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Forord
Et kulturminne er et spor etter menneskelig liv og virke i vårt fysiske miljø, for eksempel en
bygning, en vei, et gravminne, en steinalderboplass, ei kokegrop eller et jernvinneanlegg. Det
kan også være steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Kulturminnene
representerer både uerstattelige kilder til kunnskap om fortidige samfunn, og en ressurs for
opplevelse og bruk – i dag og i fremtiden.
Kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder (eldre enn 1537) er automatisk fredet i kraft av
sin høye alder, jfr. Kulturminneloven § 4. Fra tida før skriftlige kilder, er de materielle
levningene de eneste kildene til å forstå menneskene og det samfunnet de levde i.
Kulturminner fra nyere tid (yngre enn 1536) kan også ha høy verdi. Særlig verdifulle
kulturminner kan bli vedtaksfredet, jfr. Kulturminneloven §§ 15 og 19. Alle typer kulturminner
og kulturmiljø kan dessuten bli vernet som hensynssoner, jfr. Plan og bygningsloven § 11-8.
HOVEDPERIODE

UNDERPERIODER

14C-ÅR (før nåtid)

KALENDERÅR

Eldre steinalder

Tidligmesolitikum

10020 – 8900 b.p.

9500 – 8000 f.Kr.

Mellommesolitikum

8900 – 7690 b.p.

8000 – 6500 f.Kr.

Senmesolitikum

7690 – 5230 b.p.

6500 – 4000 f.Kr.

Tidligneolitikum

5230 – 4700 b.p.

4000 – 3300 f.Kr.

Mellomneolitikum A

4700 – 4100 b.p.

3300 – 2600 f.Kr.

Mellomneolitikum B

4100 – 3800 b.p.

2600 – 2300 f.Kr.

Senneolitikum

3800 – 3500 b.p

2300 – 1800 f.Kr.

Eldre bronsealder

3500 – 2900 b.p.

1800 – 1100 f.Kr.

Yngre bronsealder

2900 – 2440 b.p

1100 – 500 f.Kr.

Førromersk jernalder

2440 – 2010 b.p.

500 f.Kr. – 0

Eldre romertid

2010 – 1840 b.p.

0 – 200 e.Kr.

Yngre romertid

1840 – 1680 b.p.

200 – 400 e.Kr.

Folkevandringstid

1680 – 1500 b.p.

400 – 570 e.Kr.

Merovingertid

1500 – 1210 b.p.

570 – 780 e.Kr.

Vikingtid

1210 – 1000 b.p.

780 – 1030 e.Kr.

Yngre steinalder

Bronsealder
Eldre jernalder

Yngre jernalder
Middelalder

Middelalder

1030 – 1536 e.Kr.

Nyere tid

Nyere tid

1537 e.Kr. –

Figur 1. Kronologiske perioder.

Da kun et fåtall av alle kulturminner er kjent, er kulturminneforvaltninga avhengig av
arkeologiske registreringer for å kunne uttale seg til plan- og byggesaker, jf. Kulturminneloven
§§ 8 og 9. Ved eventuelle funn av automatisk freda kulturminner, kan søker enten forsøke å
tilpasse planene slik at disse ikke kommer i konflikt med tiltaket, eller søke om dispensasjon
fra lovverket. Ved et eventuelt dispensasjonsvedtak kan det bli stilt vilkår om arkeologisk
utgravning før iverksetting av tiltaket, for slik å sikre at kunnskapen ikke går tapt for fremtidige
generasjoner.
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1. Sammendrag
Denne arkeologiske undersøkelsen ble foretatt på Sylte, gbnr. 68/1 og 68/58 i Surnadal
kommune, i forbindelse med utvidelse av lagerområdet tilhørende Pipelife AS.
Feltarbeidet ble utført av Aaron Johnston i perioden 26 – 28.04.2021 (gbnr. 68/58), og
tilleggsregistrering 29.09 – 30.09.2021 (gbnr. 68/1). Rapporten ble ferdigstilt oktober 2021 og
totalt ble det brukt 14 dagsverk på saken.
Av metoder ble det benyttet visuell overflateregistrering, maskinell sjakting og metalldeteksjon.
Totalt ble det funnet én lokalitet som er automatisk fredet innenfor planområdet:
•

