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Forord
Kultur avdeling en ved F ylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndi gheten i
Rogaland fylke. (F or mer om lover, veiledere, myndigheter og roller, se samleside
hos Riksantikvaren ) .

Etter å ha mottatt plan en har saksbehandler undersøkt forhold et til kjente kulturminner , og vurdert
potensialet for hittil ukjente automatisk fredete kulturminner , innenfor planområdet . P å bakgrunn av
dette er det gjort en faglig vurderi ng av behovet for arkeologiske registreringer. Arkeologiske
registreringer er hjemlet i Kulturminnelovens § 9, 1. ledd.

Arkeologiske r egistreringe r har som målsetting å avklare omfanget til kjente og ev. ukjente
automatisk frede te kulturminner i n nenfor/nært opp til planområdet som kan komme i konflikt med
planformålet. A ntall enkeltminner påvist ved registreringen , utbredelse, datering og tilstand vil bli
dokumentert og beskrevet i rapporten . Omfanget av registreringen avgjøres b l.a. av plan ens formål,
topografiske forhold og sannsynlighet en for å finne bevarte automatisk fredete kulturminner.

Oversikt over mange av de tidligere registrerte kulturminnene i Rogaland , og Norge , finner du i
Riksantikvarens nasjonale database Askeladden . Askeladden er imidlertid ikke komplett eller
opp datert for alle kommu ner, og k un en brøkdel av de automatisk fredete kulturminnene er kjent
eller synlig på overflaten. Uop pdagede kulturminner ha r etter Kulturminneloven like sterkt vern som
de kjente kulturminnene .

http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Veiledning/
http://askeladden.ra.no/sok/
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1 Sammendrag

De kulturhistoriske registreringe ne ble gjennomført i forbindelse med Reguleringsplan for
masseuttak Hestamoen i Forsand kommune. Formålet er å legge om RV 13 samt ta ut masser i
området. Planområdet består av cirka 19.000 HA med dyrket mark og beite.

Området ble overflateregistrert og d et ble målt inn i 57 røyser i varierende størrelser og form, et
mulig gardfar samt et veifar. Da det var usikkert hvor gamle røysene, veifaret og gardfaret var, ble
flere av røysene samt veifaret snittet. I hovedsak ble det benyttet gravemaskin til dette a rbeidet.
Resultatene av snittingen viste at røysene og veifaret er nyere tids kulturminner, noe som
korresponderer med ytterligere opplysninger fra grunneiere, andre kjentfolk, representanter fra
Arkeologisk museum, UiS og eldre kart. Det mulige gardfaret ble avskrevet etter opp lysninger om at
d ette er utkast stein fra graving av en overvannsledning som skal føre vannet bort fra fjellet i nord .
D ette ble også bekre ftet ved observasjoner av drens rør som kom ut i sørlig ende av steinstrengen.
Alle kulturminnen e ble følgelig avskrevet etter nærmere undersøkelser, observasjoner og
tilleggsinformasjon om området.

I forbindels e med undersøkelsen ble det i tillegg gravd 47 sjakter og totalt ble det avdekket et areal
på 3924 m². Det ble ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner i forbindelse med de
k ulturhistoriske registreringene . Undersøkelsene viste at områdene med dyrka mark, og stedvis også
beiteområdene er dyrka opp/rydda i nyere tid .

Figur 1 : Oversiktskart over sentrale Forsand med planområdet markert i rødt
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2 Rammene for undersøkelsen

2.1 Bakgrunn

Registreringen ble foretatt i forbindelse med v arsel om oppstart av r eguleringsplan for masseuttak
Hestamoen . R e guleringsplanen omfatter gnr/bn r 37/1, 2, 3, 5, 6, 8, 17 og 20 , i Forsand kommune .

Det er fra tidligere registrert en rekke aut omatisk freda kulturminner i planområdets nærområde. På
bak grunn av dette , ble planområdet vurdert til å ha et stort potensiale for funn av ukjente
automatisk freda kulturminner. Seksjon for kulturarv gjennomførte derfor en befaring av
planområdet den 18.0 3.2014 .

På bakgrunn av observasjonene gjort på denne befaringen mente seksjon for kulturarv at det var
behov for nærme re arkeologiske registreringer for å kunne gi en endelig uttale til planen. Formålet
med registreringen var å finne ut om det befant seg automatisk fred a kulturminner innenfor
planområdet .

Figur 2 : Planområdet i landskapet og kjente kulturminner vest for planområdet
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2.2 Område t og tidligere registrerte kulturminner i nærområdet

Planområdet ligger på et flatt platå øst for Forsand sentrum. I vest er området avgrenset av riksvei
13, Fossanvegen. Vest for vegen s tiger terrenget kraftig opp mot nordvest, mot området kalt
Ryggjen. I nord og øst avgrenses planområdet av særdeles bratt stigning og et påbegynt boligfelt. I
sør og sørøst er terrenget blitt senket kraftig grunnet masseuttak. Opprinnelig var terrenget her på
samme nivå som resten av flaten.

Planområdet ligger ca. 650 m ØSØ for Forsandmoen/Landa som er kjent for m ange og rike
kulturminner og det er gjort svært mange fu nn i planområdets nærområde . Mellom 1980 og 1990 ble
gjort omf attende undersøkelser ved Landa , d er det per 2007 er påvist spor etter 257 bygninger
datert til perioden fra bronsealder til merovingertid. Det er også påvist en rekke gravminner i
forskjellige størrelser i dette området .

Figur 3 : Kart som viser kjente kulturminner øst for planområdet

Vest for planområdet er det også påvist flere automatisk freda kulturminner. Mellom 150 og 500
meter øst for planområdet ligger flere gravminner . Omlag 250 meter nordvest for planområdet
g jennomførte Arkeologisk Museum i 2013 arkeologiske undersøkelser der det blant annet ble g ravd
ut et 67 meter langt langhus fra romertid , samt et m inst 27 meter lang verksteds bygning
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Omlag 660 meter vest for planområdet ved Forsand kirke har det også blitt påvist et større felt med
sp or fra forhistoriske bosetning . Cirka 45 meter nord for planområdet skal det i tillegg ha ligget et
gårdsanlegg bestående av en tuft og 5 rydningsrøyser.

