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Saksnummer og navn
Kingesnålen hyttefelt
2020/131743

Kommune Jevnaker kommune

Gårdsnavn –gnr./Bnr. Gbnr. 124/3

Oppdragsgiver
Marthe Bugge,
Utsiktsbakken 27A,
1410 Kolbotn

Utført av Periode Type arbeid Timer

Inger Marie Møistad 30.11 2020 Forarbeid 7,5

Inger Marie Møistad 01-03 2020 Registrering 23,5

Inger Marie Møistad 11-13.01 2021 Etterarbeid 22,5

Sum 53,5

Faglige konklusjoner Askeladden ID

Automatisk fredet kulturminne

Ikke automatisk fredet kulturminne

Fra før kjent kulturminne

Utgravd i forbindelse med registreringen

X Ingen funn
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Figur 1: Kartutsnitt som viser hvor i Viken fylkeskommunesregistreringsområdet ligger, markert med rød pil.
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Figur 2: Planområdets plassering i Jevnaker kommune.

Figur 3: Oversikt over planområde.
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B akgru n n for regi streri n gen
I forbindelse med reguleringsplanen for Kingesnålen hyttefelt i Jevnaker kommune foretok Viken
fylkeskommune en arkeologiske registreringer.

Ut fra områdets topografi og nærhet til automatisk fredete kulturminner varslet Viken fylkeskommune i
brev av 06.11.2020 om behov for en arkeologisk registrering, jf. kulturminneloven § 9. Hensikten var å
undersøke om reguleringsplanen kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner.

Sam m en d rag
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredet kulturminner under den arkeologiske undersøkelsen av
Kingesnålen hyttefelt. Det ble heller ikke funnet kulturminner fra nyere tid.

Deltakere og tidsrom
Registreringen ble gjennomført avfeltarkeolog Inger Marie Møistad fra Viken fylkeskommune.
Feltarbeidet ble gjennomført i tidsrommet 1-3. desember 2020.
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Om råd eb eskri vel se
Planområdet ligger på nordvestsiden av innsjøen Mylla i Jevnaker kommune, rett ved grensen til Lunner
kommune. Planområdet ligger på 580 moh. i et område som er preget av hyttebebyggelse. Området er
dekket av furu og granskog.

Terrenget i planområdet er kupert med en bekk som kommer fra nord, langs vestkanten av
planområdetned til innsjøen Mylla i sørvest. De lavereliggende flatene er fuktige med et myrpreg i vest.
De høyere toppene er dekket med furu og granskog. Rett utenfor planområdet mot nord er det en bratt
kant opp til en vei til et hyttefelt, med løse steinblokker som antagelig stammer fra veibyggingen. Sørøst
i planområdet er det et platå som skråner nedover til innsjøen.

Figur 4: Deler av undersøkelsesområde fotografert mot nord.

Kulturminner i området
Det er ingen kjente automatisk fredet kulturminner innenfor planområdet eller direkte i området rundt.
Langs E16 fra Jevnaker sentrum mot Lunner kommune er det registrert en betydelig mengde
gravminner. Det er flere kokegroplokaliteter, rydningsrøyser ogkulturminner knyttet til industri.
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M etod e

Overflateregistrering
I skog og utmark blir området befart til fots og gjennomgått systematisk for å se etter synlige
kulturminner, som gravhauger/røyser, steinstrenger, kullgroper, tjæremiler, 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. 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, tjæremile, kullmiler, kullgroper, 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.no.

U n d ersøkel sen
Undersøkelsen ble gjennomført de tre første dagene i desember. Det begynte å snø lett den første
dagen og på dag tre hadde snøen lagt seg. Været var en utfordring, men hadde ingen påvirkning på
gjennomførelsen av undersøkelsen. Det ble gått over området og det var spesielt den sørøstdelen av
området som var interessant. Den sørøstlige delene består av et platå før det skråner nedover mot
innsjøen. Her var det godt med jord og plasseringen gjorde at det ble sjekket spesielt etter jernvinner og
kullgroper. Det ble ikke gjort noen funn av automatisk freda kulturminner eller kulturminner fra nyere
tid.
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Figur 5: Den sørlige delen av planområdet, fotografert mot vest.

K on kl u sjon
Under den arkeologiske registreringen av Kingesnålen hyttefelt ble det ikke gjort funn av automatisk
freda kulturminner eller nyere tids kulturminner.

13.01. 2020

INGER MARIE MØISTAD
Arkeolog
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