(Koke)grop lokalitet, Sylte Lok 1, ID 276707

Det ble ikke påvist nye verdifulle kulturminner fra nyere tid innenfor planområdet. Det er et
SEFRAK-registrert våningshus på gbnr. 68/58 som er bygd i første del av 1800-talet som ligger
nær planområdets sørøstlige grense.
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2. Bakgrunn og formål med undersøkelsen
Bakgrunnen for denne arkeologiske registreringa er med detaljreguleringsplanen for utvidelse
av lagerområdet tilhørende Pipelife AS. Planområdet omfatter ca. 30,3 daa. I henhold til
planinitiativ så ønsker tiltakshaver å avgrense planområdet til deler av gbnr. 68/58, men
kommunen ønsker at planområdet skal være i samsvar med kommuneplanens arealdel, derfor
ble et ekstra område på gbnr. 68/1 inkludert (figur 2).

Figur 2. Plankart.

Før planarbeidet kunne godkjennes ble det stilt krav om arkeologisk registrering. Møre og
Romsdal fylkeskommune vurderte planområdet til å ha potensial for funn av automatisk freda
kulturminne fra bronsealder-jernalder, som ligg skjult under markoverflata.
Formålet med registreringa var å undersøke forholdet mellom planarbeidet og eventuelle
automatisk freda kulturminne, jf § 9 i kulturminneloven av 9. juni 1978.
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3. Området

Figur 3. Oversiktskart

Planområdet ligger på Sylte, i Surnadal kommune, ca.1,7 km nordvest fra Surnadal sentrum,
med god utsikt over området rundt (figur 3 - 5).
Landskapet rundt består av store, brede gresskledte felt og er relativt flatt, ca. 7-8 moh.
Planområdet er dekket av gress, med en vei, som grense langs vestkanten. Området ligger på
en flat elveslette nordøst for dagens elveleie.
Åkeren her er for det meste helt slett med bare svak helling i markoverflaten nedover lengst sør
i området. Det har vært gjennomført to tidligere arkeologiske undersøkelser i nærheten, som
begge var negative (Stavik. J, 2012 og 2013)
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Figur 4. Dronebilde over planområdet gbnr. 68/1, sett mot nord.

Figur 5. Dronebilde over planområdet gbnr. 68/58, sett mot sørvest.

Som følge av havstigning (transgresjon) og landheving (regresjon) har havnivået endret seg
gjennom hele forhistorien. Da isen begynte å smelte etter siste istid steg havet relativt raskt,
men samtidig begynte også landet å heve seg på grunn av mindre trykk fra isen. Resultatet ble
en påfølgende regresjon. I Møre og Romsdal ligger de førhistoriske strandlinjene derfor
generelt høyere enn dagens havnivå, men utviklingen er forskjellig fra område til område.
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David Simpson ved Bergen museum har utarbeidet et program som gjør det mulig å skrive ut
lokale strandforskyvingsdiagram. Kurvene er basert på arbeid av Stein Bondevik, John Inge
Svendsen og Jan Mangerud fra 1998. Om en forutsetter at fangstfolk i steinalderen bosatte seg
nær sjøen, kan lokale strandlinjekurver både benyttes til å vurdere funnpotensial i et område og
til å datere eventuelle funn.
Geologien i området består av gamle elveavsetninger. Strandlinjekurva viser at planområdet
(ca. 7 - 8 moh.) steg opp av havet i bronsealder, og at fjorden gradvis har kommet lengre og
lengre unna. Utløpet av Surnaelva var tidligere et bredt delta, med planområdet en liten øy i
elva fra bronsealder til jernalder (figur 6).