Figur 4 : Kar t som viser automatisk freda kulturminner vest for planområdet
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Figur 5 : Fotografi av et rekonstruert langhus fra Fortidslandsbyen Landa

2.3 Oversikt over periodeinndeling brukt i rapporten

Hovedperiode Underperiode 14C - år før nåtid (BP) Kalenderår

Eldre steinalder (mesolitikum)

Tidligmesolitikum 10000 - 9000 BP 9200 - 8100 f. Kr.

Mellommesolitikum 9000 - 7500 BP 81 00 - 6400 f. Kr.

Senmesolitikum 7500 - 5200 BP 6400 - 4000 f. Kr.

Yngre steinalder (neolitikum)

Tidli gneolitikum 5200 - 4 7 00 BP 4000 - 3300 f. Kr.

Mellomneolitikum A 4 7 00 - 4100 BP 3300 - 2600 f. Kr.

Mellomneolitikum B 4100 - 3800 BP 2600 - 2300 f. Kr.

Senneolitikum 3800 - 3500 BP 2 3 00 - 1 8 00 f. Kr.

Eldre bronsealder Periode I - III 3500 - 2900 BP 1 8 00 - 1 2 00 f. Kr.

Yngre bronsea lder Periode IV - VI 2900 - 2440 BP 1 2 00 - 500 f. Kr.

Eldre jernalder

Førromersk jernalder 2440 - 2010 BP 500 - 0 f . Kr.

Romertid (eldre/yngre) 2010 - 1680 BP 0 - 400 e. Kr.

Folkevandringstid 1680 - 1500 BP 400 - 570 e. Kr.
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Yngre jernalder
Merovinge rtid 1500 - 1210 BP 5 70 - 793 e. Kr.

Vikingtid 1210 - 1000 BP 793 - 1030 e. Kr

Middelalder

Tidl ig middel alder Ca. 1030 - 1200 e. Kr.

Høymiddel alder Ca. 1200 - 1400 e. Kr.

Senmiddel alder Ca. 1400 - 1536 e. Kr.

Nye re tid Etterreformatorisk tid Yngre enn 1536 e. Kr.

Tabell 1 : Oversikt over periodeinndeling brukt i rapporten (Bergsvik 2002:14 - 15).
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2.4 Metode

Overflatesøk og lokaliseringsfaktorer 2.4.1

Området ble gjennomgått systematisk for å se etter synlige kulturminner som gravhauger, g ardfar ,
tufter, hul veier etc. Overflatebefaringen er også et planleggingsredskap for den videre
undersøkelsen. Områdets topografi, undergrunn og plassering i regionen vurderes i forhold til
lokaliseringsfaktorer kjent fra funn i nærområdet eller tilsvarende områder. Aktuelle
lokaliseringsfaktorer varierer etter landskapsutnyttelse til forskjellige tider, og landskapet kan ha
forandret seg mye frem til i dag.

Maskinell sjakting 2.4.2

I forbindelse med søk etter forhistoriske aktivitet i dyrket mark og ryddet beitemark er d et vanlig å
bruke gravemaskin. Man bruker da grabben som en høvel og skreller av matjorden for å komme ned
på forhistoriske lag og strukturer. Slike strukturer kan være bosetningsspor i form av kulturlag, tufter,
stolpehull, vegg røfter, kokegroper og ildsteder. D et kan være spor etter erverv i form av
dyrkningslag, rydningsrøyser, geiler, steinstrenger, stakketufter, veifar , eller d et kan være spor etter
graver i form av overpløyde gravhauger, røyser eller jordfestegraver. Strukturene vil ofte skille seg fra
matjord og undergrunn ved at de har an net fyll og konsistens . Bredde på sjakter og avstand mellom
disse blir bestemt v ed evaluering av undergrunn, prioriteringer og disponibel tid. Det er vanlig å ha
ca. 3 meter brede sjakter med ca. 12 meters mellomrom.

Funnføre nde sjakter og strukturer tegnes /måles . Snitta strukturer tegnes og fotograferes, prøver
merkes på tegninger.

2.5 I nnmåling

S jakter, røyser og eventuelle andre strukturer og topografi ble målt inn med en GPS av typen CPOS
Altus APS3 med en nøyaktighet på 2 cm .

2.6 V ærforhold

Værforholdene varierte mellom solrike dager og svært regnfulle dager.
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3 Undersøkelsen

Planområdet ble undersøkt i perioden 7 - 17 april 2015. På bakgrunn av
planområdets topografi og inndeling i teiger, ble området delt inn i
seks separate und ersøkelsesområder, område 1 - 6. Planområdet ble
overflateregistrert, med hovedfokus på område 6. Det ble påvist og
dokumentert 57 røyser av varierende størrelser innenfor områdene 3,
4 og 6. I tillegg ble et eldre veifar og et mulig gardfar dokumentert
inne nfor område 6.

En gjennomgang av den foreløpige rapporten etter denne første
registreringen viste at det var nødvendig å gjennomføre ytterligere
undersøkelser av de synlige kulturminnene som var blitt påvist . Dette
f or å avgjøre vernestatusen til disse. D et ble derfor foretatt ytterligere

registreringer i perioden 21 - 25 september 2015. En rekke av de synlige kulturminnene ble da snittet,
i tillegg ble det gravd enkelte tilleggs - sjakter innenfor områdene med synlige kulturminner. Dette for
å se om det var b osetnings - eller aktivitets spor under dagens markoverflate som kunne være med å
bestemme alderen til de synlige kulturminnene.

I forbindelse med undersøkelsene ble det gravd totalt 47 sjakter fordelt på de seks områdene. Totalt
sett ble det avdekket om lag 4 daa.

