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1. BAKGRUNN
I perioden 2006-2012
har Oppland fylkeskommune
(OFK) gjennomført
årlige
kulturminneregistreringer innenfor området til Hjerkinn skytefelt. Bakgrunnen for den arkeologiske
registreringen er arbeidet med tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål (Hjerkinn PRO), i
samband med kommunedelplan for Hjerkinn skytefelt. Tilbakeføringen av skytefeltet innbærer
fjerning av militære installasjoner og veier med påfølgende rekonstruering av landskapet, samt
rydding av eksplosiver, blindgjengere, metall og avfall fra den militære aktiviteten i området.
Ryddingen i terrenget medfører både tilfeller av sprengning og kjøring i terrenget med militære biler
eller beltevogn. Kartlegging og merking av kulturminner i felt i forkant av ryddearbeidet gjøres for å
hindre skade på automatisk fredete og verneverdige kulturminner under arbeidet med
tilbakeføringen. Registreringene gir en grundig kunnskapsinnsamling omkring fortidig virksomhet i et
større fjellområde, noe som vil ha stor verdi for forvaltningen av dette området på sikt, samt for
framtidig forskning.
Prosjektansvarlig for fylkeskommunens kulturminneregistrering i skytefeltet har vært Henriette
Aasen, øvrige involverte saksbehandlere er Irene Skauen Sandodden, Nina Hildre og Kjersti
Tidemansen. Ragnar Bjørnstad og Espen Finstad fra OFK deltok i felt i 2007 for vurdering av
kulturminner.
For hver registreringssesong er det blitt utarbeidet en delrapport, i noen tilfeller er det laget flere
rapporter per sesong. Foreliggende samlerapport er utarbeidet for å presentere det omfangsrike
materialet på en mer oversiktlig måte. I tillegg til de sesongvise registreringene i samband med
kommunedelplan for tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt, er det også gjennomført arkeologisk
registrering for oppfylling av undersøkelsesplikten etter Kulturminnelovens (kml) § 9 i områdene som
inngår i Reguleringsplan for anleggsområder i Hjerkinn skytefelt. Dette gjelder Haukberget,
Storranden og HFK-sletta. Også disse resultatene er innarbeidet i samlerapporten. I denne rapporten
er essensen av resultatene fra kulturminneregistreringene presentert, og i de vedlagte listene er alle
kulturminnene beskrevet detaljert, de fleste er også dokumentert med foto. I kartvedleggene er
kulturminnenes plassering vist samlet. For nyere tids kulturminner er det laget mer detaljerte kart
med nummerering. For eksakt kartmarkering av automatisk fredete kulturminner må enten
kulturminnesok.no eller askeladden.ra.no (innlogging) benyttes. De nærmere presenterte
kulturminnene har detaljkart i teksten. Koordinater er oppgitt for alle kulturminnene i listene.
Samlede shape- og sosifiler for de registrerte kulturminnene er laget i forbindelse med denne
samlerapporten. Filene inneholder alle kjente kulturminner i Askeladden per 15.07.2015, samt alle
nyere tids kulturminner omtalt i denne rapporten.
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Følgende delrapporter er innarbeidet i foreliggende samlerapport, jf. litteraturliste:
Sesong
2012
2011

2010

2010
2009
2008

2008

2007

2007

2006

Kommunedelplan/reguleringsplan
+ navn på område
Kommunedelplan, fem mindre
gjenstående partier
Kommunedelplan, store deler av
Svånådalen, Bandranden,
Grøndalen, Tjørnhø, mm
Kommunedelplan, tre områder:
Grisungdalen vest og Vålåsjøhøi,
Grisungvatna – Einøvlingseggen og
Svånådalen
Kommunedelplan, seks mindre
områder
Grisungdalenområdet
Reguleringsplan for
anleggsområder i Hjerkinn
skytefelt, gjelder prøvestikking
Kommunedelplan, felt F og B (del),
samt vurdering av felt G og H
Einøvlingshøi-Einøvlingsvatnet.
§ 9-registrering, reguleringsplan
for anleggsområder i Hjerkinn
skytefelt

Rapportansvarlig

Dato rapport

Hanne Haugen

12.02.2013

Hanne Haugen

12.02.2012

Trond Vihovde/Ole
Tveiten

15.03.2012

Kim Thunheim/Ole
Tveiten
Kjersti Tidemansen
Lars Pilø

15.03.2012

Lars Pilø/Kjersti
Tidemansen

23.02.2009

Henriette Aasen
(omfatter
delrapporter av
Andersen, Eide og
Engtrø)
Kommunedelplan, felt E, del av felt Ole Tveiten
F og området ved Rollstadsætra
(omfatter
delrapporter av
Aasen, Andersen,
Eide og Engtrø)
Kommunedelplan, felt A/2006 og
Kjersti
C/2006
Tidemansen/Irene
Skauen Sandodden

08.07.2009
19.08.2008

11.03.2008

15.03.2012

05.09.2006

2. HJERKINN SKYTEFELT
Landskapet
Hjerkinn skytefelt ligger på grensa mellom Dovre og Lesja kommune, like sørøst for Snøhetta (2286
m.o.h.) I nordøst grenser skytefeltet til fylkesgrensa til Sør-Trøndelag. Med unntak av en mindre del
av skytefeltet som ligger nede i dalen langsmed E6, ligger skytefeltet i hovedsak over tregrensen, i en
høyde av ca 950-1900 m.o.h. Skytefeltet dekker et område på ca 165 kvadratkilometer. Landskapet
er variert, med store fjellpartier som ved Einøvlingsvatna eller Flathøi – Skredahøin helt i vest, og
slake, frodige elvedaler. Området omfatter de tre dalførene Grisungdalen, Grøndalen og Svånådalen.
Vegetasjonsbildet varierer også mye innad i skytefeltet, fra større myrområder med kraftig lyng og
vierkjerr til helt snaut høgfjell. Grunnen består i hovedsak av berglendte eller grove grus- og
3

sandmasser. Mellomalpin og høgalpin sone dominerer, etterfulgt av noe lavalpine områder helt i øst.
Snøhettareinen har viktige beiteområder og trekkveier i sentrale deler av skytefeltet. Jakt og fiske har
i lang tid lokket folk til området.

Tidligere registreringer
Hjerkinn skytefelt har i flere omganger vært gjenstand for kulturhistoriske registreringer. Øystein
Mølmen var tidlig ute og kartla jakt- og fangstrelaterte kulturminner i skytefeltet i 70-årene1.
Oppland fylkeskommune kontrollregistrerte disse i 1992, og gjorde ved samme anledning flere
nyregistreringer av automatisk fredete kulturminner, i tillegg til befaringer av en del av de nyere tids
kulturminnene som finnes inne i skytefeltet.2 Kulturhistorisk museum (KHM) (den gang
Oldsaksamlingen) gjennomførte registreringer i 1979 i deler av skytefeltet i forbindelse med
kartlegging av kulturminner i Joravassdraget3, samt ØK-registreringer i østre deler av feltet på 80tallet. NIKU utførte i 2002-03 en utredning om kjente kulturminner og kulturmiljø inne i feltet, uten
at det ble gjort nyregistreringer4. I tillegg har NINA tidlig på 2000-tallet registrert en rekke
kulturminner knyttet til villreinfangst i området, både i området oppe ved Einøvlingshøi og nede i
dalen sørvest for Hjerkinndammen5.

Mølmen, Ø. 1978 og 1986.
Haraldsen, T. 1992.
3 Høigård Hofseth, E. 1981.
4 NIKU Rapport 02/03.
5 I forbindelse med prosjekt om nasjonal kartlegging av fangstanlegg for villrein i Sørnorske fjell, NINA. Resultater publ. i Jordhøy, Binns &
Hoem 2005.
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3. REGISTRERINGENE
Følgende har vært feltpersonell under registreringene i Hjerkinn skytefelt de ulike sesongene, x for
aktuell feltsesong, F for ansvarlig feltleder.
Navn
Hanne Haugen
Harald Bugge Midthjell
Julian Robert Post Martinsen
Kjersti Tidemansen
Mattis Danielsen
Henriette Aasen
Kim Thunheim
Mark Oldham
Stian Hatling
Guro Fossum
Trond Vihovde
Susanne Petterson
Sunniva Halvorsen
Kjetil Loftsgarden
Lars Pilø
Ivar Malde
Heidi Joki
Tom Baefverfeldt
Øystein R. Andersen
Mildri Een Eide
Dag-Øyvind Engtrø
Silje E. Fretheim
Lotten Haglund
Runar Hole
Anneli Nesbakken
Sara Langvik Berge
Irene Skauen Sandodden

2006

2007

x
x

x

2008

2009

x

x

x

x

x
F
x
x

2010
x

2011
F
x
x
x
x

2012
F
x
x

x
F
x
x
x
F

F
X
X
x

x

F
F
F
X
X
X
X
X

x

Medvirkende utenom fylkeskommunens personell, samt informanter:
Per Jordhøy, NINA, medvirkende i felt 18.06.2009
Runar Hole, NINA, medvirkende i felt 24.06.2009 og 29.9.2011.
Endre Hage, NINA, medvirkende i felt 24.06.2009.
Rolf Sørumgård, medvirkende i felt 29.09.2011.
Informantene Frode Nyhagen, Arnfinn Roseth, Frank Robert Pettersen og Gundersen, fra
Forsvarsbygg/Forsvarets administrasjon på Hjerkinn, særlig vedr. Forsvarets aktivitet i nyere tid i
skytefeltet.
Informant Einar Gråberg
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Besøk i felt:
Odd-Erik Martinsen og Jens Levi Moldstad fra Hjerkinn PRO 24.06.2009.
Avisa GD 24.06.2009.
Geir Olav Slåen, fotograf i Forsvarsbygg, 2012.

