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Sammendrag 
 
I perioden 31.08.-16.09. og 28.09.-2.10-09 foretok Bergen museum, Seksjon for ytre 
kulturminnevern en arkeologisk registrering i Østerbø i forbindelse med en mulig utbygging 
av Østerbø og Randalen kraftverk i Høyanger kommune (G/BNR 16/1, 2, 5, 10). Arbeidet 
fant sted i tre ulike soner; høyfjell, seterområde og dalbunn. På fjellet ble innsatsen 
konsentrert til Strupefossvatn og Langevatn. Ved en realisering av tiltaket vil vannspeilet på 
Strupefossvatn heves med fire meter, mens det vil senkes én meter ved Langevatnet. I fjellet 
ble det ikke påvist automatisk fredede kulturminner som kommer i direkte konflikt med 
utbyggingstiltaket. Ved Fossestølen ble det foretatt registrering langs planlagt veitrasé. Her 
ble det påvist én lokalitet i tilknytning til en steinblokk/heller.  14C dateringer (2 sigma avvik) 
av kullag viste akkumulering mellom eldre romertid (80-60 e.Kr.) og slutten av vikingtid 
(890-1020 e.Kr). Dette er den eneste lokaliteten som kan komme i konflikt med en utbygging, 
men pga. et noe mangelfullt kartgrunnlag er det usikkert om lokaliteten ligger i den planlagte 
veibanen eller ikke. Lokaliteten er påvist og georeferert og er slik vi ser det en sak mellom 
tiltakshaver og fylkeskommunen i Sogn og Fjordane.   
 

Tidligere saksgang, bakgrunn for de arkeologiske registreringene 
Østerbøprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom SFE Produksjon og BKK, sistnevnte 
representerer utbygger i denne saken (heretter betegnet tiltakshaver). Arbeidet som 
opprinnelig forelå i fm. konsekvensutredningsfasen ble ikke funnet tilstrekkelig av 
Kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tiltakshaver fikk derfor gjennom 
meldingen et pålegg om å utføre ytterligere § 9-undersøkelser for prosjektet.  
 
I denne forbindelse mottok Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern (SFYK) en 
skriftlig henvendelse fra Sogn og Fjordane fylkeskommune v/Eva Moberg med forespørsel 
om å foreta supplerende § 9 registreringer.  

Tidligere registreringer/befaring i området. 
Området ble først undersøkt av Bergen Museum juli 1983 i forbindelse med Sogn og Fjordane 
Kraft sine planer om utbygging av Ortnevik/Østerbøvassdraget (Bårdsgård 1983). Ved denne 
undersøkelsen ble det påvist kulturminner i form av stølsanlegg, dyregraver og 
kullforekomster i undergrunnen. Tiltakshaver har i ettertid flyttet anleggsveien for å unngå 
konflikt med funnmiljøet på Fossestølen.  
 
I tillegg til undersøkelsen i regi av Bergen Museum har tiltakshaver leid inn firmaet Odel for å 
foreta komplimenterende undersøkelser i 2005 og 2008. I 2008 ble det utarbeidet en rapport 
fra disse undersøkelsene (Rødberg 2008) 

Bakgrunn for krav om ny § 9 registrering. 
Sogn og Fjordane Fylkeskommune som er rette innstans for å foreta § 9 registreringer hadde 
flere innsigelser mot det grunnlaget som forelå. For det første var det snø i området når 
registreringen i 1983 ble foretatt. Dette forholdet presiseres også av registrator i hennes 
rapport. Utover dette ble det sannsynligvis ikke brukt vannsålding ved denne registreringen, 
dette er nærmest en forutsetning for å påvise lokaliteter fra steinalder i slike områder. Dette 
var imidlertid ikke en vanlig metode i 1983. Bårdsgård presiserer at hun flere steder fant kull 
og skjørbrent stein, men det foreligger ingen 14C dateringer. 
 
Tiltakshaver leide inn Odel for å utfylle registreringsarbeidet fra 1983. Dette firmaet har 
imidlertid ikke mulighet til å foreta § 9 undersøkelser i form av fysiske inngrep (i dette 
tilfellet prøvestikking og sjakting med maskin). I møte mellom fylkeskommunen, tiltakshaver 
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og Riksantikvaren ble det fastslått at § 9 undersøkelser skulle ligge til grunn for 
konsekvensutredningen. Fylkeskommunen kunne da naturlig nok heller ikke akseptere dette 
grunnlaget i forhold til konsesjonssøknaden og en mulig fremtidig dispensasjon fra 
kulturminnelovens § 8. Pr telefon tok Fylkeskommunen v/Sigmund Bødal en tidlig kontakt 
med Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern, med anmodning om å foreta 
registreringer som oppfyller fylkeskommunens krav. SFYK sa seg villig til å påta seg dette, 
og har nå gjennomført et registreringsprosjekt som etter vår mening er tilstrekkelig i henhold 
til kulturminnelovens § 9.  