Figur 6 : Oversiktskart over planområdet

Nøkkeldata undersøkelsen

Størrelse planområde: 19.000 daa

Område med potensiale for funn:
15.000 daa

Avdekket areal: 3924 m²

1 000 000 m² = 1000 dekar = 1 km²
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Figur 7 : Kart over synlige kulturminner og gravde sjakter

3.1 Område 1 (Gnr. 37, Bnr. 2)

Område 1 er flatt og består av dyrket mark. Området utgjør et areal p å cirka 3200 m ² . Området er
avgrenset i vest av en relativt ny vei til et boligfelt, i sør av Espedalsveien og i øst av innkjørselen til et
bolighus. Innenfor område 1 ble det gravd 10 sjakter, og totalt ble det avdekket 1900 m².

Figur 8 : Panoramabilde av område 1 mot nord



10

Undersøkelse n viste at under 50 - 60 cm med torvholdig matjord og kommer man ned på
undergrunnen av rødbrune, steinete morenemasser. Undergrunnen er noe omrotet og bærer preg av
å være dyrket i moderne tid med mask in. Stedvis , spesielt i nord er området svært fuktig og området
har tidligere trolig vært noe myrlendt. Det ble ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner i
forbindelse med undersøkelsen av område 1.

Figur 9 : Sjakt 1.1, foto tatt mot SØ

3.2 Område 2 (Gnr. 37, Bnr. 17)

Område 2 består av et beiteområde og er svært fuktig. Lokalkjente kunne fortelle at det ofte står
vann over hele dette området i vinterhalvåret. Området var avgrenset av Espedalsvegen i sør,
område 1 i vest og fjell nordøst. Området utgjør et areal på 1700 m² .

Figur 10 : Område 2 mot sørøst

Det ble gravd to sjakter i dette området, og totalt ble det avdekket 413 m². Undersøkelsen viste at
det under et topplag av matjord, som varierte fra 10 - 5 0 cm tykkelse, er aurhelle. Grunnen virker også
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her noe forstyrret av moderne dyrkningsaktivitet. Det ble ikke gjort funn av automatisk freda
kulturminner i forbindelse med undersøkelsen av område 2.

Figur 11 : Sjakter i område 1, 2 til venstre i bildet og sjakter i deler av 3, 4 (i midten av bildet ) og 5 (til høyre) ,
foto tatt mot S

3.3 Område 3 (Gnr. 37, Bnr. 5 og 8)

Område 3 utgjør det sørvestlige hjørnet av planområdet og består av et område med dyrket mark og
t o område r med beite mark. Området er til sammen cirka 2600 m².

Figur 12 : Panoramabilde av område 3 mot vest

Beiteområdet i den nordlige og østre delen av område 3 ble over flateregistrert . I de t nordlige
beiteområdet ble d et påvist f em røyser. I den sørlige delen av område 3, so m består av fulldyrka
mark, ble det gravd tre sjakter, og det ble avdekket totalt et areal 460 m². Det ble ikke gjort funn av
automatisk freda kulturminner i forbindelse med noen av sjaktene.
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D e fem røysene påvist i område 3 (R 24 - 27 og 56) er plassert topografisk i små våte og myrlendte
forsenkninger. Røysene er fra 2 til 10 m i diameter og fra 50 - 1 2 0 cm høye. De består av løs stein av
ulike størrelse lagt på markoverflaten og er i liten grad overgrod de (for nærmere beskrivelse av
røysene se liste i vedleggene).

Figur 13 : Område 3, foto tatt mot V

Figur 14 : Kart over røyser og sjakter i område 3
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To av røysene (R56 og 25) ble snittet. Snitting av røysene viste at selve røysa består av løs stein, fra
nevestore til kampestein som ligger direkte på markoverflaten. Massen under røysa bestå r av løs
torvholdig humus, og massen under røysa tilsvarer massene øvrig i området. Røysene ble følgelig
avskrevet som forhistoriske og det dreier seg trolig om rydningsrøyser av nyere tid.

Figur 15 : Røys 25, foto tatt mot SV

Figur 16 : Røys 25 etter snitting, foto tatt mot S
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3.4 Område 4 (Gnr. 37, Bnr. 20)

Område 4 består av beitemark , og ligger nord for område 3, sør for område 5 og vest for område 1.
Terrenget er delvis kupert med flere mindre søkk med våtmark mellom høyereliggende
morenerygger. Området er til sammen 2600 m² . Område 4 ble overflateregistrert og undersøkt med
maskinell søkesjakting. I nordøstre del av område 4 ble det påvist til sammen 27 røyser (R28 - 54 -
Askeladden id. 212867 ).

Totalt ble det gravd 13 sjakter i område 4 og det ble avdekket et samlet areal på om lag 445 m².
Sjaktingen viste at grunnen består av svært steinete morenemasser og at den vestre delen av
området er blitt maskindyrka i nyere tid. Det ble også gravd enkelte sjakt er mellom røysene i NØ del
av området . D ette for å avklare om det kunne befinne seg spor etter dyrkning eller bosetning her ,
som kunne være med å avklare tolkningen av røysene. Sjaktingen mellom røysene viste at dette
området virker å være rydda i nyere t id , da det her var en del steinopptrekk i sjaktene.

Røysene NØ i område 4 er fra 1 til 3,5 m i diameter og fra 50 - 120 cm høye. De består av løs stein av
ulike størrelse lagt på markoverflaten og er i varierende grad overgrodde (for nærmere beskrivelse av
r øysene se liste i vedleggene).

Figur 17 : Kart over røyser og gravde sjakter i område 4
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Figur 18 : Røyser i område 4, foto tatt mot V

Fem av røysene (R30, 35, 41, 46 52) ble snittet. Snitting av røysene viste at selve røysa består av løs
stein, fra nevestore til kampestein som ligger d irekte på markoverflaten. Massen under røysa består
av løs torvholdig humus, og massen under røysa tilsvarer massene øvrig i området. Det røysene ligger
i lavereliggende terreng er massene noe mer utvaska, men fortsatt veldig løs.

Figur 19 : Røys 40, foto tatt mot V
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Figur 20 : Røys 40 etter snitting, foto tatt mot NV

I forbindelse med undersøkelsen tok man kontakt med Olle Hemdorff ved Arkeologisk museum UiS. I
følge han skal røysene i dette området nylig h a blitt lagt opp i 1979, da o mrådet ble ØKO - registrert i
1978 . Røysene ble som følge av disse opplysningene samt undersøkelsene som var gjennomført
avskrevet som forhistoriske og det dreier seg trolig om rydningsrøyser av nyere tid.