Sylte, Surnadal (ca 115)
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Figur 6. Strandlinjekurve for Sylte i Surnadal kommune etter skjema utarbeidet av David N. Simpson,
mars 2001 (jfr. Svendsen & Mangerud 1987, Bondevik, Svendsen og Mangerud 1998).
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4. Kulturhistorisk riss

Figur 7. Historiske kart

Informasjon på historiske gårdstun, Sylte, Gnr. 68 (figur 7), hentet fra Oluf Rygh Norske
Gaardsnavne (www.dokpro.uio.no).

68. Sylte. Udt. sy`Ltiᶇᶇ, Dat.
-tå. ― af Sultum AB. 66. af
Syltum AB. 68. hos Sylta AB. 68 s. a Siltom DN. XI 177, 1455
Sulthe NRJ. II 70. Sylte, Sylten OE. 39. Sølthenn 1559. Silthe
1590. Syldte 1643. Syltøe 1667. Sylte 1723.
Sultar, se Vannelven GN. 25 og Sylte GN. 13. Her bestemt Flt.

4.1 Automatisk fredete kulturminner
En oversikt over fredete kulturminner er å finne på www.kulturminnesok.no, eller som wmstjeneste i andre nettportaler (f.eks. www.gislink.no)
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Figur 8. Kart av kjente automatisk freda kulturminne før registrering ca. 2km

Det er 8 tidligere registrerte automatisk fredete kulturminner i nærheten (ca. 2km) fra
planområdet (figur 8 og 9).
Figur 9. Kjente automatisk freda kulturminne i nærheten
ID
Klassifikasjon
Beskrivelse

35623-1

Løsfunn

277597-0 Funnsted Muskett
kule/vektlodd
85936
Øye kirkested
274229-0 Øye Prestegård
15982-1 Øye østre
35622-1 Løsfunn
91389-1 Bosetning-aktivitetsområde
35624-1 Gravhaug

Funnsted for skålspenne T 14181, skål av kleberstein T
16305.
Muskett kule eller vektlodd i bly
Middelalder - 1800 tallet, tredje kvartal
Bosetningsspor - Spesifisert datering AD 1005-1035
Kulturlag
Funnsted for matkniv av flint T12427.
Bronsealder
Jernalder

4.2 Nyere tids kulturminner
En oversikt over en del verneverdige bygninger og andre byggverk fra nyere tid er å finne i det
såkalte SEFRAK-registeret. Dette er tilgjengelig som wms-tjeneste, blant annet på
www.gislink.no.
Det ble ikke påvist nye verdifulle kulturminner fra nyere tid innenfor planområdet. Det er et
SEFRAK-registrert våningshus på Syltebakken, (SEFRAK ID: 1566-0013-013) som er bygd i
første del av 1800-talet, som ligger nær planområdets sørøstlige grense (figur 10 og 11).
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Figur 10. Flybilde fra 1963 av kjente kulturminne fra nyere tid

Figur 11. Bilde som beskriver et våningshus, sett mot sørøst.

13

4.3 Løsfunn
En oversikt over gjenstander som er innlevert til museum er tilgjengelig på
www.unimus.no/arkeologi. En del av disse er også kartfestet, og listen nedenfor viser
gjenstander som er funnet i nærheten av planområdet.
T07550 – «2 ufullstendige "bryner" av kvartsskifer, begge avbrekkene i den tyndere del,
formentlig ved den opprinnelige midte».
T15516 - Rester av en båt (eikje) uthulet av en stor furustokk.
T14181 – «Skålspenne av bronse av Borrestiltype, men en yngre variant med fremskreden
oppløsning av dyre ornamentikken i retning av bånd og flater; cfr.J. Petersen: Vikingetidens
Smykker».
T19376 – «Ufullst. tveegget sverd av jern, bestående av klinge og underhjalt, dårlig bevart.
Hjaltet er skyttelformet og synes å ha spor etter stripedekor. Sverdet tilhører derfor trolig
vikingtidstypen H. Bev. L».