Metode
Det meste av arealet i Hjerkinn skytefelt er nå overflateregistrert, jf. kartet på neste side og vedlagt.
Dette er et område på 165 km2. Det er hovedsakelig kulturminnetyper som er synlig på
markoverflaten som er påvist, og majoriteten av kulturminner skriver seg fra jakt og fangst. Vi har
dessuten hatt fokus på registrering av samiske kulturminner, som ildsteder, gammetufter og
beingjemmer, men grunnet sikkerhetsbegrensninger kunne ikke registreringene gjennomføres
grundig. På grunn av blindgjengerfaren i skytefeltet har vi ikke kunnet utføre inngrep i bakken som
normalt ved arkeologiske registreringer. Prøvestikking etter typiske samiske kulturminner og
boplasser fra steinbrukende tid langs elver og vann er derfor, med ett unntak, ikke utført, selv om det
er steder hvor potensial for slike funn er til stede, se også kapittel 6. I stedet er det her gjort
overflatesøk i eroderte soner på de aktuelle flatene. For sesongene i 2011 og 2012 ble det avtalt med
Forsvarsbyggs administrasjon at jordbor kunne benyttes hvis nødvendig, og etter at
blindgjengerfaren var grundig vurdert. Stikking med jordbor representerer et minimalt inngrep, og
ble ansett som nødvendig om vi skulle ha mulighet til å påvise eventuelle ildsteder, både samiske og
øvrige. Det ble også gitt tillatelse til å grave ett lite prøvestikk for å få ut dateringsprøve fra et ildsted
i en tuft ved Bandranden i 2011. I 2006 ble det gjennomført en mindre prøvegraving for å vurdere
mulige gravminner beliggende på nordsiden av Svånådalen. Profilen i den gravde sjakta viste at
haugene trolig er morenehauger, og ikke kulturminner.
Befaringene er i praksis gjennomført ved at det er gått en forholdsvis grov manngard, med
varierende avstand mellom registrantene. I åpent og oversiktlig landskap, eller i områder med lavere
potensial for funn er det gått med noe større mellomrom. I uoversiktlig og kupert landskap eller i
landskap med høyt potensial for eller stor tetthet av funn, er det gått tettere. De aller bratteste og
mest myrlendte partiene er ikke befart eller kun grovt befart. Områder med tydelige militære
inngrep er unngått. HFK-sletta er kun besiktiget på avstand.

Dokumentering av fangstgrav id 64817. Foto: HBM 2011.

6

Alle funn og kulturminner er fotografert, beskrevet, merket i felt og innmålt. Merkingen er
fortrinnsvis gjort ved oppsetting av malte grønne trestikker, skaffet til veie av administrasjonen på
Hjerkinn. Det må bemerkes at moskus har en lei tendens til å klø seg mot trestikkene, slik at det må
forventes at en del av disse er knekt/fjernet og dermed ikke markerer kulturminnene over en lengre
tidsperiode. Alle innmålinger er i utgangspunktet gjort med en GPS tilknyttet en PDA, med
nøyaktighet på +/- ca 10 m. Alle registrerte kulturminner med status automatisk fredet eller uavklart
er innarbeidet i Askeladden, Riksantikvarens nasjonale database for kulturminner.
Tidligere registrerte kulturminner er kontrollregistrert, og for kulturminnene med mangelfull
informasjon i Askeladden, eller med unøyaktig kartfesting, ble dette oppdatert, med ny innmåling.
Ettersom det bare i begrenset omfang er gjennomført registrering av kulturminner som ikke er
synlige på markoverflaten, er ikke undersøkelsesplikten etter kml § 9 oppfylt for Hjerkinn skytefelt
som helhet. Imidlertid er trolig overflateregistreringen så vidt grundig at det aller meste av synlige,
bevarte kulturminner er påvist og registrert, inkludert verneverdige kulturminner fra nyere tid. I et
par mindre områder, som omfattes av reguleringsplan for anleggsområder i Hjerkinn skytefelt, er
også registrering av steinalderlokaliteter gjennomført, og her er undersøkelsesplikten etter kml § 9
oppfylt, jf. kartutsnitt på neste side. Registrering ved graving av prøvestikk ved Svåni, Haukberget, ble
utført i 2008 med bistand fra Forsvaret. Undersøkelsen resulterte ikke i funn av kulturminner.
Undervegs i 2012-sesongen ble det gjennomført fotografering av feltsituasjoner og enkelte
kulturminner, ved Forsvarsbyggs tilknyttede fotograf Geir Olav Slåen.
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Reguleringsplanområdenes beliggenhet i Hjerkinn skytefelt, med benevnelse.

Praktiske forhold
Forsvarsbyggs administrasjon på Hjerkinn har vært svært behjelpelige med praktiske løsninger og
informasjon. Hovedvekten av kommunikasjon mellom feltarkeologene og Forsvarsbygg har gått via
Frode Nyhagen, som var vår daglige kontaktperson ved administrasjonen på Hjerkinn. De
arkeologiske registreringene og forsvarets aktiviteter i feltet ble gjennom løpende kommunikasjon
koordinert i forhold til både praktiske og sikkerhetsmessige hensyn. Endring av tilgang til områder fra
dag til dag har i perioder medført vanskeligheter med å gjennomføre systematiske registreringer.
Transport inn og ut av skytefeltet har stort sett foregått i militært kjøretøy utlånt av Forsvarsbygg. I
enkelte perioder har Forsvarsbygg dessuten sørget for helikoptertransport inn i feltet, når dette var
praktisk mulig og hensiktsmessig for effektiv gjennomføring av feltarbeidet langt fra bilveg. Også
sykler er benyttet i enkelte områder, på tider da bilkjøring ikke var tillatt. På grunn av
blindgjengerfaren har Forsvarsbygg stilt med splintvester og hjelmer til registrantene, samt
refleksvester. Mobildekningen inne i skytefeltet er varierende, og vi har derfor fått låne
samband/radioer etter behov. Moskusen har hatt noe innvirkning på, og begrenset, våre bevegelser
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inne i skytefeltet. Generelt har vi tatt hensyn til flokker med rein og moskus for å unngå å forstyrre
disse unødig. I perioder har snømengden medført utsettelser og mer kompliserte registreringer.
Registreringene er utført i månedene juni–oktober, med pause noen uker hvert år i
august/september grunnet villreinjakta.

Moskus i planområdet ved Haukberget. Foto: HAA 2007.
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4. BESKRIVELSE AV DELOMRÅDER

(Til orientering: Delområdenummer benyttet i rapportene for sesongene 2011 og 2012 avviker fra
den opprinnelige områdeinndelingen som benyttes i denne samlerapporten.)
Delområde A: Grøndalen og Skredahøin:
Landskapet i Grøndalen er svært karakteristisk med meandrer, kroksjøer og gamle elveløp av elva
Grøna, markerte morenerygger og terrasser. Mange av løsmasseryggene er sterkt utsatt for
vinderosjon, og har mindre eller større snaue flekker. For øvrig er Grøndalen en særdeles frodig
høyfjellsdal. Dalen rammes inn av bratte fjellpartier, i øst ligger Buahøin og Einøvlingen, og i vest
ligger Skredahøin og Flathøi. Grøndalen utgjør en sentral trekkvei for villreinen, som også har sitt
vinterbeite her. Det er fra tidligere kjent en rekke nyere tids tufter, steinbuer og innsmogo ved
Skredalægret, samt en steinbu ”Kupulbua”, i midtre del av Grøndalen, som trolig har gått tapt for
mange år siden.
Langs Grøna og omkring Skredalægret var det flere steder som pekte seg ut som områder med høyt
potensial for funn av samiske kulturminner. Det er søkt spesielt etter slike kulturminner i deler av
dalen, uten klare funn, men Grøndalen kan likevel ikke regnes som ferdigregistrert med tanke på
samiske kulturminner. Området har også generelt høyt potensial for funn av lokaliteter fra
steinbrukende tid, heller ikke for denne kulturminnekategorien er området ferdig registrert, jf.
kapittel 6.
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Oversikt over Grøndalen, sett mot vest-sørvest, fra toppen av Einøvlingen. Merk at store områder i dalbunnen er
kraftig påvirket av erosjon. I bakgrunnen ses Skredahøin. Foto: H. B. Midthjell.