3.5 Område 5 (Gnr. 37, Bnr. 3)

Område 5 besto av dyrket mark og ligger mellom område 4 og 6. Området er på cirka 2300 m² og er
noe kupert med fuktige søkk mellom små høyder. I følge kjent folk i området skal denne marka ha
blitt nydyrka på 1980 - tallet.

Figur 21 : Kart over gravde sjakter i område 5
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Det ble gravd 16 sjakter inn enfor området 5 , og totalt ble et areal på 649 m² avdekket.
Undersøkelsen viste at grunnen består av svært steinete morene, og at den er svært omrota s om
følge av at området var blitt oppdyrka med maskin.

Figur 22 : Gravde sjakter i områd e 5, foto tatt mot SV

Figur 23 : Sjakt 5.1. foto tatt mot SSØ
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3.6 Område 6 (Gnr. 37, Bnr. 1)

Område 6 består av 3600 m² med udyrket , beite og utmark. Området er avgrenset i nord av en ny vei
tilhørende det nye boligfeltet på overside n av planområdet. I sør og øst grenser området til område 5
og i vest til fylkesvei 13/Forsandveien. I det nordøstlige hjørnet er det tett buskvekst og kratt og det
er enkelte myrlendte partier i området. Enkelte partier innenfor området virker rydda for s tein.

Figur 24 : Kart over strukturer og sjakter i område 6

I forbindelse med overflateregistrering ble det påvist 27 røyser (R1 - 25, R55 og R57), en
s teinansamling, et mulig gardfar ( som senere ble avskrevet ) og et veifar fra nyer e tid.

Figur 25 : Oversiktsbilde område 6, foto tatt mot SV
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Det ble dessuten gravd fire sjakter i de områdene av beitet som fremstod som mest rydda for stein
på markoverflaten. Totalt ble et areal på 57 m² avdekket. Dette for å avk lare om det kunne befinne
seg spor etter dyrkning eller bosetning i området , som kunne være med å avklare tolkningen av
røysene. Sjaktingen v iste at deler av området virker å være rydda med maskin i nyere tid , da
u ndergrunnen er noe omrota .

Figur 26 : sjakt 6.4, foto tatt mot

Røysene er noe varierende i form, størrelse og oppbygging. De fleste er imidlertid fra 1,5 til 4 m i
diameter og fra 20 - 70 cm høye. De består av løs stein av ulike størrelse lagt på markoverfla ten og er i
varierende grad overgrodde (for nærmere beskrivelse av røysene se liste i vedleggene). Røysene er i
hovedsak relativt like røysene i område 3 og 4, men framstår som noe eldre fordi de generelt sett er
noe mer overgrodd/overtorvet.

Ettersom en del av røysene er svært like røysene på område 3 og 4 kontaktet man grunneier for å
høre om han hadde opplysninger som kunne bidra med å avklare alderen og dermed vernestatusen
til røysene . Grunneier kunne opplyse om at svigerfaren hans hadde rydda området for å bedre beitet ,
og at han i den forbindelse hadde lagt opp alle røysene i området. I tillegg hadde grunneier selv
rydda deler av området med maskin, både det NV hjørnet samt området der sjaktene i området 6 var
lagt. Han hadde i denne forbindelse lagt opp steinansamlingen og røys 1 i NV hjørnet av område 6 .
Grunneier opplyste også om at han hadde tippet opp røys 2. Det var på dette tidspunktet allerede
gravd en sjakt i r øys 2 , som bekreftet det grunneier opplyste.
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I etterkant b le en ad de røysene som så eldst ut snittet . Snittingen viste at steinene i alle størrelser er
lagt direkte på markoverflaten, og at det under røysa er løs, mørk torvjord som ellers i området.
Undersøkelsen bekrefter opplysningene grunneier ga , og alle røysene ble følgeli g avskrevet som
automatisk freda.

Figur 27 : Røys 6, foto tatt mot Ø

Figur 28 : Røys 6 etter snitting, foto tatt mot Ø

I tillegg opplyste grunn eier om at det mulige gardfaret egentlig er utkaststein etter graving av en
overvannsledning , som skal lede vannet fra fjellet i nord bort fra området. Dette ble dessuten
bekref tet ved observasjoner av vannr ør som kommer ut i en åpen grøft i sørlig ende av
steinstrengen , mellom område 5 og 6.
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Fra nordøst mot sørvest gjennom område 6 går et eldre veifar som er cirka 168 meter lang t og 1,5 - 2
meter bred t . Veien fortsetter mot område 5, men på grunn av nydyrking stopper den her. Flyfoto fra
2010 viser at v eifaret fortsatte om lag 100 meter lenger nordvest, men i denne del en er veien i dag
fjernet . Grunneier bekreftet at dette var en eldre vei til Forsandmoen.

I SØ ende er veien oppbygd av stein i kantene. Videre mot NV framstår veien som en hulvei. Det
antas imidlertid at hele veien har vært oppbygd på samme vis som i SØ, men at grunneiers rydding av
området har fjernet denne. Det ligger også spesielt mange røyser langs veien som tyder på at den er
blitt ryddet bort. I tillegg ligger det svært mye rydningsstein i et område med busker NØ for der veien
framstår som en hulvei .

Veien ble snittet på tre steder for å avklare vernestatusen til denne. Det SØ snittet ble lagt i den
delen av veien som er oppbygd med stein. Snittet her viste at steinen ligger i nyere, løs torvjord og
det er ingen tegn til at veien har blitt brukt lan gt tilbake i tid. Videre mot NV ble det lagt et snitt i
veien der den framstår som en hulvei. Snittet viste at det her kun er torv over et 12 cm tykt lag med
humusholdig jord over undergrunnen. Lengre mot NØ ble det lagt et tredje snitt. Dette viste at vei en
her også var noe oppbygget av stein i kantene. I profilen ble det observert to forsenkninger (tolket
som mulige hjulspor) med lysere masse enn den torvholdige, løse humusmassen i torvjorda for øvrig i
området. Massen i forsenkningen går helt opp til dagens torvlag . Dette gjør at man antar at
forsenkningen ikke er svært gamle.