Status i saken     
BKK ønsker på vegne av SFE å fremme konsesjonssøknad for utbygging av 
Østerbøvassdraget i løpet av 2009. Det har derfor blitt presisert fra tiltakshavers side at det 
haster med å få realisert § 9 undersøkelsene. Representanter fra BKK og SFYK hadde i møte 
med BKK den 12.05.09 en drøfting om den videre gangen i prosjektet. 24.06.09 foretok 
representanter fra BKK, SFE og SFYK helikopterbefaring i det aktuelle området. I tillegg ble 
det foretatt befaring på vegtraséen fra Fossestølen til Østerbø og i området hvor kraftstasjonen 
sannsynligvis skal plasseres. I følge tiltakshaver er det enda ikke bestemt hvor selve 
kraftstasjonen skal ligge, men uansett hvilke av de to alternativene som foreligger vil dette 
neppe få konsekvenser i forhold til kulturminner i området. I ettertid har tiltakshaver endret 
vegtraséen og slik at den nå for en stor del følger Østerbøelven der den tidligere gikk over 
dyrket mark. SFYK gjennomførte registrering i perioden 31.08.-16.09. og 28.09.-2.10-09. 
 

Området 
Området kan karakteriseres som et kupert ytre fjordlandskap hvor Fuglsetfjorden og 
Østerbøvatnet (som i dag er brakkvann) nærmest kan karakteriseres som én sammenhengende 
sidefjord fra Sognefjorden. Østerbøområdet har et nedbørsfelt som er preget av bratt relieff og 
store høydeintervaller med kort avstand fra dalbunn til høyfjell. Strupefossvatnet 870 moh 
ligger tett opp mot Stølsheimen verneområde, og drenerer i dag nordover mot Mjølsvika 
(Mjølsvikelva). Randalsvatnet (715 moh) drenerer i dag mot Østerbø, og 
Randalselva/Brekkeelva går i fosser og slør nedover berget, avbrutt av kortere rolige 
strekninger ved Randalssetra og Føssestølen. Randalssetra ligger ved et rolig parti av elva. 
Elva går ganske stri fra Fossestølen og ned til det øvre partiet av den flate dalbunnen. 
Dalbunnen er dominert av dyrket mark, det er usikkert hvor langt tilbake i tid 
jordbruksaktiviteten/bosetningen strekker seg i dette området.   
 
Fjellområdet representerer nordvestgrensen for villreinstammen i Fjellheimen (Direktoratet 
for naturforvaltning villreinbase, http://dirnat.no). På varme sommerdaget trekker ofte reinen 
ut på de ytre delene av slike høyfjellsområder, i første rekke for å utnytte vinden som stiger 
opp fra fjorden. Vinden kjøler ned dyrene samt minsker insektsplagen. Området omkring 
Strupefossvatn har vært en naturlig innsnevring som reinen har måttet passere for å komme ut 
på det nordvestligste platået, og erfaringsmessig vet vi at slike områder har vært attraktive for 
fangst av rein. Navnet ”strupe” tyder også en innsnevring, og fra tidligere er det kjent at 
områder som har ”strupe” i navnet har vært rik på dyregraver (for eksempel Aurstrupen ved 
Aursjøen i Nesset kommune i Møre og Romsdal). Det er således ikke overraskende at det er 
påvist dyregraver i dette området. Vi vet ikke hvor langt tilbake i tid strupen-navnet kan 
spores, men sannsynligvis har det foregått passiv fangst (dvs. med dyregraver) i dette området 
siden jernalder. Det er ikke usannsynlig at det kan ha foregått aktiv fangst her siden 
steinalderen. I luftlinje er det ikke mer enn 18 km fra den rike boplassen Massnesberget, og 
21 km om en følger kystlinjen og naturlig adkomstvei opp Randalen.  

http://dirnat.no/


 

Metodisk strategi og gjennomføring 
Strupefossvatn og Langevatn 
I dette området ble det foretatt befaring etter synlige kulturminner (i første rekke i form av 
dyregraver) sondering med jordbor og prøvestikk hvor massen ble såldet gjennom 4mm 
maskevidde. I tillegg ble det foretatt søk med metalldetektor. Muntlige tradisjoner kan berette 
om en dyregrav som ligger på nordsiden av Strupefossvatnet. Under registreringen i 1983 var 
dette området dekket av en stor snøfonn. Under vårt feltarbeid var området snøfritt og det ble 
undersøkt svært nøye på overflaten uten at det kunne påvises dyregraver her. Etter vår mening 
er dette heller ikke et sted hvor det vil være naturlig å drive slik fangst. Området var dels 
dekket av tykk torv, og ved en eventuell regulering av Strupefossvatn oppfordres det til å søke 
etter slike kulturminner ved lav vannstand da disse ofte eroderes fram av vann og bølger.  
 