En mindre del av de massive fjellområdene rundt Svånåtindan og Skredahøin ligger innenfor
skytefeltets grenser. Fjellene her har meget bratte sider ned mot Grøndalen. Området har knapt
vegetasjon foruten lavarter som vokser på stein, og toppene er dekket av grov steinur/blokkmark.
Det skal ha blitt gjort funn av en armbrøstpil av jern6 som antas å være fra sen middelalder eller
yngre i dette området. Eksakt funnsted vites ikke, annet enn at den skal være funnet på Skredahøin,
ved om lag 1700 meters høyde.

Oversikt fra toppen av Einøvlingen mot Skredahøin til venstre og Flathøi til høyre. Bildet er tatt mot vest-nordvest.
Foto: HBM 2011.

Delområde B: Svånådalen og Stridåi:
Svånådalen (ca 1200-1600 m.o.h.) ligger sør for Snøhetta og Snøheim. Dalen er bred og har i
hovedsak slake, oversiktlige dalsider, men innimellom finnes småkuperte områder med grusrygger.
Den militære aktiviteten i Svånådalen har vært forholdsvis stor, og det er en del spor etter dette i
form av blindgjengere/eksplosiver, installasjoner og andre inngrep i landskapet. Nordre del av
delområde B ligger høyt, hovedsakelig omkring 1400 m. Høyfjellsvegetasjon. Morenerygger med
dype dalsøkk og større myrområder. Bratt terreng opp til Kolla.
Det er ikke registrert fangstgraver i Svånådalen, årsaken er trolig at den vide dalen har få
innsnevringspunkt og landskapsformasjoner som kan lede reinen.
6

KHM tilvekstkatalog, museumsnummer C34323.
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Delområde C: Vålåsjøhøi og Sæmundtjønnin:
Terrenget her er hovedsakelig vidt og åpent. Mye frodig gressvegetasjon. I vestre del er terrenget
brattere og med mer innsnevringer som har ledet reinen. Her er det registrert flere fangstminner.
Den slake lia opp Vålåsjøhøi er en viktig trekkrute for reinen, og her er massefangstanlegget id
128212 anlagt. Ved Sæmundtjønnin er det kjent lokaliteter fra steinbrukende tid.
Delområde D: Tverrfjellet og Rollstadsætre:
Delområdet bærer preg av militær aktivitet, med HFK-sletta som det mest framtredende elementet i
landskapet. Terrenget i nordre del består av flat dalbunn, til dels meget myrlendt, mens terrenget
stiger mot Tverrfjellet i sørøst. Rollstadsætra ligger innenfor området, med kve inngjerdet delvis med
steingard.
Delområde E: Storranden – Svone:
Ligger øst/nordøst for Snøheimvegen, ned mot E6 i øst og opp mot fylkesgrensa til Sør-Trøndelag i
nordøst. Avgrenses av Kolla i nordvest. Terrenget stiger mot Kolla i nord/nordøst, og preges av
markante berg- og morenerygger avbrutt av fuktområder.
Delområde F: Kolla – Svone:
Dette området ligger på sørsiden av Kolla, ned mot elva Svone. Store partier med våtlendte områder
brytes av rygger og terrasser. Partiet ned mot Storranden, samt mellom Kollbekken og Stridåi, bærer
preg av militær aktivitet i form av kjørespor, skytestillinger, krater, granatsplinter osv.
Delområde G: Grisungdalen:
Landskapet er karakterisert av slake dalsider og høydedrag. Terrenget er åpent og vidt. I dalbunnen
er enkelte større myrpartier. Området er mye brukt til beite for fe og sau, og vegetasjonen er
forholdsvis nedbeitet. Nord for Grisungdalen har terrenget et mer alpint preg. Lite vegetasjon,
løsmasser.
Delområde H: Einøvlingen og Einøvlingshøe:

Oversikt mot Einøvlingsvatna, med Einøvlingshøe i bakgrunnen og Einøvlingseggen bak til høyre. Bildet er tatt fra
toppen av Einøvlingen, i sørøstlig retning. Foto: HH.
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Deler av fjellområde som er viktige trekkveger og leveområder for villreinen. Fjellpartiet ligger
sentralt i skytefeltet, omgitt av dalene Svånådalen, Grøndalen og Grisungdalen. Høyfjellsterreng med
lav vegetasjon og stedvis steinur. Einøvlingsvatnet er et godt fiskevann, det er oppdemt som følge av
behov for vanntilførsel i forbindelse med gruvedriften på Hjerkinn fra midten av 60-tallet.
Opprinnelig vannstand skal ha vært ca 2 m lavere.
Dette fjellområdet har spesielt mange kulturminnelokaliteter, både tidligere registrerte, og
lokaliteter påvist nå. Alle fangstgropene og bågåstellene viser at området omkring Einøvlingshøe har
vært et sentralt fangstområde. Det skal også ha blitt gjort løsfunn i disse fjellene; bl.a. flere
pilespisser av jern, en kniv og muligens en hein.7

Delområde I: Haukberget og Tjørnhøkollen:
Deler av landskapet bærer preg av beite, det er frodig i dalen ved Storkvølve, i nord er terrenget
preget av terrassekanter og tørre rygger. I øst ligger Haukberget, omgitt av større, flate myrer.
Mange spor etter militær aktivitet: anleggene på Haukbergsmyrin samt blenderinger, OP-hytter og
skytestillinger.

Østlig utløper av skytefeltet: E6, Hageseter:
Området ligger NØ for administrasjonen på Hjerkinn, og strekker seg forbi Hjerkinn stasjon, runder
Geitberget og fortsetter på sørsiden nedover øverste del av dalen. E6 går gjennom hoveddelen av
området, som ligger under tregrensa. Det er stedvis frodig vegetasjon av bjørkeskog, lyng og vier.
Nord i området ligger Hjerkinnhus Hotell/Hjerkinn Vandrerhjem, SNO Hjerkinn og Norsk
Villreinsenter Nord, for øvrig finnes noe spredt hyttebebyggelse.
Tidligere registreringer har kartlagt flere store kulturminnelokaliteter i dette området: Den gamle
kongevegen (id 31334) går gjennom området. I tillegg ligger deler av fangstanleggene id 76473 og id
6029, som til sammen består av minst 93 fangstgroper og 15 kjøttgjemmer, innenfor området. Disse
fangstlokalitetene er en del av et større system av fangstgroper som strekker seg nærmest
sammenhengende over Dovrefjell, og teller i overkant av 1000 groper8. Anlegget har trolig
hovedfase/brukstid i jernalder/tidlig middelalder.
Reguleringsplanområdene Storranden, Haukberget og HFK-sletta: Planområdene er beliggende i de
lavereliggende partiene av skytefeltet, jf. kart i kapittel 3, og terrenget er mye myrlendt. Områdene
er preget av moderne militær aktivitet, i særdeleshet HFK-sletta som er totalt planert. Ved
Storranden er det store masseuttak og avfallsdeponier, og Haukberget-området omfatter skytebaner
og ellers mye spor etter øvelser og aktivitet. Disse største anleggstiltakene i skytefeltet skal fjernes,
områdene skal ryddes og revegeteres.
Mølmen 1978: reg nr.401; opplysninger om funnsted for 5 pilespisser nord for Einøvlingshøe, ikke langt fra fangstgravene id. 123917 .
Museumsnummer C31847: pilespiss av jern funnet på Einøvlingshøe, samt opplysninger om en mulig hein ”lenger inne i fjellet”.
Museumsnummer C31859: kniv av jern med bevart treskaft funnet på Einøvlingshøe, uviss datering.
8 Jordhøy, Binns & Hoem 2005.
7
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5. RESULTATER
I løpet av perioden med befaringer i skytefeltet har fylkeskommunen registrert 187 lokaliteter med
automatisk fredete kulturminner og kulturminner med uavklart vernestatus. Et lite antall av disse var
kjent fra tidligere, men er besøkt på nytt og beskrevet i vedlagte kulturminneliste. I kulturminnelista
«Kulturminner med vernestatus automatisk fredet og uavklart» listes kulturminnene opp i
nummerrekkefølge etter ID-nummeret i Askeladden. Det er oppgitt registreringsår, og geografisk
område, samt koordinater og vernestatus. Hvert kulturminne er nærmere beskrevet, i tråd med
teksten i databasen Askeladden, de fleste har også foto.
Et antall av de registrerte kulturminnene har foreløpig uavklart alder og/eller usikker funksjon, og er
dermed lagt inn i Askeladden med status UAV. Disse kulturminnene må vises samme hensyn som de
automatisk fredete kulturminnene under ryddearbeid og annen aktivitet. Nærmere avklaring av
kulturminnenes alder og art bør gjøres ved enkle undersøkelser med prøveuttak.
Kulturminnetyper fra førreformatorisk tid i Hjerkinn skytefelt omfatter bogasteller, fangstgraver,
massefangstanlegg, kjøttgjemmer, mulig gravminne, steinbuer/murte le og lokaliteter fra
steinbrukende tid (steinalderboplasser). Det er særlig steinbuer, leskjul, teltringer, tufter, ymse
steinkonstruksjoner, reiste steiner/skremmesteiner samt enkelte bogasteller som det kan være
vanskelig å anslå alder for, og som dermed ofte får uavklart vernestatus.
Kulturminner fra nyere tid er også i noen grad registrert. De 59 registrerte og innmålte
kulturminnelokalitetene er presentert i vedlagte kulturminneliste «Kulturminner med vernestatus
ikke fredet, etterreformatoriske». Strukturen i lista følger samme mønster som den første
kulturminnelista, men her er kulturminnene gitt et løpende nummer som refererer til
kartplasseringen. Kulturminnetyper vi har registrert fra etterreformatorisk tid dreier seg hovedsakelig
om feleger, tufter, steinbuer, varder, ildsteder samt spor etter militær aktivitet som skytestillinger og
militære konstruksjoner (bygninger og lignende ikke inkludert).