5. Strategi og metode
Strategi og metode ble valgt ut fra terreng, arealbruk og vegetasjon i området. Maskinell
sjakting dekket mesteparten av planområdet med langt sjakter på mellom 50 til 250 meter, over
de flate feltene.

5.1 Visuell overflateregistrering
Metoden innebærer at markoverflaten blir registrert for å påvise funn av tufter, gravminner,
dyrkingsspor o.s.v. Grunnen blir sondert ved hjelp av sonderingsbor, en ca. 1 meter lang
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av grunnen der en
stikker. Ved mulige funn blir det gjerne åpnet en sjakt eller et prøvestikk for å påvise ildsteder,
gulvnivå, dyrkingslag eller lignende, avgrense kulturminnene, og eventuelt ta ut kullprøver for
datering.

5.2 Maskinell sjakting og metallsøk
Metoden innebærer at en benytter gravemaskin med flatt graveskjær/pusseskjær til forsiktig å
skrape av det øverste matjordslaget. Spor etter blant annet ildsteder og stolpehull etter hus kan
være synlige i den sterile grunnen under. Sjaktene har en bredde på ca. 3 meter. Ved
undersøkelse av større områder blir sjaktene lagt parallelt, med innbyrdes avstand på ca. 10-15
meter. Undersøkelse av matjorda fra sjakter med metalldetektor, ga resultat av flere jernspiker,
men ingenting annet av interesse.
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6. Undersøkelsen
Registreringsarbeidet ble utført av Aaron Johnston i perioden 26 – 28.04.2021 og 29.09 –
30.09.2021, utgjorde totalt 5 langt dagsverk. Maskinfører var Erik Magne Ranes som stilte med
en 18 tonns (Doosan DX180LC) gravemaskin med en ca. 180 cm bred pusseskuff (figur 12).

Figur 12. Bilde fra selve undersøkelsen

Været lagde ikke noen hindring for feltarbeid.

6.1 Synlige strukturer
Det ble ikke påvist synlige kulturminne som er automatisk fredet, og heller ikke strukturer som
er vurdert til å være fra nyere tid.

6.2 Sjakter
Det ble totalt åpnet 12 sjakter (A – L) med maskin innenfor planområdet. Totalt 5 strukturer ble
funnet under denne arkeologiske undersøkelsen, inkludert og tolket som 4 groper og en
kokegrop, ligger nær det sørøstlige hjørnet av planområdet (figur 13 - 16).
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Figur 13. Kart over alle sjaktene

Figur 14. Kart over sjaktene (gbnr. 68/1) med nummer
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Figur 15. Kart over sjaktene (gbnr. 68/58), med nummer

Figur 16. Kart over sjaktene (gbnr. 68/58) og alle strukturer
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Sjakt A
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne. Dypt lag av lys gul sand/silt ser ut til å være naturlig elven jord (figur
17).
Lengde: 27 m
Lag Nr. Tykkelse
1
40 cm
2

Bredde:
3m
Dybde:
40 cm
Beskrivelse
Brunt, homogent matjordslag.
Lys gul silt og sand (Steril undergrunn)

Retning: NØ-SV
Prøve
Kommentar

Figur 17. Foto av sjakt A oversikt, sett mot nordøst (v) og profil, sett mot sørøst (h)

Sjakt B
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne. Lys oransjegul sand/silt undergrunn (figur 18).
Lengde: 62 m
Lag Nr. Tykkelse
1
30-40 cm
2

Bredde:
3,20 m
Dybde:
30 - 40 cm Retning: NØ-SV
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Brunt, homogent matjordslag.
Lys oransjegul silt og sand (Steril undergrunn)