Figur 29 : SØ del av vei - oppbygget med stein – etter snitting , foto tatt mot Ø

Veifaret er avmerket på nyere kart som viser Forsand fra gammelt av. Veifaret er imid lertid ikke
avmerket på rektangelkartene fra 1800 - tallet. Det antas at hvis denne veien er blitt brukt fra før -
reformatorisk tid fram til manns - minne , så burde den være avmerket på disse kartene. Dette og
undersøkelsene som ble gjort tyder på at veien er fr a etter - reformatorisk tid, og veifaret er følgelig
avskrevet som et automatisk freda kulturminne.
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Figur 30 : Veifar og snitting av veien der den framstår som en «hulvei», foto tatt mot NV

Figur 31 : Veifar NV del, foto tatt mot Ø

Figur 32 : Snitt gjennom NV del av veifar, foto tatt mot Ø
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4 Konklusjon

I forbindelse med de kulturhistoriske registreringene knyttet til reguleringsplan for Hestamoen ble
det ikke gjort funn av automatisk f reda kulturminner innenfor planområdet. Området ble
overflateregistrert og undersøkt med maskinell søkesjakting.

Det ble gravd 47 sjakter og totalt ble det avdekket et areal på 3924 m² . Det ble ikke gjort funn av
automatisk freda kulturminner i forbindels e med den maskinelle søkesjaktingen. Undersøkelsene
viste at områdene med dyrka mark, og stedvis også beiteområdene er dyrka opp/rydda i nyere tid.

Det ble dokumentert 57 røyser i varierende størrelser og form, et mulig gardfar samt et veifar
innenfor pla nområdet. Etter nærmere undersøk elser og samtaler med grunneier , kjentfolk og
A rkeologisk museu m, UiS, ble røysene og veifaret avskrevet som autom atisk freda, da de er fra
etter reformatorisk tid (Askeladden ID. 212867, 212872, 212864, 212865, 212866 og 215989 ). Det
mulige gardfare t ble også avskrevet som et automatisk freda kulturminne, da det viste seg at dette e r
utkaststein fra graving av en overvannsledning som skal føre vannet fra fjellet i nord bort fra
området .

STAVANGER 10.12.2015

Nora Pape og Yngve T. Flognfeldt

Feltledere



24

Litteraturli ste
Dahl, Barbro 2013 http://norark.no/undersokelse/4783
Dahl, Barbro 2013 http://norark.no/undersokelse/forza - forsand

http://norark.no/undersokelse/4783
http://norark.no/undersokelse/forza-forsand


25

Liste over røyser

Omr åde 3

Røys 24 : 4x3 m, 35 - 40 cm høy. Avlang i formen, noen av steinene i NV er dekker helt av mose. Den er
noe mosedekket om hele. Steinene er i hovedsak barnehode til voksenhode store, noen litt større
enn dette. Noe ujevn i fasongen. Røysen ble vurdert ve d byggingen av veien ved siden av og ble ikke
vurdert til å bli vernet.

Røys 25 (Askeladden ID 212864) : 7x4 m, 70 - 75 cm høy. Mellom til middels store stein, avlang i
fasong. Kanter mot S og N er helt rette. Røysen liger i et søkk hvor det er svært fuktig , nes ten en
dam. Stein er mosedekket .

Røys 26 (Askeladden ID 212865) : 10x2 m, 1 m til 1,20 cm høy. Avlang fasong, ligger som 4,25 også på
en svært fuktig plass i ett lite søkk, steiner er noe mosedekket.

Røys 27 (Askeladden ID 212866) : 4x2 m og 50 cm høy , noe avlang. Ligger som 25 og 26 i et fuktig
søkk, steiner samme størrelse, også noe mosekledd.

Røys 56 (Askeladden ID 215989 ) : 2 x2 ,5 m og 50 cm høy, noe avlang. Ligger som 25 og 26 i et fuktig
søkk, steiner samme størrelse, også noe mosekledd.

Område 4

Røys 28 , 30 og 31 : 3x3 m, høyde 40 cm. N evestore stein til store stein med noe mose.

Røys 29: 1x1 m, 30 cm hø y, store mosekledde stein.

Røys 32: 6x2 m, 40 - 50 cm høy. Avlang fasong. Stein i ulike størrelser nevestore til store. Ser ut som
om noen av de øverst e steinene er påført senere, da disse ikke er mosekledd og er noe mindre enn
de andre. Ligger noe rester etter ett gjerde i de øverste steinene.

Røys 33 - 38 : 1x1 m, 30 cm høy. Mosekledd stein i neve - til hodestor.

Røys 39 - 43 : 3,5x3,5 m, 70 cm høy. Mosekl edd stein, hodestore stein, noen også større.

Røys 44: 1x1 m, 30 cm høy, 6 - 8 store stein i en haug, noe mosekledd.

Røys 45 - 46 : 2,5x 2,5, ca 120 cm høy. Hodestore stein.

Røys 47 - 49: ca 3x2 m, 1 m høy. Hodestore stein og noen mindre , mosekledd.

Røys 50 - 5 4: ca 1,5x,1,5 m, 30 - 40 cm høy. Mellomstore til store stein, noe mosekledd.

Område 6

Røys 1: 7 x 8 m, høyde 70 - 80 cm. Noe avlang og kantet. B landing av store og små stein og noe mold.
En liten forsekning i NØ - del. I N ligger en helt ny grusvei i kant med røysen.

Røys 2: 7x7 m, høyde 150 cm. En samling med middels store stein på en ek sisterende/naturlig
forhøyning. Forhøyningen er på ca 7x9 m, og steinsamlingen ca 2x2 m.
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Røys 3: 1,5x1,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys, omtrent like store stein i hode størrel se, disse er
mosekledd. En ansamling av 8 røyser. Rydningsrøys er
Røys 4: 2x1,5 m, høyde 30 cm. Lik røys 3. Rydningsrøys
Røys 5: 2,5x2,5 m, høyde 50 cm. Lik som røys 3. Rydningsrøys
Røys 6: 2,5x1,5 m, høyde 50 cm. Lik som 3 - 5. Rydningsrøys
Røys 7: 1,5x1m, høyde 20 cm. Lik stein som 3 - 6, noe lavere oppbygd. Rydningsrøys
Røys 8: 1x1m , høyde 25 cm. Liten rydningsrøys bygget opp rundt to jordfaste stein.