 
 
Fig.1. Kart over de undersøkte områdene ved Langevatn og Strupefossvatn (www.gislink.no) 
 
Samlet ble det brukt 22 dagsverk i dette området, dette inkluderer overflatesøk, søk med 
metalldetektor og prøvestikk. Det ble tatt 87 prøvestikk, hvorav 79 ved Stupefossvatn. Dette 
gir et snitt på 3,9 prøvestikk pr dag. Arbeidet ble utført under til dels svært vanskelige forhold 
med store nedbørsmengder og kraftig vind. Feltmannskapet opphold seg ved Strupefossvatn 
sammenhengende i 2,5 uke. I denne sammenhengen benyttet vi muligheten til å dokumentere 
dyregraven og ledegjerdene som er i området. Det skal i denne sammenhengen presiseres at 
ordinær arbeidstid ikke ble benyttet til dette arbeidet. Dyregravens plassering og utforming 
presenteres derfor som et vedlegg også i denne rapporten selv om den ikke kommer i konflikt 
med en eventuell realisering av tiltaket.  
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Fig. 2. Strupefossvatn. Foto til venstre mot NNØ, til høyre mot NNV. Det ble intensivt prøvestukket langs sidene 
og på landtungen som skiller av vannene. Ved en realisering av tiltaket vil disse to vannene bli ett vannspeil. 
 
 
 

 
 
 
Fig. 3. Prøvestikk tatt ved Strupefossvatn. Ved en realisering av tiltaket vil vannstanden heves med fire meter 
noe som resulterer i ett sammenhengende vannspeil.  
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Fig. 4. Langevatn, foto mot VSV.      Fig. 5. Langevatn (lengst fra kamera), foto mot VSV 
 
 

 
 
Fig. 6. Langevatn. Vannet skal reguleres ned én meter. Det ble prøvestukket på tangen som stikker ut fra 
nordvestsiden. Området var skrint og hadde lite løsmasser (www.gislink.no) 
  
Fossestølen 
Ved Fossestølen ble det i første rekke foretatt befaring etter synlige kulturminner langs den 
planlagte veitraséen. Ved større blokker ble det i tillegg tatt prøvestikk, og massen ble såldet 
med 4mm maskevidde, her ble det også søkt etter bergkunst, i første rekke i form av 
skålgroper. En lokalitet ved en stor flyttblokk ble påvist. Samlet ble det bruk 8 dagsverk i 
dette området. 
 
Østerbø/dalbunnen 
I dette området ble det tatt en befaring og bruk av sonderbor 31.08-09. Etter at tiltakshaver 
bestemte seg for å flytte veitraséen bort fra dyrket mark kan ikke dette tiltaket vurderes som 
konfliktfullt i forhold til bosetningsspor.  
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Deltakere og tidsrom 
Feltarbeidet fant sted i perioden 31.08.-16.09. og 28.09.-2.10-09. Feltmannskapet bestod av 
Leif Inge Åstveit (prosjektleder) og Hanne Årskog (feltleder). Rapporten er forfattet av Leif 
Inge Åstveit. 

Påviste lokaliteter. 
Det ble ikke påvist kulturminner som kommer i konflikt med en realisering av tiltaket i 
høyfjellet. Ved Fossestølen ble det påvist en lokalitet som ser ut til å komme i konflikt med 
den planlagt anleggsveien. Vi har imidlertid ikke kartgrunnlag som er presist nok for å fastslå 
dette med sikkerhet. Vi har koordinatfestet lokaliteten og regner med at dette blir løst i samråd 
mellom tiltakshaver og fylkeskommunen. 
 