Figur 18. Foto av sjakt B oversikt, sett mot sørvest (v) og sett mot nordøst (h)
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Sjakt C
Sjakten var positiv, og det ble funnet 3 mulige groper (C2, C3 og C4), og en kokegrop (C1) som er
tolket som automatisk fredete kulturminner (figur 19). Det ble ikke funnet dyrkingslag eller
ardspor. En kokegrop er datert til Eldre romertid - Yngre romertid og ei grop er datert til Yngre
romertid (figur 20 – 24).
Lengde: 50 m
Lag Nr.
1
2
Str. Nr.
C1

C2

Bredde:

3,50 m

Dybde:

30 - 40 cm Retning: N-S

Tykkelse
30-40 cm

Beskrivelse
Brunt, homogent matjordslag.
Lys gul silt og sand (Steril undergrunn)
Type
Beskrivelse
Kokegrop Dimensjoner: ca. 85 x 80 x 5cm. Mulig
kokegrop, uregelmessig oval i form. Inneholder
mørk svartbrun sand, med mange trekullbiter
og skjørbrent stein.

Grop

C3

Grop

C4

Grop

Dimensjoner: ca. 280 x 220 x 50 cm. Mulig stor
grop, uregelmessig oval i form (formen ikke fullt
synlig). Lag 1 – Matjord = 40cm, Lag 2 – blandet
brun sand med gul flekker = 10cm, Lag 3 – brun
silt/sand = 10cm, Lag 4 – blandet lys brun gul
silt med noen kullbiter = 25 - 30cm.

Prøve

Kommentar

Prøve
KP3
2021 AJ
- Beta –
596512

Kommentar
Sjakt C, Kokegrop C1
KP3 2021 AJ - Beta – 596512
124 - 250 cal AD

KP4
2021 AJ
- Beta –
596513

Dimensjoner: ca. 200 x 120 x 20 cm. Mulig
grop, oval i form. Inneholder blandet brun og
mørk brun sand, med noen kullbiter.
Dimensjoner: ca. 140 x 120 x 10 cm. Mulig
grop, oval i form (formen ikke fullt synlig).
Inneholder blandet brun og mørk brun sand,
med noen kullbiter.

Figur 19. Foto av sjakt C oversikt, sett mot nord (v) og profil, sett mot øst (h)
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(1826 - 1700 cal BP)
Eldre romertid - Yngre romertid
Sjakt C, Grop C2
KP4 2021 AJ - Beta – 596513
234 - 380 cal AD
(1716 - 1570 cal BP)
Yngre romertid
Kan ikke se hele oversikten over
strukturen

Kan ikke se hele oversikten over
strukturen

Figur 20. Dronebilde av sjakt C og oversikt av strukturer C1 – C4

Figur 21. Bilde av kokegrop C1, og profil, sett mot vest

Figur 22. Bilde av grop C2, sett mot sør og vest
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Figur 23. Bilde av grop C3, sett mot sør og sørøst

Figur 24. Bilde av grop C4, sett mot vest

Sjakt D
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne. Lys oransjegul sand/silt undergrunn (figur 25).
Lengde: 68 m
Lag Nr. Tykkelse
1
40 cm
2

Bredde:
3,50 m
Dybde:
40 cm
Beskrivelse
Brunt, homogent matjordslag.
Lys brungul silt og sand (Steril undergrunn)
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Retning: NØ-SV
Prøve
Kommentar

Figur 25. Sjakt D oversikt, sett mot nord (v) og profil, sett mot øst (h)

Sjakt E
Sjakten var positiv, og det ble funnet en grop (E1), som er tolket som automatisk fredete
kulturminner (figur 26). En grop er datert til Folkevandringstid – Merovingertid. Det ble ikke
funnet dyrkingslag eller ardspor (figur 27 - 28).
Lengde: 62 m

Bredde:

Lag Nr.
1
2
Str. Nr.
E1

Beskrivelse
Brunt, homogent matjordslag.
Lys gul silt og sand (Steril undergrunn)
Beskrivelse
Dimensjoner: ca. 170 x 140 x 15 cm. Mulig
grop, oval i form. Inneholder blandet lys brun,
brun og mørk brun sand, med noen kullbiter.