Røys 9: 2x 1,5 m, høyde 30 cm. Store stein, en svært stor ikke jordfast stein mot SØ. Rydningsrøys.

Røys 1 0: 4x4 m. Flat røys. Relativt store stein, noen jordfast og mosekledd. I kant med nydyrket
område (5).
Røys 11: 1x2 m, i kant av røys 10.
Røys 12: 2x2,5 m. Lik 10 og 11.
Røys 13: 2,5x 2,5, høyde 50 cm. Medium og store stein, mosegro d d
Røys 10 - 13: Røysene ligger lang s gjerdet i kant med område 5 som trolig er nydyrket.
Røys 14: 6x3 m, høyde 40 - 70 cm. Lan grøys, middels - og store stein. En del av steinen kan være påført
sekundært.

Røys 15: 4x2 m, høyde 50 cm. Avlang røys, mosekledd. Blanding av små - ,medium - og store stein. En
del av steinen kan være påført sekundært.

Røys 16: 2x2 m, høyde 40 cm. Samling stein med jordfaste stein. Rydningsrøys

Røys 17: Liten rydningsrøys.

Røys 18 - 25: Små og middels store rydningsrøyser på begge sider av veifaret .

Røys 1 8: 1x1m (liten røys).

Røys 19: 2x2 m, høyde 30 cm. Bestående av små - ,middels - og store stein.
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Fotoliste 1

Nr Motiv Retning Dato Sign
1 omr.1 sø 07.apr YTF
2 omr.1 s 07.apr YTF
3 omr.1 sv 07.apr YTF
4 omr.1 n 07.apr YTF
5 omr.1 nø 07.apr YTF
6 omr. 1 nø 07.apr YTF
7 omr.2 sø 07.apr YTF
8 omr.2 øsø 07.apr YTF
9 omr.2 øsø 07.apr YTF

10 omr.3 nv 07.apr YTF
11 omr.3 n 07.apr YTF
12 omr.3 s 07.apr YTF
13 omr.3 sv 07.apr YTF
14 omr.3 sø 07.apr YTF
15 omr.4 sv 07.apr YTF
16 omr.4 vsv 07.apr YTF
1 7 omr.4 v 07.apr YTF
18 omr.4 v 07.apr YTF
19 omr.4 v 07.apr YTF
20 omr.4 nv 07.apr YTF
21 omr.4 nø 07.apr YTF
22 omr.4 ø 07.apr YTF
23 omr.4 ø 07.apr YTF
24 Sjakt 1.1 øsø 08.apr AMF
25 sjakt1.2 vnv 08.apr AMF
26 sjakt 1.3c vnv 08.apr AMF
27 sjak t 1.3b vnv 08.apr AMF
28 sjakt 1.3a vnv 08.apr AMF
29 sjakt 1.4a øsø 08.apr AMF
30 sjakt 1.4b øsø 08.apr AMF
31 sjakt 1.5 nnv 08.apr AMF
32 sjakt 08.apr AMF
33 sjakt 2.2 nnv 09.apr AMF
34 sjakt 2.1 nv 09.apr AMF
35 omr.6 s 09.apr AMF
36 omr.6 sø 09.apr AMF
37 omr.6 sø 09.apr AMF
38 omr.6 n 09.apr AMF
39 omr.6 nø 09.apr AMF
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40 omr.6 ø 09.apr AM F
41 omr.6 ø 09.apr AM F
42 omr.6 sø 09.apr AM F
43 omr.6 sø 09.apr AM F
44 omr.5 ø 09.apr AM F
45 omr.5 sø 09.apr AM F
46 omr.5 sø 09.apr AM F
47 om r.5 s 09.apr AM F
48 etter sjakting omr 2 ø 13.apr AM F
49 etter sjakting omr 2 øsø 13.apr AM F
50 etter sjakting omr 2 sø 13.apr AM F
51 etter sjakting omr 2 s 13.apr AM F
52 omr1. etter sjakting v 13.apr AM F
53 omr1. etter sjakting vnv 13.apr AM F
54 om r1. etter sjakting n 13.apr AM F
55 omr1. etter sjakting nø 13.apr AM F
56 sjakt 5.1 ssø 13.apr AM F
57 sjakt 5.2 ssø 13.apr AM F
58 sjakt 5.3 ssø 13.apr AM F
59 sjakt 5.4 ssø 13.apr AM F
60 sjakt 5.5 ssø 13.apr AM F
61 sjakt 5.6 ssø 13.apr AM F
62 sjakt 5 .7 ssø 13.apr AM F
63 sjakt 5.8 ssø 13.apr AM F
64 sjakt 5.9 s 13.apr AM F
65 sjakt 5.10 s 13.apr AM F
66 sjakt 5.11 s 13.apr AM F
67 sjakt 5.12 s 13.apr AM F
68 sjakt 5.13 s 13.apr AM F
69 sjakt 5.14 s 13.apr AM F
70 sjakt 5.3 ssø 13.apr AM F
71 oversikts bilder 13.apr YTF
72 oversiktsbilder 13.apr YTF
73 oversiktsbilder 13.apr YTF
74 oversiktsbilder 13.apr YTF
75 oversiktsbilder 13.apr YTF
76 oversiktsbilder 13.apr YTF
77 oversiktsbilder 13.apr YTF
78 oversiktsbilder 13.apr YTF
79 o versiktsbilder 13.apr YTF
80 oversiktsbilder 13.apr YTF
81 oversiktsbilder 13.apr YTF
82 oversiktsbilder 13.apr YTF
83 oversiktsbilder 13.apr YTF
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84 sjakt 5.16 nnv 14.apr AM F
85 sjakt 4.1 ssø 14.apr AM F
86 sjakt 4.2 ssø 14.apr AM F
87 sjak t 4.3 ssø 14.apr AM F
88 sjakt 4.4 ssø 14.apr AM F
89 sjakt 4.5 ssø 14.apr AM F
90 sjakt 4.6 ssø 14.apr AM F
91 sjakt 4.7 ssø 14.apr AM F
92 sjakt 4.8 ssø 14.apr AM F
93 sjakt 4.9 ssø 14.apr AM F
94 sjakt 4.10 ssø 15.apr YTF
95 Røys1 omr.6 ø 15.apr YTF
9 6 Røys2 omr.6 ø 15.apr YTF
97 Røys3 omr.6 ø 15.apr YTF
98 Røys4 ø 15.apr YTF
99 Røys5 ø 15.apr YTF

