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2 SAMMENDRAG 

I forbindelse med oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Fritidsparken Oppdal, 
varslet Trøndelag fylkeskommune behov for arkeologiske registreringer av traseen. 

Registreringen ble gjennomført 07 juli 2020.  

Deler av området er tidligere registrert i forbindelse med tidligere plan, det ble den gang 
registrert en rekke fangstgroper fordelt på 4 lokaliteter. Disse har idnummer 104385, 
104382, 104383, og 104386 i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. 

 Under registreringen ble gjenværende vestre delen av området ble befart. Det ble ikke 
funnet noen nye automatisk fredete kulturminner under registreringen.  

 

Figur 2: Planområdet befinner seg like sør-øst for Oppdal sentrum. Kun det vestre området rundt 
Elgtjønna ble befart.  
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3 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen, det vil si 
før år 1537, er automatisk freda etter § 4 i kulturminneloven (kml), og i henhold til 
gjeldende forskrifter til kulturminneloven er fylkeskommunen delegert ansvaret for å 
ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker. 
Fylkeskommunen kan derfor kreve at det foretas arkeologiske registreringer forut for en 
eventuell godkjenning av planen/tiltaket.  

Tiltakshaver har etter kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på 

automatisk fredete kulturminner. Det vil som regel innebære en befaring eller registrering 
av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen. 

Hensikten med undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk freda 
kulturminner som kunne komme i konflikt med tiltaket. 

 

Figur 3: Den midtre delen av planområdet bestod av en flat lyngdekket slette bevokst med furu. Foto: 
R. Øiangen 
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4 OMRÅDET 

Tidligere funn i området 

Den østlige delen av området har tidligere blitt befart. Det ble da registrert 13 fangstgroper 
gående gjennom planområdet i et nord-sør gående belte, disse ble gitt Askeladden id- 
104386, 104383, 104382, 104385, 104387, 114052, 114053, 114055, 114056 & 114057. I 
tillegg ble det også funnet en reismile gitt id nummer 104384.  

 

Figur 4: Tretten fangstgroper og ei reismile ble funnet i forbindelse med tidligere undersøkelser av den 
østlige delen av planområdet. 

Terreng/type landskap 

Det undersøkte området befinner seg ca. 1 km sør-øst for Oppdal sentrum og ligger på 556 

meters høyde over havet i nord og 572 meters høyde over havet i sør. Den vestre delen av 
planområdet måler ca. 500 x 450 meter. Området består av flere typer landskap. Den 
nordlige delen består av mye våtmark og bekker som renner ut fra og inn til et lite vann 
kalt Elgtjønna helt nord i planområdet. Like sør for denne ligger et platå med flatt 
slettelandskap dekket med lyng og mose. Dette ligger under noe spredt furuskog. Sør for 

dette igjen ligger et noe mer ulendt terreng med store kampesteiner og mer tettvokst 
løvskog.  
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5 METODE 

Det berørte området ble undersøkt ved visuell overflateregistrering. Det vil si at arkeologer 
går over det aktuelle området til fots mens man ser etter og kartfester automatisk freda 
kulturminner som er synlige på overflaten, f.eks. gravhauger, rydningsrøyser, bautasteiner 
og fangstgroper.  

 

Figur 5: Elgtjønna befant seg nord i det befarte området. Sett mot nord. Foto: R. Øiangen 

6 OM SELVE UNDERSØKELSEN  

Den arkeologiske registreringen ble utført av arkeologene Andreas Alsaker og Reidar 
Øiangen, 07.07.2020. Det ble brukt 8 timer i felt, inkludert kjøring. 

Store deler av planområdet var allerede registrert i forbindelse med tidligere plan. Kun et 

mindre stykke av planområdets vestre del ble derfor registrert i denne omgang. Her ble det 
gått systematisk over hele området. Det var lett å skaffe seg en god oversikt over store 
deler av området da det var relativt flatt. På tross av dette var det ikke mulig å identifisere 
noen automatisk fredete kulturminner.  
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7 DOKUMENTASJON.  

Kartene er utarbeidet i ArcMap 10.6.1. 

8 KONKLUSJON  

Det ble ikke funnet noen nye automatisk fredete kulturminner under registreringen.  

Innenfor planområdet er det tidligere registrert en rekke fangstgroper fordelt på 4 
lokaliteter. Disse har idnummer 104385, 104382, 104383, og 104386 i den nasjonale 
kulturminnedatabasen Askeladden. Det er også registrert en reismile, som ikke er 
automatisk fredet, innenfor planområdet. Reismilen har idnummer 104384. 

 

Reidar Øiangen, arkeolog 
Trøndelag fylkeskommune 
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