LOK 1 Fossestølen 
Lokaliteten er ca 4x4 m og ligger inntil en stor steinblokk ca 140 m nordvest for selve 
Fossestølen. Her ble det påvist et massivt kullag ca 20 cm under overflaten. Laget har en 
tykkelse på opptil 23 cm, og tiltar i kullmengde mot bunnen hvor det har skarp avgrensing 
mot undergrunnen. Mot bunnen består laget av store distinkte kullbiter med relativt skarpe 
kanter, mens det i toppen består av finere fraksjoner. Dette kan bety at bunnen representerer 
en kokegrop/ildsted, mens toppen representerer en avsviing. Den øvre avgrensingen mot 
torv/muldjord er langt mer utflytende. Det er vanskelig å si om dette skyldes naturlige 
prosesser eller om dette er et resultat av en nedgravning eller struktur i dette området. All 
masse fra samtlige prøvestikk ble såldet med 4mm maskevidde uten at det kunne påvises 
gjenstander i form av flint, bergart slagg etc. Det var heller ingen utslag med metalldetektor. 
Relativt store forekomster av skjørbrent stein sammen med tykkelsen på laget tilsier likevel at 
lokaliteten representerer noe annet enn bare en avsviing av området.14C dateringene gav i 
bunnen av laget eldre romertid og i toppen vikingtid. Noe overraskende skiller det dermed ca 
1000 år mellom disse avsetningene. Som nevnt over kan dette være ert resultat av ulik bruk i 
de to tidsperiodene. 
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Fig. 7. Blokken ved Fossestølen hvor et 
kullag fra romertid og vikingtid ble 
dokumentert. I forgrunnen sees 
stølsområdet på Fossestølen. Foto mot ø. 

Fig. 8. Nærfoto fra Lok 1. Området i forkant av 
selve helleroverhenget er ryddet for vegetasjon. 
Foto mot ø. 
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Fig. 9. Selve helleren med det positive 
prøvestikket. Området foran er ryddet for 
vegetasjon. Foto mot s. 

Fig. 10. Helleren er neppe større enn at maks 2 
personer kan søke ly her. Foto mot ø. 

    

Fig. 10. Kullaget som ble dokumentert i 
prøvestikk 3. Dette bestod av kokstein og hadde 
økt kullfrekvens mot bunnen, her bestod laget 
også av større kullbiter. 

Fig. 11. På baksiden av helleren (dvs på 
østsiden) er det også et lite overheng. Her ble 
det påvist et svakt kullag (prøvestikk 1). Foto 
mot s. 



 

Fig. 12.  Planskisse over Lok 1. 14C 
dateringene fra PS 3 er hhv 1110±40 BP i 
toppen og 2000±40 BP i bunnen. De øvrige 
prøvene er ikke datert eller analysert.

 
 
Tolkning av lokaliteten 
Sporene fra lok 1 antyder opphold av kortere varighet. Noe overraskende er at det ikke er 
datering til førromersk jernalder her. I et pågående prosjekt i forbindelse med ny 420 KW 
strømlinje fra Fardal i Sogn til Ørskog på Sunnmøre viser det seg at omtrent samtlige 
dateringer fra slike kontekster har sitt opphav i førromersk jernalder (pers kommunikasjon 
prosjektleder Ingar Gundersen). Dateringene fra Lok 1 er derimot noe yngre, nemlig eldre 
romertid og vikingtid. Et så stort sprik mellom dateringene fra topp og bunn antyder kortere 
opphold på stedet, sannsynligvis med en viss hyppighet. Hadde det vært datert flere prøver fra 
denne søylen ville en fått bedre oppløsning. Det viktigste i denne sammenhengen var 
imidlertid å påvise en forhistorisk aktivitet i området.  
 
Om en skal kunne regne med regulær seterdrift så tidlig som romertid i dette området er 
usikkert, og det finnes ingen undersøkelser eller dateringer fra gårdsdrift i dalbunnen som kan 
være med på å underbygge dette. En studie fra gården Lee som også har utnyttet fjellressurser 
fra Stølsheimen viser imidlertid noen av de samme trekkene (Julshamn et.al. 2002:58f). Her 
ble et bunnlag i en seterkontekst datert til romertid og laget over til tidlig middelalder, dvs et 
tidsspenn som minner om resultatet fra Fossestølen. På bakgrunn av erfaring finner vi det 
overveiende sannsynlig at gårdsdriften på Østerbø minst går tilbake til vikingtid, og 
sannsynligvis lenger tilbake enn dette.   
 
Med tanke på dyregravene på fjellet er det også sannsynlig at denne lokaliteten vært benyttet 
til kortere opphold i forbindelse med fangst på fjellet i den eldste perioden. I den yngste 
perioden, dvs. vikingtid er det derimot overveiende sannsynlig at det her er snakk om 
seterdrift, dette indikerer også den ulike morfologien i toppen og bunnen av kullavsetningen. 
En økt utnyttelse av fjellressursene var også hovedkonklusjonen etter Vestlandsgårdprosjektet 
fra 2002 (ibid:61). 
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Fig. 13.  Lok 1 og stølstuftene på Fossestølen. Ved det som er karakterisert som en 
sannsynlig heller ble det ikke foretatt undersøkelser da denne ligger utenfor 
trasévalget. Det gjøres oppmerksom på at UTM koordinatene kan være noe usikre 
pga avvik på GPS (www.gislink.no). 