Automatisk fredete kulturminner
Vi vil presentere litt generelt om de ulike kulturminnetypene vi finner i Hjerkinn skytefelt, og trekke
fram de mest spesielle funnene vi har gjort i registreringsperioden.
Det er kjent bare en håndfull lokaliteter fra steinbrukende tid i skytefeltet, samt noen funnsteder for
slåtte steinarktefakter. Antallet har sin forklaring i begrensningen i å kunne registrere ved graving i
skytefeltet, og en må regne med at det ligger ytterligere steinalderlokaliteter i området.
Det er spor etter reinsfangst som utgjør majoriteten av de automatisk fredete kulturminnene i
skytefeltet. Spredningen av kulturminnene i terrenget forteller om reinens naturgitte trekkveger og
hvor folk fant forutsetningene for å anlegge fangstgroper, bogasteller og andre konstruksjoner for å
fangste på dyra. Kulturminnetypene og plasseringen i landskapet har trolig variert noe over tid, og
må sees i samband med et økende marked opp mot og inn i middelalder, og endring av
organiseringen av arbeidet.
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Bogasteller – med noe forskjellig oppbygning, fordeler seg grovt sett på to hovedtyper:
halvsirkelformede oppmuringer av stein/heller der en ofte utnytter jordfaste steiner, og sirkulære,
rydda groper i naturlig ur. Bogastellene har gitt godt skjul i minst en retning, og er gjerne plassert
med god oversikt over omkringliggende terreng. Det er ikke alltid enkelt å avgjøre med sikkerhet om
et hulrom i ura er ryddet av mennesker eller ikke, eller om en oppmuring kan være av nyere dato selv
om lavveksten på steinene er gammel. I noen tilfeller er det heller ikke opplagt om et ryddet rom i
ura kan ha hatt funksjon som bågastelle eller kjøttgjemme, eller eventuelt begge deler.

Bågåstelle 161019, foto HH 2012

Fangstgrav id 64817, foto HBM 2011

Murte fangstgraver, gravde fangstgroper – i større og mindre systemer, unyttet naturlige stengsler
og ledelinjer i terrenget. Ledearmer har ført rolig beitende rein mot fangstgropene, slike finnes ikke
ved alle groper. Ledearmene er i åpent terreng gjerne synlige som lave steinrekker, mens det i
områder med steinur er flere steiner lagt sammen til lave gjerder. Også naturlige steiner eller ur i
terrenget er benyttet til ledearmer og –gjerder. Vi ser at noen fangstgroper i skytefeltet trolig er blitt
intensjonelt gjenfylt, for eksempel id 161025.
I områder med både fangstgroper og bogasteller ser de ut til å ha en slik plassering at de kan ha
fungert sammen i jakta, noe som indikerer sammenfallende alder.
Massefangstanlegget id 128212 er en spesiell og sjelden kulturminnetype, med rester av stolper som
dannet en stor fangstruse. Kulturminnet presenteres nærmere senere i kapittelet. Vi har også andre
kulturminner som kan være spor etter leding av reinen i ønsket retning – steinskodde stolpehull,
varder og reiste steiner er alle strukturer som kan være egnet til å påvirke reinens ferdsel i
landskapet.
Noen kulturminnetyper kan ha hatt lang brukstid, og kan være vanskelig å avgjøre alderen på. Slike
har som nevnt fått vernestatus uavklart i Askeladden. Dette gjelder blant annet steinbuer eller
oppmurte leskjul. Slike konstruksjoner kan være meget nedraste og dermed vanskelig å vurdere, og
kan potensielt ha høy alder. Funksjonen til steinbuene har også betydning for vurdering av alder,
noen kan ha sammenheng med setring/beitebruk, for eksempel id 160996 og 160997, alternativt
opphold i forbindelse med jakt/fangt. Ut fra kun overflateregistrering er det vanskelig å anslå alderen
til en tuft, spesielt i utmark- og fjellområder ettersom en her har mindre kunnskap om tuftetyper og
bosetting/aktivitet sammenliknet med jordbruksstrøk. Det var derfor spesielt verdifullt når vi fikk
anledning til å ta ut ei prøve for datering fra tufta/boflata id 151279 (se presentasjon seinere i
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kapittelet). Hoveddelen av steinbuer og oppmurte leskjul er trolig fra etterreformatorisk og nyere tid,
selv om det kjennes tufter også fra middelalder – jernalder fra andre steder av landet9.

Steinbu UAV, id 190996. Foto: HH 2012

Mulig gravminne i Grøndalen, id 151184
Kulturminnet ligger ca 1175 m.o.h. på vestsiden av Grøna, ved Søndre Grøna bru, ca 100 m opp fra
elven. Det ligger på østsiden av en liten høyde eller svakt markert rygg ned i retning elva. Landskapet
er åpent og det er god utsikt utover dalen i alle retninger. Noen få meter mot nord og øst svinger det
seg en liten bekk ned dalsida og forbi kulturminnet.

9

Steinbuer på Sumtangen, Hardangervidda. Datert til eldre jernalder og middelalder. Informasjon finnes bl.a. hos. Indrelid, S. 2010.
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Graven består av et stort kammer av kantstilte heller, orientert Ø-V. Det er to store, svært kraftige
heller på hver side, og langsidene måler ca 210 cm. Indre bredde i vestre ende av kammeret er ca
140 cm, i østre ende noe mindre; ca 100 cm. Hellene ser ut til å være noe innsunket, så det er mulig
at opprinnelig breddemål har vært 10-20 cm bredere. Kammeret er gravd ned i løsmassene inntil en
stor, jordfast steinblokk i vest. Steinblokken måler ca 120x100 cm. Massene fra gravingen ser ut til å
ha blitt deponert på utsiden, slik at det dannes en jevn, lav haug rundt kammeret. Denne haugen
eller forhøyningen er svakt markert, og har en diameter mellom ca 5,5-7 m. Den store steinblokken
er godt synlig over bakkenivå, mens bare øverste del av hellene stikker opp. Kammeret har en dybde
på ca 70 cm. Innved vestre kortende ble dybden målt til 90 cm fra bunn av kammeret opp til topp av
steinblokken. Østre kortende er åpen. Den kan imidlertid ha vært lukket på et tidligere tidspunkt, da
det ligger flere mindre, løse heller utenfor og rundt hellekammeret. Det ligger bl.a. en større helle på
sørsiden av kammeret som trolig skriver seg fra konstruksjonen. Den ser ut til å være noe smalere
enn kammeret, men kan ha fungert som en dekkhelle dersom den legges på tvers. Også bunnen av
kammeret er dekket av heller under torva/vegetasjonen, disse kan stamme fra et dekke over
kammeret. Forstyrrelsene ser ikke ut til å ha skjedd i nyere tid, og det er uvisst om/hvor mye selve
graven er forstyrret. Innved søndre kammervegg var det mulig å få stukket litt med jordbor, og her
viste jordborsøylen et 2-4 cm tykt, kullholdig lag under et like tykt lag med sandjord (podsol) og torv.