Tykkelse
30-40 cm
Type
grop

3,50 m

Dybde:

30 - 40 cm Retning: N-S
Prøve

Kommentar

Prøve
KP5
2021 AJ
- Beta –
596514

Kommentar
Sjakt E, Grop E1
KP5 2021 AJ - Beta – 596514
545 - 642 cal AD
(1405 - 1308 cal BP)
Folkevandringstid - Merovingertid

Figur 26. Foto av sjakt E oversikt, sett mot sør (v) og profil, sett mot øst (h)
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Figur 27. Bilde av grop E1 sett mot vest, og profil, sett mot sør

Figur 28. Dronebilde av sjakt E og oversikt av strukturer E1, sett mot vest.

Sjakt F
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne. Lys gul sand/silt undergrunn (figur 29).
Lengde: 19 m
Lag Nr. Tykkelse
1
30 cm
2

Bredde:
3,50 m
Dybde:
30 cm
Beskrivelse
Brunt, homogent matjordslag.
Lys gul silt og sand (Steril undergrunn)
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Retning: NØ-SV
Prøve
Kommentar

Figur 29. Foto av sjakt F oversikt, sett mot sør (v) og profil, sett mot øst (h)

Sjakt G
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne. Lys brungul sand/silt undergrunn (figur 30).
Lengde: 25 m
Lag Nr. Tykkelse
1
30 cm
2

Bredde:
3,20 m
Dybde:
30 cm
Beskrivelse
Brunt, homogent matjordslag.
Lys gul silt og sand (Steril undergrunn)

Retning: N-S
Prøve
Kommentar

Figur 30. Foto av sjakt G oversikt, sett mot sør (v) og profil, sett mot øst (h)

Sjakt H
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne. Lys gul sand/silt undergrunn (figur 31).
Lengde: 48 m
Lag Nr. Tykkelse

Bredde:
3,50 m
Beskrivelse

Dybde:

30 - 40 cm Retning: NØ-SV
Prøve
Kommentar
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1
2

30-40 cm

Brunt, homogent matjordslag.
Lys gul silt og sand (Steril undergrunn)

Figur 31. Foto av sjakt H oversikt, sett mot nord (v) og profil, sett mot vest (h)

Sjakt I
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne. Lys gul sand/silt undergrunn (figur 32).
Lengde: 72 m
Lag Nr. Tykkelse
1
30-40 cm
2

Bredde:
3,30 m
Dybde:
30 - 40 cm Retning: N - S
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Brunt, homogent matjordslag.
Lys brungul silt og sand (Steril undergrunn)

Figur 32. Foto av sjakt I oversikt, sett mot sør (v) og profil, sett mot øst (h)

Sjakt J
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne. Lys gul sand/silt undergrunn (figur 33).

25

Lengde: 267 m
Lag Nr. Tykkelse
1
30-40 cm
2

Bredde:
3,50 m
Dybde:
30 - 40 cm Retning: NV-SØ
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Brunt, homogent matjordslag.
Lys gul silt og sand (Steril undergrunn)

Figur 33. Foto av sjakt J oversikt, sett mot sør (v) og profil, sett mot vest (h)

Sjakt K
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne. Lys brungul sand/silt undergrunn (figur 34).
Lengde: 255 m
Lag Nr. Tykkelse
1
30-40 cm
2

Bredde:
3,50 m
Dybde:
30 - 40 cm Retning: NV-SØ
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Brunt, homogent matjordslag.
Lys brungul silt og sand (Steril undergrunn)

Figur 34. Foto av sjakt J oversikt, sett mot sør (v) og profil, sett mot øst (h)
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Sjakt L
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne. Lys gul sand/silt undergrunn (figur 35).
Lengde: 246 m
Lag Nr. Tykkelse
1
30-40 cm
2