100 Røys6 ø 15.apr YTF
101 Røys7 ø 15.apr YTF
102 Røys8 ø 15.apr YTF
103 Røys9 ø 15.apr YTF
104 Røys10 sø 15.apr YTF
105 Røys11 sø 15.apr YTF
106 R øys12 ø 15.apr YTF
107 Røys13 ø 15.apr YTF
108 Røys14 nnv 15.apr YTF
109 Røys15 s 15.apr YTF
110 Røys16 n 15.apr YTF
111 Røys17 n 15.apr YTF
112 Røys18 n 15.apr YTF
113 Røys19 ø 15.apr YTF
114 Røys20 sø 15.apr YTF
115 Røys21 ø 15.apr YTF
116 Røys 22 ø 15.apr YTF
117 Røys23 ø 15.apr YTF
118 Steingjerde 15.apr YTF
119 Steingjerde 15.apr YTF
120 Steingjerde 15.apr YTF
121 Steingjerde 15.apr YTF
122 Steingjerde 15.apr YTF
123 Steingjerde 15.apr YTF
124 Steingjerde 15.apr YTF
125 Røys 4.24 sø 16.apr AM F
126 Røys 4.24 sø 16.apr AM F
127 Røys 4.25 sv 16.apr AM F
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128 Røys 4.26 nø 16.apr AM F
129 Røys 4.27 nv 16.apr AM F
130 Sjakt 3.1 vnv 16.apr AM F
131 Sjakt 3.2 vnv 16.apr AM F
132 Sjakt 3.3 vnv 16.apr AM F
133 Røys 4.28 ø 16.apr AM F
134 Røys 4.29 n 16.apr AM F
135 Røys 4.30 nv 16.apr AM F
136 Røys 4.31 v 16.apr AM F
137 Røys 4.32 nv 16.apr AM F
138 Røys 4.33 ø 16.apr AM F
139 Røys 4.34 ø 16.apr AM F
140 Røys 4.35 nø 16.apr AM F
141 Røys 4.36 ø 16.apr AM F
142 Røys 4.37 ø 16.apr AM F
143 Røys 4.38 ø 16.apr AM F
144 Røys 4.39 ø 16.apr AM F
145 Røys 4.40 ø 16.apr AM F
146 Røys 4.41 ø 16.apr AM F
147 Røys 4.42 ø 16.apr AM F
148 Røys 4.43 v 16.apr AM F
149 Røys 4.44 ø 16.apr AM F
150 Røys 4.45 s 16.apr AM F
151 Røys 4.46 ø 16.apr AM F
15 2 Røys 4.47 ø 16.apr AM F
153 Røys 4.48 ø 16.apr AM F
154 Røys 4.49 ø 16.apr AM F
155 Røys 4.50 ø 16.apr AM F
156 Røys 4.51 ø 16.apr AM F
157 Røys 4.52 ø 16.apr AM F
158 Røys 4.53 ø 16.apr AM F
159 Røys 4.54 ø 16.apr AM F
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Fotoliste 2

Nr Motiv Retning D ato Sign
1 Oversiktsbilde område 4, (37/20) V 22.09.15 NPP
2 Oversiktsbilde område 4, (37/20) V 22.09.15 NPP
3 Oversiktsbilde område 4, (37/20) V 22.09.15 NPP
4 Røys 25 (AVSKREVET) SV 22.09.15 NPP
5 Oversiktsbilde område 3 (37/5) SØ 22.09.15 NPP
6 Rø ys 26 (AVSKREVET) N 22.09.15 NPP
7 Røys 2 (område 6) N 22.09.15 NPP
8 Røys 2 (område 6) N 22.09.15 NPP
9 Røys 57 (AVSKREVET) NV 22.09.15 NPP