17

Kammeret av kantstilte heller sett rett forfra. Bildet er tatt mot vest. Foto: HH 2011
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En rekke tolkninger av konstruksjonen har blitt vurdert både i felt og i ettertid. Teoretisk sett kan
konstruksjonen fungere godt som oppbevaring/gjemme av noe slag, eller som et krypinn (f.eks med
teltoverbygg). Det virker imidlertid lite sannsynlig at det lages en så forseggjort konstruksjon til disse
formålene. Funnet av kullholdige masser inne i kammeret kan godt stamme fra ritualer i forbindelse
med en begravelse, men gjorde at vi også måtte vurdere muligheten for at kulturminnet har
sammenheng med f.eks tilberedning eller konservering av kjøtt, kanskje en røykovn. Det er også
mulig at konstruksjonen har blitt sekundært brukt som bålplass. Den mest sannsynlige tolkningen av
kulturminnet inntil videre er likevel som gravminne, trolig fra førreformatorisk tid.
Det finnes ulike benevnelser på gravminner i utmark, men ”fangstmarksgraver” er et vanlig begrep
som brukes for å beskrive fenomenet og omfatter graver i fjell og utmark som ikke har noen åpenbar
tilknytning til gårds- og jordbruksbosetning, og som i stedet ser ut til å være lokalisert i forhold til rike
fangstressurser. Ofte tar gravminnene form som lave jordblandede røyser eller hauger eller
steinpakninger. Fangstmarksgravene kan inneholde rike begravelser, og gravgodset er ofte
jaktredskap, særlig pilespisser.10 Gravleggelser i hellekammer og hellekister forekommer ikke ofte i
høyfjellet. Lignende graver finnes i samiske områder/kontekster, da gjerne benevnt som hellegrav
eller hellekistegrav. Disse kan være rektangulære kister dannet av kantstilte heller og kan være
anlagt på bakken eller være noe nedgravd. Gravene kan ha dekkheller til lokk, eller hellene i sidene
kan være skråstilte og lent inntil hverandre. Samiske graver er i en del sammenhenger/områder
anlagt i tilnytning til vann, på holmer eller nes.11
En parallell til ovennevnte grav fra Grøndalen kan muligens finnes i nordvestre del av Aursjøen
(Nesset k., Møre og Romsdal), hvor det er blitt registrert en hellekiste (id. 106154)12 Kisten har vært
kjent siden slutten av 1800-tallet, og undersøkt både før og etter oppdemmingen av sjøen. Denne
hellekisten har noen likhetstrekk med graven i Grøndalen, men den er kortere og betydelig smalere
og er ikke gravd ned i bakken. Den har heller ingen markering rundt i form av haug eller røys, men
den skal ha hatt dekkhelle. Herfra har det blitt gjort funn av skjelettrester av ett menneske (C 35091),
men ingen gjenstandsfunn. Det foreligger foreløpig ingen dateringer herfra. Gravminnet ved
Aursjøen antas å være fra jernalder, men om det er samisk kan det også være yngre. Ildsteder tolket
som samiske er tidligere undersøkt lenger sør i Aursjøen, på Lesjasiden (id. 101326)13. Alder og
eventuell kulturell tilhørighet/kontekst for graven i Grøndalen kan ikke avgjøres uten grundigere
undersøkelser.

Tuft/boflate fra eldre steinalder ved Bandranden i Svånådalen, id 151279
Like ved Bandranden, på nordsiden av Svåni, ved ca 1308 m.o.h., ble det funnet en struktur tolket
som en tuft/ryddet boflate. Tufta består av en tydelig ryddet flate med stein lagt opp som voller i
ytterkant. Tufta er avrundet – oval i formen og måler ca 3-3,5 m i indre diameter. Den ligger plassert
helt inntil en nærmest vinkelrett terrasse- eller jordsigskant, som på det høyeste er over 1 m høy.
Innledningsvis ble plasseringen inntil terrassekanten tolket som at man hadde forsøkt å utnytte
terrengformasjonen til to av veggene i tufta. Etter hvert ble det imidlertid tydelig at det lå stein under
Definisjon/meningsinnhold, samt informasjon hentet fra Stylegar 2011 og Skjølsvold 1979.
Mulk 1994/95.
12 Slomann, W. 1951 og Skauen Sandodden, I. 2008.
13 Reitan 2006, Bergstøl, J. og Reitan, G., 2008.
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torva som så ut til å fortsette inn under jordsigskanten. Det er altså mulig at jordsiget i stedet har
seget innover tufta og så vidt dekket litt av vollen i V og NV. Sentralt i det som ser ut til å være selve
boflaten er det en svak forhøyning. Stikking med jordbor avslørte at det under et lag med lys brun
silt/sand (trolig avsatt av smeltevann) befant seg steiner og et kullholdig lag. Dette ble tolket som et
mulig ildsted.

For å avklare om boplassen var automatisk fredet, var det viktig å få tatt ut en dateringsprøve. Etter
avtale med Forsvarsbygg på Hjerkinn ble det anledning til å gjøre et lite prøvestikk på ca 20x25 cm,
som ble tatt i forhøyningen tolket som ildsted. Under prøvestikkingen ble det under
smeltevannsavsetningene, i overgangen til de kullholdige massene, gjort funn av et flekkelignende
fragment av flint, et midtfragment med enkel rygg. Det ble da avgjort at resten av prøvestikket skulle
være så lite som mulig for ikke å forstyrre underliggende lag, og det ble gravd en ca 8x8cm stor
firkant ned til en total dybde på 15-16 cm, hvor det ble tatt ut trekull. Kullprøven ble sendt til
vedartsbestemmelse og 14C-datering. Resultatene viste at treverket var bjørk og dateringen var
4520-4355 f. Kr (kalibrert). Dateringen indikerer at tufta har vært i bruk i senmesolitikum, dvs. siste
del av eldre steinalder. Ønsket om at inngrepet i tufta skulle være minimalt ble prioritert foran å
åpne et større felt som kanskje ville ha gitt mer informasjon omkring eventuelle stratigrafiske
relasjoner i boflaten, eller en eventuell bekreftelse av vår tolkning av strukturen midt i boflaten som
et ildsted. Et lite forbehold må derfor tas i forhold til prøvens kontekst, men det må likevel regnes
som sannsynlig at kullet stammer fra en ildstedssituasjon. En større undersøkelse eller utgravning av
tufta vil kunne gi et mer utfyllende bilde av eventuell stratigrafi, hvor lenge tufta har vært i bruk, og
hvorvidt det har vært flere bruksfaser på stedet.
20

Om tufta har hatt en teltlignende konstruksjon eller en kraftigere og mer permanent overbygning er
også vanskelig å uttale seg om uten grundige undersøkelser av strukturen. Veggvollene er forholdsvis
kraftige og massive og tildannet av mye stein. Vollens utforming og størrelse kan nok likevel heller
skyldes mengden stein som måtte ryddes vekk fra stedet enn konstruksjonsmessige forhold ved
overbygningen. Strukturen er likevel såpass kraftig at det foreløpig er mer naturlig å bruke
benevnelsen tuft enn teltring.

Tuft eller ryddet boflate (id. 151279) ved Bandranden, Svånådalen. I bakgrunnen ses jordsigskanten som ser
ut til delvis å ha dekket ytre del av vollen. Bildet er tatt mot nord. Foto: HH 2011

Tufter eller boligstrukturer på høyfjellet fra denne perioden er meget sjeldne, vi har ingen
umiddelbare paralleller til dette funnet. Under Aursjøutgravingene i 2006, ble det på andre siden av
fylkesgrensa, ved Aurstrupen i Nesset k, Møre og Romsdal, ved ca 850 m.o.h. påvist en
hesteskoformet voll på en boplass fra steinbrukende tid. Denne ble tolket som rester etter en enkel
huskontruksjon/gamme eller lignende.14 Denne ligger i luftlinje drøye 3,5 mil VNV for tufta ved
Bandranden. På Hardangervidda er det på Sumtangen (ca 1200 m.o.h.) ved Finnsbergvatn funnet tre
strukturer tolket som tufter. Disse ble undersøkt i forbindelse med Hardangerviddaprosjektet (HTK),
og C14-dateringer herfra viste at den ene tufta var fra eldre steinalder, men noe eldre enn tufta på

14

Lokalitet id. 106736/R210. Callanan & Svendsen 2006.
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Bandranden, mens de to andre fikk en datering til yngre steinalder.15 Det er også funnet noen godt
bevarte teltringer ved Stora Fløyrlivatn (ca 760 m.o.h.) i Rogaland datert til tidligmesolitikum.16 Disse
er imidlertid betydelig eldre og representerer også geografisk sett et stort spenn fra tufta på
Bandranden. Ellers er det fra den aktuelle perioden (senmesolittisk tid) kjent en rekke groptufter fra
indre østlandet,17 men disse har ikke en høyfjellsbeliggenhet.