Bredde:
3,50 m
Dybde:
30 - 40 cm Retning: NV-SØ
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Brunt, homogent matjordslag.
Lys gul silt og sand (Steril undergrunn)

Figur 35. Foto av sjakt L oversikt, sett mot sørøst (v) og profil, sett mot øst (h)

6.3 Dokumentasjon
Kulturminner, funn, sjakter og prøvestikk ble fotografert og kartfestet. Det ble benyttet et Nikon
AW 130 kamera, Samsung S10 Phone, DJI Phantom 4 drone kamera, og tatt 317 bilder (se
vedlegg 1). Bildene er sortert, merket og arkivert ved bruk av Fotostation.
Kartfestingen ble gjort av Aaron Johnston ved bruk ArcGIS Collector/Cpos, og bearbeidet ved
hjelp av ArcMap. Alle tegningene er også rentegnet, georeferert og vektorisert, som grunnlag
for innlegging i kulturminnedatabasen Askeladden.
Totalt ble det tatt 6 kullprøver (KP 3 2021 AJ - KP 8 2021 AJ). Av disse er 3 kullprøver (KP
3 2021 AJ - KP 5 2021 AJ) sendt til treartsbestemmelse og 14C-datering (vedlegg 2, 3 og 4).

27

7. Resultat
Undersøkelsen resulterte i funn av en enkelt lokalitet som er automatisk fredet. Det ble ikke
funnet kulturminner fra nyere tid.

7.1 (Koke)grop lokalitet, Sylte Lok 1, ID 276707
Totalt av 5 strukturer ble funnet under denne arkeologiske undersøkelsen. Strukturene er tolket
som 4 groper og 1 kokegrop.

Figur 36. Kart over lokaliteten og alle enkeltminner

Lokaliteten ligger på Sylte gbnr. 68/58 og måler 56m (N – S) og 40m bred (Ø - V), da er ikke
den 5 meter automatisk freda sikkerhetssonen inkludert.
Lokaliteten er avgrenset mot nord og vest av negativt sjakter og mot øst/sør av grense av
planområdet. Den østlige og sørøstlige utstrekningen ble ikke fullstendig definert under
registreringen på grunn av de begrensede dimensjonene til planområdet. Mulig (koke)grop
aktivitetsområdet kan høyst sannsynlig fortsette over området rundt gammelgård Syltebakken
mot øst og sørøst (figur 36 - 38).

28

Figur 37. Dronebilde av lokalitet, sett mot sørvest

Figur 38. Dronebilde av lokalitet, sett mot nord

Tolkningen av denne lokaliteten er litt vanskelig. Bortsett fra den enkle identifiseringen av den
eneste kokegropen, inneholdt den andre 4 groper ingen gjenstander, brente beinfragmenter eller
annet identifiserende innhold. Hver av de grunne gropene inneholdt en blandet lys - mørk brun
sand med små kullbiter som ble prøve tatt for datering (figur 39). Det er to faser av aktivitet,
Eldre romertid - Yngre romertid og Folkevandringstid - Merovingertid, ble datert under
registreringen (figur 40).
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Figur 39. Bilde av grop C2, C3, C4 og E1 som viser dybde.
Figur 40. Fase og dateringer

Kullprøver:
KP3 2021 AJ - Beta – 596512
124 - 250 e.Kr. (cal AD)
(1826 - 1700 cal BP)
Eldre romertid - Yngre romertid
KP4 2021 AJ - Beta – 596513
234 - 380 e.Kr. (cal AD)
(1716 - 1570 cal BP)
Yngre romertid
KP5 2021 AJ - Beta – 596514
545 - 642 e.Kr. (cal AD)
(1405 - 1308 cal BP)
Folkevandringstid - Merovingertid