10 Gardfar (AVSKREVET) NØ 22.09.15 NPP
11 Gardfar(AVSKREVET) NØ 22.09.15 NPP
12 Røys 11, 10, 12 og 13 (AVSKRE VET) Ø 22.09.15 NPP
13 Røys 11, 10, 12 og 13 (AVSKREVET) Ø 22.09.15 NPP
14 Snitt i røys 2 , område 6 (AVSKREVET) NV 22.09.15 NPP
15 Snitt i røys 2 , område 6 (AVSKREVET) NV 22.09.15 NPP
16 Snitt i røys 2 , område 6 (AVSKREVET) NV 22.09.15 NPP
17 Snitt i røys 2 , område 6 (AVSKREVET) NV 22.09.15 NPP
18 Snitt i røys 2 , område 6 (AVSKREVET) SØ 22.09.15 NPP
19 Oversikt område 4 Ø 23.09.15 NPP
20 Oversikt område 4 NNØ 23.09.15 NPP
21 Oversikt område 4 NNØ 23.09.15 NPP
22 Oversikt område 4 V 23.09.15 NPP
2 3 Røys 52 før snitting (AVSKREVET) V 23.09.15 NPP
24 Røys 52 før snitting (AVSKREVET) V 23.09.15 NPP
25 Røys 40 før snitting (AVSKREVET) V 23.09.15 NPP
26 Røys 52 etter snitting (AVSKREVET) NØ 23.09.15 NPP
27 Røys 52 etter snitting (AVSKREVET) SØ 23.09 .15 NPP
28 Røys 52 etter snitting (profil sekvens fra S mot N) (AVSKREVET) SØ 23.09.15 NPP
29 Røys 52 etter snitting (profil sekvens fra S mot N) (AVSKREVET) SØ 23.09.15 NPP
30 Røys 52 etter snitting (profil sekvens fra S mot N) (AVSKREVET) SØ 23.09.15 NPP
31 Røys 52 etter snitting (profil sekvens fra S mot N) (AVSKREVET) SØ 23.09.15 NPP
32 Sjakt 4.12 NV 23.09.15 NPP
33 Sjakt 4.11 SØ 23.09.15 NPP
34 Overdekning sjakt 4.12 Ø 23.09.15 NPP
35 Overdekning sjakt 4.12 Ø 23.09.15 NPP
36 Røys 35 før snitti ng (AVSKREVET) NNV 23.09.15 NPP
37 Røys 40 etter snitting (AVSKREVET) NØ 23.09.15 NPP
38 Røys 40 etter snitting (AVSKREVET) NV 23.09.15 NPP
39 Røys 40 etter snitting (AVSKREVET) NV 23.09.15 NPP
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40 Røys 35 etter snitting (AVSKRE VET) N 23.09.15 N PP
41 R øys 35 etter snitting (AVSKRE VET) NØ 23.09.15 N PP
42 Røys 46 før snitting (AVSKREVE T) N 23.09.15 N PP
43 Røys 30 etter snitting (AVSKRE VET) Ø 23.09.15 N PP
44 Røys 30 etter snitting (AVSKRE VET) Ø 23.09.15 N PP
45 Røys 30 etter snitting (AVSKRE VET) Ø 23.09 .15 N PP
46 Røys 46 etter snitting (AVSKRE VET) Ø 23.09.15 N PP
47 Røys 46 etter snitting (AVSKRE VET) Ø 23.09.15 N PP
48 Røys 56 før snitting (AVSKREVE T) S 24 .09.15 N PP
49 Røys 56 etter snitting (AVSKRE VET) S 24.09.15 N PP
50 Røys 56 etter snitting (AVSKRE VET) S 24.09.15 N PP
51 Røys 25 etter snitting (AVSKRE VET) S 24.09.15 N PP
52 Røys 25 etter snitting (AVSKRE VET) S 24.09.15 N PP
53 Oversikt felt 4, etter snitting av røyser og sjakting SØ 24.09.15 N PP
54 Oversikt felt 4, etter snitting av røyser og sjakt ing SØ 24.09.15 N PP
55 Oversikt felt 4, etter snitting av røyser og sjakting SØ 24.09.15 N PP
56 Oversikt felt 3 etter snitting av røyser SSØ 24.09.15 N PP
57 Oversikt felt 3 og 4, etter snitting av røyser og sjakting SØ 24.09.15 N PP
58 Oversikt NØ del a v felt 6 SV 24.09.15 N PP
59 Oversikt NØ del av felt 6 SV 24.09.15 N PP
60 Oversikt NØ del av felt 6 SV 24.09.15 N PP
61 Oversikt NØ del av felt 6 SV 24.09.15 N PP
62 Oversikt NØ del av felt 6 SV 24.09.15 N PP
63 Panoramabilde av planområde 24.09.15 N PP
64 Sjakt 6.2 NØ 24.09.15 N PP
65 Sjakt 6.1. N 24.09.15 N PP
66 Sjakt 6.3 VSV 24.09.15 N PP
67 Sjakt 6.4 under avdekking Ø 24.09.15 N PP
68 Sjakt 6.4 Ø 24.09.15 N PP
69 Vei, forsenkning (AVSKRE VE T) V 24.09.15 N PP
70 Vei, forsenkning (AVSKRE VE T) V 24.09.15 N PP
71 Vei, oppbygd (AVSKRE VET) Ø 24.09.15 N PP
72 Vei, oppbygd (AVSKRE VET) Ø 24.09.15 N PP
73 Vei, oppbygd (AVSKRE VET) N V 24.09.15 N PP
74 Vei, oppbygd (AVSKRE VET) V 24.09.15 N PP
75 Snitt gjennom vei, forsenkning N V 24.09.15 N PP
76 Snitt gjennom vei, f orsenkning N V 24.09.15 N PP
77 Snitt gjennom vei, forsenkning N V 24.09.15 N PP
78 Snitt gjennom vei, forsenkning Ø 24.09.15 N PP
79 Snitt gjennom vei, forsenkning Ø 24.09.15 N PP
80 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
81 Snitt gjennom vei, oppbyg ning Ø 24.09.15 N PP
82 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
83 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
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84 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
85 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
86 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.0 9.15 N PP
87 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
88 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
89 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
90 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
91 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
9 2 Snitt gjennom vei, oppbygning Ø 24.09.15 N PP
93 Røys 6 (AVSKRE VE T) S 25.09.15 N PP
94 Røys 6, etter snitting S 25.09.15 N PP
95 Røys 6, etter snitting NØ 25.09.15 N PP
96 Vestre del av vei Ø 25.09.15 N PP
97 Vestre del av vei Ø 25.09.15 N PP
98 Vestre d el av vei under snitting (AVSKREVET) SØ 25.09.15 N PP
99 Vestre del av vei under snitting SØ 25.09.15 N PP

100 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
101 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
102 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
103 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
104 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
105 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
106 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
107 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N P P
108 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
109 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
110 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
111 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
112 Vestre del av vei profil mot Ø Ø 25.09.15 N PP
113 Vestre del av vei profil mot Ø Ø 25.09.15 N PP
114 Vestre del av vei profil mot Ø Ø 25.09.15 N PP
115 Vestre del av vei profil mot Ø Ø 25.09.15 N PP
116 Vestre del av vei etter snitting S 25.09.15 N PP
117 Vestre del av vei profil mot Ø SØ 25.09.15 N PP
118 Vestre del av vei profil mot Ø Ø 25.09.15 N PP
119 Vestre del av vei profil mot Ø Ø 25.09.15 N PP
120 Vestre del av vei profil mot Ø Ø 25.09.15 N PP
121 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP
122 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N P P
123 Vestre del av vei profil mot V V 25.09.15 N PP