Steinalderlokalitetene id 151169 og id 151170
På nordsiden av Grøna på tørre grusrygger/høyder ovenfor elva ligger to steinalderlokaliteter.
Lokalitetene ble påvist ved overflatesøk på eroderte topper med skrint torvlag, og ligger ca 70 m fra
hverandre. Lok. id. 151169, den sørligste, ga funn av to kvartsittavslag (disse ble tatt inn som funn, se
funnliste i kapittel 9), og mulige fragment av varmepåvirket/skjørbrent stein. Funnene ble gjort på en
ca 10x15 m stor flate på en liten høyde.
På den nordligste lokaliteten, id. 151170, ble det spredt utover en flate på ca 20x20 m observert et
titalls avslag av ulike råstoff i overflaten; flint i minst tre ulike kvaliteter, kvartsitt og bergkrystall. Det
ene bergkrystallavslaget, ble tatt inn som funn. Avslaget så ut til å ha fin retusj langs den ene siden,
og ligger godt mellom fingrene. Det er trolig en liten skraper. Det var ingen tydelige spor av ildsted
eller andre strukturer i overflaten på lokalitetene. Lokalitetene kan ha større utstrekning enn det som
ble påvist ved overflatesøk.
Askeladden Id. 130839 (5080+/- BP og 5100 +/- 80 BP), 130841 (3560 +/- 90 BP fra sentralt ildsted og 4080 +/- 100 BP fra utvendig
kokegrop), samt 130842 (7600 +/- 110 BP). Også omtalt i Pedersen 2011.
16 Tørhaug & Åstveit 2000.
17Groptufter har blitt registrert bl.a. på Rødsmoen i Åmot k., (Boaz 1997), Svevollen i Elvreum k.( Fuglestvedt 2006) og ved Isteren/Gløta i
Engerdal k. (Askeladden-id. 122951).
15
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Oversikt over området med steinalderlokalitetene id. 151169 og 151170, med elva Grøna i forgrunnen, sett
mot nordvest. (I forgrunnen er også beliggenheten til en steinkonstruksjon med uviss funksjon, id. 151926,
avmerket). I bakgrunnen ses Skredahøin og Skredadalen. Foto: HH 2011
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Rusefangstanlegg på Vålåsjøhøe id 128212
I det østre området av toppen på Vålåsjøhøe ble det i 2009 registrert et flott ruseanlegg for fangst av
rein. Hoveddelene av anlegget omfatter to rekker med stolpefester, altså steinskoning til stolper i ei
rekke eller et gjerde, som har fungert som ledearmer. Nordre ledearm er 280 m lang, mens søndre
ledearm er 230 m. Ledearmene har ledet reinen mot avlivningskveene. Avlivningskveene ligger i
østre og vestre ende av anlegget, og disse består også av stolpefester, og med ramper i eller ved
inngangen til kveene/båsene.

Utsikt mot det høyeste punktet på Vålåsjøhøe, sett mot vest. På den snøfrie ryggen til venstre ligger
ruseanlegget, snøfonna nederst ligger ved den østre avlivningskvea. Foto KT 2009.
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Det ble påvist 255 stolpefester i 2009, inkludert usikre. 123 av disse ble registrert med enkel
beskrivelse og GPS-punkt, stort sett ble hvert tredje stolpefeste innmålt. Avstanden mellom
stolpefestene lå hovedsakelig på 1-2,5 m i hele anlegget. I den østre enden av anlegget ligger en
tydelig avlingningskve. Avstanden mellom ledearmene minker nedover mot øst og danner en
ruseform som avsluttes i en smal, rektangulær kve. I eller ved inngangen til kvea er det konstruert en
rampe, eller et fundament for en rampe av tre, bestående av jord og stein. Rampa gir et fall på en
halv meter ned til bakkenivå inne i kvea. De to stolpefestene som ligger nærmest rampa, inne i kvea,
er spesielt solide.

Ruseanlegget id. 128212 fotografert fra helikopter, mot VSV. Stolpefestene er markert med hvite papptallerkener.
Foto: Frode Nyhagen fra Hjerkinnadministrasjonen for Oppland fylkeskommune. Bearbeidet av Trond Vihovde.
Også i den vestre enden av ruseanlegget ligger en avlivningskve, i form av en rekke med stolpefester
beliggende parallelt med ledearmen. I den sørøstre enden av denne rekka ligger en mulig rampe,
med en bratt, steinsatt kant mot vest, mot stigende terreng. Ved stolpefeste med enkeltminne-id 15,
rett vest for steinene i stolpefestet, ble det av Jens Levi Moldstad, Hjerkinn PRO, funnet en trerest
24.06.2009. Trolig er trebiten rest av en stolpe, bevart i det tørre og kalde klimaet her. C14-datering
av trebiten ga høymiddelalder, 1250-1285 e.Kr. Enden av stolpen er tilspisset ved hogging, se foto s
27.
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Den vestre rampa id. 128212-21 i ruseanlegget sett
mot sørøst. Foto: KT 2009

Tydelig steinskoning. Stolpefeste nr. 15, i nordre
ledearm, sett mot NØ. Foto: KT 2009.
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Susanne Petterson holder treresten som ble funnet rett ved stolpefeste id. 128212-15. Foto: HAa 2009.

Østre avlivingskve sett mot vest. Foto: HAa 2009.
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Østre avlivningskve sett mot øst. Rampa er i framgrunnen. Foto: HAa 2009.

Lokalitet med stolpefester, id 151254, mulig sammenheng med massefangstanlegget id128212
I slakt skrånende terreng SV for en høyde vest for Vålåsjøhøi ble det i 2011 funnet en lokalitet med
fire stolpefester organisert på rekke, orientert ca NNØ-SSV, men med svak kurve mot NV.
Stolpefestene hadde en gjennomsnittlig indre/ytre diameter på ca 20-30/40-60 cm, og avstanden
mellom stolpefestene var mellom 4,5 - 5,5 m. Massene i midten av stolpefestene var svært løse, og
skilte seg fra massene ellers i den steinrike undergrunnen med grov grus. Det var flere mulige
stolpefester i området, særlig gjelder dette noen få meter Ø for id. 151254, hvor det kunne se ut som
at det var en rekke stolpefester som gikk NØ-SV. De fleste av disse var imidlertid svært utydelige og
diffuse. Det var vanskelig å se tydelige mønstre blant steinene, da det også var generelt mye stein i
grunnen. Bare de tydeligste stolpefestene ble særskilt registrert.
På toppen av høyden som ligger i NØ ble det også påvist to steinansamlinger og en varde, id. 151918.
Steinsamlingene kan se ut fundament som i tilfelle kan ha støttet opp mindre stolper/stokker eller
skremsler og således ha en sammenheng med stolpefestene. Varden hadde en spiss helle i toppen,
som kan ha stått oppreist. Dette kan være konstruksjoner fra nyere tid, men nærheten til
stolpefestene gjør at lokaliteten må klassifiseres som uavklart.
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Stolpefestenes funksjon er uviss, men de kan ha sammenheng med fangstlokalitet id 143612 som ble
registrert i 2010. Fangstgraven i denne lokaliteten ligger drøye 100 m lenger N, like på baksiden av et
søkk/forsenkning i høydedraget. Det kan heller ikke utelukkes at stolpefestene kan ha sammenheng
med tidlig styring av rein i retning massefangstanlegget på Vålåsjøhøi 2300 m lenger øst (id 128212).
Det er tidligere påvist en lokalitet med flere stolpefester og bogasteller (lokalitet id. 128241) ca 600
m vest for massefangstanlegget som er tolket til å ha en slik funksjon. Pga stor avstand til
massefangstanlegget kan det være naturlig å forvente flere stolpefester eller lokaliteter med
tilsvarende funksjon mellom dette og stolpefestene i id. 151254.

Kartutsnitt som viser stolpefestenes (id. 151254) plassering i forhold til massefangstanlegget (id. 128212) og
øvrige kulturminner på Vålåsjøhøi.

