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Detaljreguleringsplan for Felleskjøpet Breiset gnr. 70 bnr. 6 mm. Uttalelse og oversendelse av

rapport etter arkeologiske registreringer

Kulturarvenheten i Oppland Fylkeskommune gjennomførte den 24.10.2017 en arkeologisk registrering

av planområdet for detaljreguleringsplan for Felleskjøpet Breiset 70/6 mm. Herved oversendes rapport

fra registreringene. Faktura for oppdraget sendes separat.

Det ble ikke gjort funn av automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Kulturarv har ingen

videre merknader til planen.

Vi gjør oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene

eller deres sikringssoner på fem meter , jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal s narest sendes til

kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en

befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

Med hilsen

Kristin Loe Kjelstad

Fylkeskonservator

Thea Sørensen

Konservator/Arkeolog

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
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Breiset i Nord-Aurdal kommune. 
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1. Sammendrag 

Oppland Fylkeskommune v/kulturarvenheten gjennomførte 24. oktober 2017 en arkeologisk 

registrering i forbindelse med reguleringsplan for Breiset i Nord-Aurdal kommune. Det ble delvis 

gjennomført prøvestikking på noen utvalgte steder med potensial for funn fra steinalder. Det ble 

utelatt et område på østre del ved osen da det ble ikke mulig å komme dit på grunn av sammensatte 

omstendigheter. Det er fra før ikke registrerte automatiske fredete kulturminner innenfor 

planområdet. 

2. Området 

Planområde ligger ved Felleskjøpet på Breiset, med fv.51 i vest og Fløtadn i øst, ca. 1km nord for 

Fagernes sentrum i Nord-Aurdal kommune. Store deler av området er det utbygd og planert med en 

liten del i øst som noe uberørt. Terrenget er litt kupert med myr og våtmarks område som er større 

enn vist på kart. Vegetasjon består av blandingsskog (gran og bjørk).    

 

3. Metode 

For å finne lokaliteter fra steinbrukende tid er prøvestikking en vanlig metode. Prøvestikkene graves 

som ruter på ca 30cm x 30cm/40cm x 40cm, og graves godt ned i undergrunnen eller til 

grunnfjell/berg. Stikket bør gå så godt ned i undergrunnen at man er sikker på at det ikke er flere 

funn. Et positivt prøvestikk kan inneholde funn av slått/bearbeidet flint, kvarts, kvartsitt, skifer, 
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horn/bein, skjørbrent stein, kull, kulturlag osv. Massen tørrsolles eller vannsolles i bøttelag for å 

påvise eventuelle funn.  

 

 
Bilde 1: Oversiktsbilde av planområdet,ved utbyggingsson på nordsiden av p-plass for Felleskjøpet. Sett mot øst-nordøst. 

 

 
Bilde 2: Oversiktsbilde av skråningen fylt med hogstavfall på østsiden av Felleskjøpet. Sett mot sørøst.  
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4. Registreringen 

Den arkeologiske registreringen ble utført den 24.10.2017 av Anna McLoughlin. Det ble prøvestukket 

på noen av utvalgte steder med potensial for funn fra steinalder. Dagen for registreringen begynte 

det å snø mye, og på grunn av dette og at deler av området bestod av myr og det ble lagt store 

hauger med hogstavfall langs kanten av utbyggsområde (Felleskjøpet) – ble det ikke mulig å nå frem 

til et av områdene med potensial for funn fra stein alder i øst (ved osen). Det ble gravd totalt fem 

prøvestikk på et område nærmere felleskjøpet. Alle prøvestikk målte ca. 40 x 40 cm, og dybde 

varierte mellom 0,3 - 0,6 m. Alle prøvestikk var negative, og undergrunnen bestod av rødbrun 

sand/silt med lite stein. Alle prøvestikk ble vannsoldet.  

 
Bilde 3: Planområdet i øst som er tilsynelatende urørt av moderne bebyggelser. Sett mot nordøst.  

 
Bilde 4: Prøvestikk nr.5 i plan, sett mot vest.  
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Figure 1: Oversiktskart av planområdet. 
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5. Konklusjon 

 

I forbindelse med reguleringsplan for Breiset ble det utført en arkeologisk registrering av 

planområdet 24.10.2017 av Anna McLoughlin. Det ble utført prøvestikking på utvalgte steder med 

potensial for funn fra steinalder. Det var ikke mulig å prøvestikke deler av området ved osen i øst på 

grunn av vanskelig fremkomlighet. Det ble ikke funnet automatiske fredete kulturminner innenfor 

planområdet.  

 

Anna McLoughlin 

Kulturarv – Oppland Fylkeskommune  


