etter avtale med Norsk Maritimt museum. for å
vurdere om det var nødvendig med marinarkeologiske

undersøkelser.

Siden grepene med id. 136234-36 lå umiddelbar! øst for planområdet var registrert som uavklane var
det nødvendig å undersøke nærmere om grepene kunne ha automatisk fredningsstmus. og dermed
kunne få innvirkning på det planlagte arbeidet rundt Dam Sonstevaln Gropene ble genfunnel og
innmåll.

An 0g vemeslalus kunne ikke avklares, men på grunnlag av deres plassering og avstanden til

planområdel. vil de ikke Fåinnvirkning på planlagte tiltaket.
Det ble registrert en fure i terrenget rett sør for planområdet (id 144610). Denne er ikke nevnt i
rapporten fra registreringen i 1962. og er derfor sannsynligvis av mere dato. Det er trolig al denne
furen kan ha han nae å gjøre med anleggs/lransportarbeid
Sonstevaln.

DELTAGERE

i sammenheng

med byggingen

av Dam

OG TIDSROM

Regisireringen ble utført av arkeologene BernI-Egil Tafjord. Erlend Nordlie: Ingunn Beyer Hansen,
Astrid

B. Lorentzen og Linda Ameslad.

Rapponarbeid

ble utføn av arkeolog Linda Arnestad. De! ble

brukt 60 timer i fell, inkludert kjøring. Til for og etterarbeid ble det brukt 13 timer. Det ble til sammen
brukt 73 timer på arbeidet med saken.

Dam Sonstevatn
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BESKRIVELSE
Terrenget i sør er fuktig og består av blokkrik mark. bevokst med lyng og mose. Den midtre og vestre

delen ligger i nordøee hjørneav Sønstevam,mensnordre de] ligger i skrånende terreng i hovedsak
mot nordvest,

ned mot utløpet fi-a dammen.

Den nordre delen er bevokst med lyng, mose,

krattvegelasjonog enkelte mindre trær, i hovedsak fiellbjork.

FUNN
ld-nr. fru kultur-

Type funn

Gbnr.:

Datering

Grep

28/1 Ruslrud

uavklart

Merknad

minnednmbnsen
Askeladden

136234

Kommer ikkei
konflikt

med

Innen

136235

Crop

28/l Rustrud

uavklart

Kommer ikkei

136236

Crop

28/l Rustrud

uavklart

Kommer ikke i

144610

Fure

28/1 Rustrud

Ikke fredel

Kommerikkei

konflikt
konflikt
konflikt

BESKRIVELSE

med
med
med

AV FUNN

ID. 136236 GROP
Gropen er rektangulærformer, måler ca. 120
x 150 cm, og er ca. 50 cm dyp.051m konside
er noe mer ujevn enn de øvrige sidene. Del
ble ikke funnet stein i kantene. Gropen er
plassen på en lilen rygg på tvers av
dalremingen.
Terrenget er steinete.
godt

drenert og bevoksx med lyng, mose og
enkelle ijellbjørk..

F om 2; Bildet viser ini [361311 I retning nord

lauen
Innen
Innen

Dam $c”
Nye
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og Uma! kD'TF'Ln'WE

ID. 136234 GROP
Gropen er tilnærmet sirkulært formel, ca. I40
cm idiameler. og ca. 60 crn dyp. De! er
antydning til \011 i retning nord/nordøsl. ca.

50 cm bred. Ligger noenmindrestein(ca. 20
cm) i bunnenav gropen i øst. Gropen er
delvis fylt med vann og is og ligger plassen
på en liten r_\gg på tvers av dalretningen.
Terrenget er fuktig. og bevoksl med lyng,
mose og diverse kran’vegetasjon.

F ala 3: Bildel viJer id. I 36234. i retning nord.

ID. 136235

GROP

Gropen

er rekmngulær mol kvadratisk

formet,

c1200

x 210 cm, og er mellom

60-

80 cm dyp. Vestre konsideer noekortereenn
den østre, ca. 180 cm. Gropen ligger ca. 10
meter øst for id. 144610. Terrenget er
steinete. og bevokst med lyng. mose 0g

diverse kramegetaSJon.
l

Fom 4: Bilde! w'Jer id 136235, framing ves!
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ID. 144610 FURE
Furen ligger mellom l070-l090
m.o.h. og
snekker seg i en bue ovenfor veien som ligger
øst for Sonslevam. Furen begynner ca. 8
meter nordøst for der veien svinger over Dam
Sunslevam. 0g strekker seg i nsr/sørøstlig
retnlng ca 70 meter. før den svinger og
fortsetter i sørvestlig retning ca. 150 meter og
avsluttes nede ved veien. Furen er ca. 220
meter lang. mellom 2-3 meter bred, og ca. 80

cm dyp. Furen ligger ca. 10 meter vest for id.
136235. i skrånendeterreng mot vest. bemksl
med lyng, muse, diwrse

kramegetasjon

og

enkelte fjellbjørk. Det ligger steineri ulike
størrelser gjennom hele furen, og i enkelte
panier er del svær!fuktig.

Foro 5: Bildel v::er Id 144610, framing .wr-mrvext
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Falu 6: Bilde! wiser id. 144610, ireming
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KONKLUSJON
Hele planområdet ble undersøkt i forhold til Kulturminneloven av 1978 §9. Det ble ikke påvnsl
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. [ løpet av undersøkelsen ble de nærmeste
kulturminnene
riggområdet
planområdet.

(id. 136234-36)
kontrollregisn'erl
skal ligge. Videre ble det funnet
Ingen av disse kulturminnene
vil

på grunn av deres nære beliggenhet
til der
en fure i terrenget (id. 144610).
rett ovenfor
komme i konflikt
med det planlagte
arbeidet.

Nedlappingbehel i hele lillakets lengde ble undersøkt, og det vil vurderesav Norsk Maritimt museum
om ytterligere marinarkeologiske undersøkelser er nødvendig.

DRAMMEN

20.04.11

Linda Ameslad

Fellleder / Saksbehandler

ä
FOTOLISTE
av Dam Sonstevaln,

Foto 1:01 ersiklsbildc

i retning

vesvnordvest.

Foro 2: Bildet viser id. 136236. i retning nord,
Foto 3:
Foto 4:
FoloS
Folo 6.

Bildet
Bildet
Bildet
Bildet

Viser
Viscr
user
Vlser

id.
id.
id.
id.

136234,
136235,
l44610.
l44610.

i retning
iretning
i retning
i retning

nord.
vest
sørsørvest.
sørvest...

KARTLISTE
Kan 1: Kanel viser planområdel 0g kulturminnene 1 nærområdet
Kan 2: Kancl viser planområdet med de nærmeste kulmnninnene

unålestokk l: 12 500..
inntegnet etter kontrollr

.
i

O'Strering.

..3

målestokk l: 5000...
KILDER
hiklmm.

Thor 5.1962.

("”bare/ning

om arkeologiske

undcrmkclser

[962 1 Immgdulvll,

Uvdal S. Nnre

PGD Buskerud. Universitetets oldsakssamHngved de arkeologiske museers reglstrerlngsljenesle.
Oslo.