Fangstanlegg med sju fangstgroper på Storranden, id 111109:
Fangstanlegg beliggende på brinken av en vestsørvest-østnordøst-gående moreneterrasse.
Fangstgropene ligger på rekke nær kanten av terrassen, der terrenget faller relativt bratt mot sør ned
mot et lite søkk.
Anlegget avgrenses av en markant morenekolle i vest, og av et
masseuttak/avfallsdepot ved Storrandenveien i øst. Den østligste av gropene (id 111109-7) er delvis
skadd av aktiviteten rundt masseuttaket. Anlegget kan følgelig opprinnelig ha fortsatt videre
østover, men denne delen av morenekanten er ødelagt av tilførselsveien til masseuttaket. Størrelsen
på fangstgropenes nedgravning varierer mellom 1,7 og 3,5 m i diameter, dybde mellom 80 og 150
cm.
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Fangstgrop 111109-7, nærmest masseuttak/deponi. Trestikka står på vollen av fangstgropa. Inngrep i
grunnen og opplagte stein sees rett nord for vollen. Foto mot ØSØ. RB 2007.
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Samtlige av fangstgropene er oppmurt av stein og er tydelige i terrenget. Øvre delen av gropene er
traktformet med antydning til rektangulær sparkekasse i bunn. Sidekantene er relativt bratte og i
enkelte tilfeller er de delvis ”kledd” med heller. I enkelte av gropene danner større, naturlige stein
deler av sidekantene. De fleste gropene har voller på tre sider, som oftest mot sør der terrenget
faller relativt brått. De er enten orientert N-S eller NØ-SV, og ligger med en avstand på 26-52 m
mellom hverandre. Et unntak er mellom grop 2 og 3 der avstanden er hele 94 m.

Fangstanlegg id 111109, med sju groper langs morenebrinken. Grop 111109-7
nærmest. Fangstgropene er markert med stikker og personer (annenhver grop). Foto:
ØRA 2007.

Gjenstadsfunn
Under rydding av eksplosiver i terrenget ble det i 2009 funnet
en pilspiss av Jens Petter Nordtiller, leder for
eksplosivryddekommando Hjerkinn 09. Pilspissen ble funnet
vest for Rollstadsætra, id 128180. I etterkant av de
systematiske kulturminneregistreringene har Forsvaret funnet
ytterligere to pilspisser ved ryddearbeid. Disse ble overlevert
Kulturhistorisk museum via fylkeskommunen, og de er datert
til merovingertid og vikingtid, jf. vedlagte funnliste. Id 173258
og 173259.
Ved registreringen i 2011 ble det gjort funn av 4 slåtte
steinartefakter, på tre lokaliteter: id 151169, 151170 og
151279. Se vedlagt funnliste i kap. 9 for flere foto og detaljer.
Avslag av bergkrystall funnet i 2011
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Nyere tids kulturminner og militærminner
Bruken av skytefeltet i nyere tid har etterlatt utallige spor i landskapet i form av kulturminner.
Aktivitetene som er representert er i første rekke setring, beitebruk, fedrift, ferdsel, jakt og fangst og
ikke minst den militære bruken av området. Vi har som nevnt i noen grad registrert slike
kulturminner under befaringene, og vil her trekke fram noen nyere tids kulturminner som er av
spesiell interesse.
Forsvaret tok for første gang i bruk området som skytefelt i 1923, og granatnedslag,
sprengningsgroper og geværstillinger er tydelige spor fra denne aktiviteten. Områdene rundt
Storranden og i deler av felt E hadde ifølge major Roseth sin mest intensive bruk rundt 1960.
Tydelig moderne skytestillinger, både fra jakt og militær aktivitet, er i mindre grad blitt registrert,
med mindre det har vært tvil om kulturminnets alder, eller andre forhold har gjort det naturlig å
registrere disse. Skytestillinger for moderne jegere har ofte høye og godt bevarte murer, og gjerne
steinheller lagt til som et sete eller rygg slik at man kan sitte noenlunde komfortabel mens man
venter på rein. Militære kulturminner og installasjoner som bygninger, veger, skytebaner og
nedslagskrater har heller ikke blitt registrert. Unntak er to militære leire ved Snøheim. Det kan
nevnes at det ble observert flere teltringer i terrenget på nordsiden av vegen til Grisungdalen,
nordvest for Rollstadseter og på flatere terreng øst for Bratthøe. Disse er ikke registrert nærmere.
Skytestillinger som ikke er registrert konkret ble observert blant annet sør for myra sør for Kollegeret,
på en markant terrasserygg 300 m nord for Ammunisjonsigloen samt øst for Haukberget. I 2008 ble
strukturer som trolig er rester etter tyske antiluftskytestillinger fra andre verdenskrig besøkt rett
utenfor skytefeltets grense, øst for Snøheim. Lokal informant Einar Gråberg påviste kulturminnene.
Kollegeret nr 23
Kollegeret er et gammelt felæger. Et eldre beiteområde skiller seg markert ut fra omkringliggende
terreng ved vegetasjonen bestående av grønt gress, synlig i lia på lang avstand. Moskusen liker seg
her på det gamle beiteområdet, og bidrar til å opprettholde vegetasjonsbildet. Ei tuft fra nyere tid
(23 NTK) er registrert i øvre del av området. Det kan ligge flere mulige tufter her. Det er også
registrert fangstgroper inne på beiteområdet, samt trolig militære skytestillinger.

Tuft på Kollegret, sett mot øst. Foto: KT 2008.
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Glimmerbrudd ved Kolla/Kollegret nr 3
I lia opp mot Kolla, nordvest for Kollegret, ligger et tidligere kjent glimmerbrudd (se kart ovenfor).
Her ble glimmer tatt ut av tyskerne under 2. verdenskrig. Det er tydelige spor etter steinbruddet, som
ligger i en kløft innunder Kolla.

Militærleire ved Snøheim nr 48 og 49
Ved Snøheim er to militære leirer med tilhørende konstruksjoner, og omkringliggende kulturminner
registrert. Den ene leiren består av 10-15 rekkeorganiserte tufter og stallrekker gravd inn i
grusrygger, i tillegg til røyser og andre konstruksjoner. Dette skal være spor etter østerrikske
alpejegere som holdt til ved Snøheim under 2. verdenskrig18. Den andre var en teltleir med et
tjuetalls teltringer som kan være av nyere dato, muligens fra 50-60-tallet, da det var stor aktivitet fra
Brig S i feltet.19 Disse leirene ble registrert fordi de er sammensatte lokaliteter som speiler bruken av
skytefeltet og sentrale hendelser i skytefeltets historie i større grad enn f. eks. enkeltliggende
skytestillinger.

18
19

Aasaren 1992, NIKU Rapport 2002/03 og
Frank Robert Pettersen, Forsvarsbygg (pers. medd. des 2011).
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Varderekker ved Einøvlingsvatna nr 57
Ved Einøvlingsvatna ble det i 2011 registrert varderekker, påvist i 2008. Disse markerer trolig en
ferdselsled over fjellet. Vardene er for det meste små, og består av 1-3 mindre steiner stablet i
høyden, eller små reiste heller, sjelden over 50 cm. I noen tilfeller er det snakk om større, reiste
heller. De fleste av vardene hadde forholdsvis lite lavvekst og så ut til å være lagt opp i nyere tid,
mens andre var betydelig mer overgrodd, og er trolig eldre. For å avklare varderekkenes funksjon og
hvorvidt disse kunne tenkes å ha tilknytning til reinfangsten i området, ble Per Jordhøy v/ NINA
kontaktet for innspill og tolkningsbistand. Runar Hole og Rolf Sørumgård som begge er kunnskapsrike
på dette området, hadde anledning til å delta i felt for å vurdere kulturminnets funksjon. Det ble
etter hvert enighet - ut fra faktorer som plassering, størrelse og tilsynelatende ny alder på en del av
vardene - om at de trolig ikke var knyttet til reinsfangsten, men heller var merking av en sti/led over
fjellet.