Kontekst:
Sjakt C, kokegrop C1 - 40 cm dypt fra
overflaten

Sjakt C, Grop C2 - 70 cm dypt fra
overflaten

Sjakt E, kokegrop E1 - 45 cm dypt fra
overflaten

Lokaliteten ligger ca. 6 - 7 meter over havet og landskapet er relativt flatt, med store grasmarker
og felt som ligger rundt Surnaelva. Under Yngre romertid - Folkevandringstid ville havnivået
vært ca. 2 - 3m høyere enn dagens. Lokaliteten ville ha et litt høyere posisjon i landskapet,
kanskje på en liten øy i Surna -elvedeltaet, vist omtrent på skissen nedenfor (figur 41).
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Figur 41. Kart over planområde og 4 - 5m høyere havnivå, for å illustrere mulig plassering av en øy.

En liten øy i elvedeltaet noen meter over havet kan ha blitt brukt som midlertidig matlagingsog samlingssted. Feltet har bare en liten matjord, rundt 30 - 40 cm, men er fruktbar og godt
drenert med god utsikt over den omkringliggende dalen (figur 42).

Figur 42. Dronebilde av Surnaelva med Pipelife fabrikk i bakgrunnen, sett mot nordvest
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8. Konklusjon
Hele området er registrert jfr. Kulturminneloven § 9. Deler av planområdet mot midten, er ikke
registrert med maskin, på grunn av flere moderne kabler som krysser området.
Av metoder ble det både benyttet visuell overflateregistrering, maskinell sjakting og
metalldeteksjon.

Figur 43. Kart som viser de nye lokalitetene ift planområde.

Undersøkelsen resulterte i funn av en enkelt automatisk fredet lokalitet. Denne er registrert i
den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, med ID 276707 og er tilgjengelige for
publikum som wms-tjeneste og via nettstedet www.kulturminnesok.no.
Denne registreringen resulterte i funn av en lokalitet: – datert fra Eldre romertid - Yngre
romertid (124 - 380 e.Kr.) til Folkevandringstid – Merovingertid (545 - 642 e.Kr.) og er tolket
som midlertidig matlagings- og samlingssted over to faser.
Lokaliteten er ca. 56 meter lang og 40 meter bred, og har blitt gitt en 5 meter bred sikringssone
fra den registrerte ytterkanten. Lokaliteten strekker seg muligens videre til øst og sørøst utenfor
planområdet (figur 43).
Aktivitetsområdet ble funnet nær den sørøstlige kanten av planområdet, som ligger nær toppen
av en lav ås i landskapet og gir god utsikt over Surna -elvedeltaet i sør og uten tvil ville ha vært
et godt sted for fiske.
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Vedlegg 2: Treartstemmelse
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Vedlegg 3: Dateringsrapport
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Vedlegg 4: Prøveliste
Prøve
ID.
Felt
1

Prøve
ID.
Kontor
KP3
2021 AJ

Prøve
ID.
Beta

Prøvestikk
/Sjakt

Kommentar

Beta –
596512

Sjakt C

Sjakt C, kokegrop C1
KP3 2021 AJ - Beta – 596512
124 - 250 cal AD
(1826 - 1700 cal BP) – 91,6%
Eldre romertid - Yngre romertid

2

Beta –
KP4
2021 AJ 596513

Sjakt C

Sjakt C, Grop C2
KP4 2021 AJ - Beta – 596513
234 - 380 cal AD
(1716 - 1570 cal BP)
Yngre romertid

3

Beta –
KP5
2021 AJ 596514

Sjakt E

Sjakt E, Grop E1
KP5 2021 AJ - Beta – 596514
545 - 642 cal AD
(1405 - 1308 cal BP)
Folkevandringstid - Merovingertid

4

KP6
2021 AJ

Sjakt C

Sjakt C, Grop C3

5

KP7
2021 AJ

Sjakt C

Sjakt C, Grop C4

6

KP8
2021 AJ

Sjakt G

Sjakt G, profil - naturlig
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