Traséen, så langt vi hadde mulighet til å følge den, går fra Revgrenranden til vest/nordvest for
Einøvlingshøe – Einøvlingsvatna – nordenden av Einøvlingen. I tillegg er det to mindre avstikkere, den
ene går vestover ved vatna, den andre tar av og går østover på nordsiden av Einøvlingshøe, men kan
ikke følges i sammenhengende rekke slik som den nordgående. Det er mulig at varderekkene
fortsetter på nordsiden av Einøvlingen, i retning Maribu, og på sørsiden av Revgrenranden. Her ble
det observert et fåtall varder, men ingen sammenhengende rekke i samme grad som oppe ved vatna.
Varderekkene må trolig regnes som nyere tids kulturminne, selv om traséen teoretisk sett kan være
bygge på en eldre led/vegfar.
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Bildet er tatt mot NNØ og viser en av de større reiste hellene i forgrunnen, samt mindre varder i bakgrunnen (markert med
hvite piler. I bakgrunnen Einøvlingsvatnet og Einøvlingskollen. Foto: HBM 2011.
På kartet er sammenhengende varderekker og enkeltstående varder markert med rødt.
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6. VURDERINGER OMKRING REGISTRERINGENE
Formålet med kulturminneregistreringene var å kartlegge automatisk fredete kulturminner, slik at
Forsvarsbygg kan unngå å berøre disse ved rydding av skytefeltet. Som hovedregel ble de ulike
delene av skytefeltet registrert i forkant av første omgang med rydding, men i enkelte tilfeller ble
ryddingen gjennomført før registrering. Vi har ikke observert skader på kulturminner som kan settes i
forbindelse med rydding før registrering, men det har skjedd en skade på ett allerede registrert
kulturminne, se nedenfor.
Rekonstruksjon av skader ved massefangstanlegg id 128212
I forbindelse med militær aktivitet på Vålåsjøhøi i forkant av 2011-feltsesongen ble det sprengt en
større steinblokk i nærhet til massefangstanlegget, sør for dette. Sprengningen skyldtes, i følge
Forsvarsbygg, menneskelig svikt i rutinene vedrørende hensyn til kulturminner. Sprengningen var
innenfor lokalitetsgrensen, men har ikke gjort direkte skade på selve strukturene til kulturminet. Det
var likevel viktig å minimere sporene av sprengningen i landskapet, av hensyn til kulturminnets
nærmeste omgivelser. Den 4.8.2011 dro fylkeskommunen v/Kjersti Tidemansen ut i felt sammen
med Frank Robert Pettersen og Ole Tom Slettbakk fra Forsvarsbygg for å overvåke og bistå i
opprydningen og rekonstrueringen av landskapet.
Opprydningsarbeidet foregikk ved at biter og fragmenter av den sprengte steinblokken ble fjernet fra
området og lagt ned i krateret, før dette ble gjenfylt med løsmasser og noe torv. Krateret er fortsatt
godt synlig i landskapet, men massene vil trolig ’sette seg’ noe i løpet av vinteren. Siden vegetasjonen
er meget sentvoksende her, er det mulig det må gjøres senere vurderinger om hvorvidt ytterligere
tilførsel av torv er nødvendig. Flere bilder av rekonstrueringsprosessen finnes i fotovedlegg vedlagt
2011-rapporten.

Til venstre er krateret før opprydningsarbeidet, sett mot nordvest. I bakgrunnen ses Vålåsjøhøi, og bak til høyre
er den lave ryggen hvor massefangstanleggets søndre ledearm ligger. Foto: HH 2011. Bildet til høyre viser
krateret etter rekonstruksjonen. Bildet er tatt mot øst. Foto: KT 2011.
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Skadde kulturminner
Noen tidligere kjente kulturminner er skadet av ulike aktiviteter opp gjennom tida. Konkret nevner vi
fangstgropene id 43999 og 99972 som trolig er berørt av granatnedslag eller liknende. Fangstgrop id
14294 har skader etter at vestre langvegg er blitt oppmurt til skytestilling i nyere tid. Kupulbua id
76228 er trolig tapt, det kunne i 2006 ikke gjenfinnes spor etter denne i området med registreringen,
og området er forstyrret av grustak og erosjon. Tuft id 33977 er skadet av granatnedslag eller
liknende.

Usikkerhet omkring vernestatus til groper ved Rollstadsætra
Vest for Rollstadsætra ble det i 2009 observert flere gravde groper som ble tolket som militære
skytestillinger. De lå jevnt fordelt på en kant i skråningen, ofte parvis. De kunne likne fangstgroper,
men formen var mer rund enn oval, noen var også kvadratiske. I vollen til gropene var det stein. Sett i
sammenheng med disse er det sannsynlig at andre groper tidligere registrert som fangstgroper
beliggende nærmere Rollstadsætra (id 53741 og 24103) også i realiteten er spor etter militær
aktivitet.
Det kan nevnes at tre groper ved stien til Viewpoint Snøhetta (id 128280, 143610 og 143611) i 2014
ble omdefinert fra mulige fangstgroper til bombenedslag, og dermed avskrevet som kulturminner.

Vurderinger omkring områder med ytterligere potensial for funn, og ikke-registerte områder
Registrering av enkelte gjenstående partier ble nedprioritert den siste feltsesongen, ettersom
ryddingen enten er fullført, eller ikke skal gjennomføres her – dette gjelder deler av Vålåsjøhøi-siden
og området langs E6 ned mot Hageseter. Grunnet hensyn til sikkerhet er et parti nordøst for
Tjørnhøkollen, mellom Haukberget II og Svåne, ikke befart. Store deler av delområde A Flathøi har
terreng og topografi som tilsier lavt potensial for funn av faste kulturminner. Det er derfor verken
nødvendig eller praktisk mulig å befare hele dette delområdet. Grunnet problemer med moskus er et
par steder i Svånådalen ikke registrert, bla strekket på begge sider av elva Svåni. Her er det stedvis
potensial for funn av kulturminner, også fra steinbrukende tid.
Vi har pekt ut noen av områdene i skytefeltet med spesielt potensial for steinalderfunn, slik at en kan
utvise forsiktighet ved rydding i disse områdene. Dersom det skal gjennomføres større tiltak/inngrep
i disse områdene, må en oppfylle undersøkelsesplikten etter kml § 9 i forkant, ved registrering med
prøvestikking. Potensialet for funn vurderes som spesielt høyt i Grøndalen. Her er lokalitetene også
særlig utsatt for skade, ettersom utbedring/eventuell fjerning av veganlegg og bruer kan medføre
inngrep i kjente og ikkeregistrerte lokaliteter. På kartvedlegg «Område Grøndalen» og «Område
Svånådalen» er noen av de mest potensielle områdene for steinalderlokaliteter i skytefeltet markert
(se kapittel 10). På kartvedlegg «Område E» er områder med middels til høyt potensial for funn av
bosetningsspor fra steinbrukende tid på tørre flater og topper langs Svona markert. Dessuten er det
stort potensial for funn av flere steinalderlokaliteter ved Storslågåvatnet og Simontjørn, kun
overflateregistrering har ikke påvist slike ved våre registeringer, det må graves prøvestikk for
registrering.
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Området rundt Vålåsjøhøi kan ha ytterligere stolpefester og andre, lite synlige kulturminner som ikke
er fanget opp av registreringene. Registrering ved inngrep i bakken kan dessuten gi supplerende
informasjon om aktiviteten knyttet til massefangstanlegget, og sammenhengen med
omkringliggende områder bør sees nærmere på i framtida. Finnes det for eksempel spor etter en
veg/sti ned til Vålåsjøen og sæterområdet der, som er den sannsynlige utførselsvegen for viltet
fanget i anlegget? Kanskje var det nede ved Vålåsjøen fangstfolket holdt til i hele eller deler av året.

7. SAMMENDRAG
De systematiske kulturminneregisteringene har resultert i over 180 nye kulturminnelokaliteter
innenfor Hjerkinn skytefelt. Fra før 2006 var det kjent om lag 65 lokaliteter i skytefeltet. Særlig i den
sørvestre delen av skytefeltet, sørvestover fra Einøvlingsvatna, er det meget høy tetthet av
automatisk fredete kulturminner knyttet til jakt og fangst av rein, i form av bogasteller,
fangstgroper/-graver og kjøttgjemmer. Kulturminnene danner små og mellomstore fangstanlegg,
ofte med bogasteller og kjøttgjemmer i forbindelse med fangstgropene, plassert strategisk i forhold
til terrenget og antatt trekkretning til reinsflokkene. På Vålåsjøhøi har vi registrert et sjeldent
massefangstanlegg, med steinskodde stolpehull som danner en ruseformet kve. Anlegget var trolig i
bruk i høymiddelalder, men kan ha vært anlagt lenge før dette. Vi har også funnet et mulig
gravminne, i Grøndalen. Kanskje er dette en såkalt fangstmarksgrav, og det er ikke usannsynlig at
kulturminnet skal sees i forbindelse med samisk bruk av området. Vi har også noen få nyregistrerte
lokaliteter fra steinbrukende tid, der ei tuft ved Bandranden i Svånådalen utmerker seg spesielt.
Herfra har vi en datering som indikerer at tufta var i bruk i senmesolitikum, siste del av eldre
steinalder (4520-4355 f.Kr.).
I Hjerkinn skytefelt finner vi også utallige spor etter menneskenes bruk av området også i nyere og
moderne tid. Forsvarets aktiviteter er selvfølgelig spesielt markerte og iøynefallende. Noen
kulturminner etter militær bruk av skytefeltet er registrert, samt øvrige kulturminner fra nyere tid,
som tufter, steinbuer, leskur, grenserøyser, varder og teltringer. Til sammen 59 kulturminner fra
nyere tid er registrert og nærmere beskrevet.
Fylkeskommunens befaringer i perioden 2006-2012 utgjør et svært omfattende registreringsarbeid.
Prosjektet er et av de største og mest systematiske arkeologiske registreringsprosjektene som har
vært gjennomført i et fjellområde i Oppland, og i landet for øvrig. Prosjektet har gitt en god oversikt
over kulturminnene og kulturhistoria i skytefeltområdet, og et solid grunnlag for videre forvaltning og
forskning på kulturhistoria på Dovrefjell.
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