 

Kulturhistorisk relevans, negative og positive data 
Det ble ikke påvist bosetningsspor fra steinalder under disse registreringene, dette er på 
mange måter i tråd med forskningsstatus slik denne er pr. i dag. Området ligger vest for det 
som tradisjonelt karakteriseres som ”vestgrensen” for steinalderbosetning i fjellet i Sør-Norge. 
Denne grensen ble etablert allerede på 70-tallet (Indrelid 1977), og selv om det har dukket 
opp en del funn som nyanserer dette bildet noe (for eksempel Randers 1986, Bjørgo et.al. 
1992) virker denne i hovedsak fremdeles å ha relevans. Det å utfordre dette perspektivet blir 
løftet opp som et viktig satsingsområde i det faglige programmet for vassdrag som nylig ble 
presentert (Indrelid 2009). Dette programmet skal være retningsgivende for arkeologiske 
undersøkelser både i nye utbyggingssaker og ved konsesjonsfornyelser. Her blir det presisert 
at: Steinalderundersøkelsene har foreløpig blitt konsentrert om de sentrale høyfjellsområdene 
og de østlige og sørlige dalførene. De fåtallige undersøkelsene som har vært gjort i de korte 
og bratte vassdragene i de ytre og midtre deler av Vestlandet, har bidratt til å sementere 
oppfatningen om en ”vestgrense” for steinalderbosetning i høyfjellet. For å utfordre denne 
hypotesen, bør det satses spesielt på steinalderundersøkelser i de vestnorske vassdragene 
(Indrelid 2009:149). Det er innenfor slike rammer det intensive søket etter 
steinaldersbosetning ved Strupefossvatn og Langevatn skal forstås, og som fylkeskommunen 
vektla i tidligere korrespondanse i saken har vi lite faglig grunnlag for å uttale oss om 
forhistorien i høyfjellet i dette området.  
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De fleste som har jobbet med høyfjellsarkeologi vet hvor fragmentarisk og uunselige 
bosetningsspor i dette miljøet kan være, dette gjelder spesielt spor fra steinalderen. Dette fikk 
vi nylig erfare i prosjekter ved Tyin og Aursjøen. Her bestod flere av lokalitetene av en 
håndfull avslag innenfor et svært begrenset område, dette var åpenbart spor etter små 
slakteplasser etter reinsdyrfangst. Det sier seg selv at om en skal ha håp om å påvise disse 
lokalitetene må en bruke tid på å prøvestikke tett og sålde all masse. Når det, til tross for 
intensive undersøkelser, ikke var mulig å påvise steinaldersbosetning ved Strupefossvatn og 
Langevatn sitter en likevel igjen med svært viktige negative data. På bakgrunn av våre 
undersøkelser kan vi med stor grad av sikkerhet si at vi vet at det ikke har vært folk i dette 
området i steinalderen. Dette er vesentlig forskjellig fra om vi hadde forkastet området som 
”lite relevant” i utgangspunktet. En har med dette frembrakt et empirisk fundert argument 
som er med på å bekrefte den kulturhistoriske grensen i høyfjellet mellom øst og vest.  
 
 

 

Fig. 13. Resultatene fra Østerbøregistreringene 
føyer seg inn i mønsteret som tilsier at 
høyfjellet i dette området har vært lite utnyttet i 
steinalderen (etter Indrelid 2009) 

 
 

Fig. 14. Fjellheimen villreinområde. Det undersøkte området ligger helt i nordvest 
(Kartgrunnlag: Interkommunal kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde). 
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Fig. 15. Et relieffkart viser tydelig den smale ”landbroen” som forbinder det nordvestre 
platået med resten av Fjellheimen villreinområde. Ikke overraskende ligger det en 
dyregrav akkurat her (www.googlemap.com) 

Vurderer en selve Strupefossområdet isolert sett vil jeg fremdeles hevde at dette er et godt 
sted for å drive reinsdyrjakt innenfor de rammene som området representerer. Denne delen av 
fjellheimen har neppe bærekraft for store villreinstammer slik en eksempelvis finner i 
Jotunheimen, Snøhetta eller på Hardangervidda, men det er liten tvil om at reinsdyr tidvis har 
hatt opphold i dette området. Som det ble nevnt innledningsvis må alle dyr som trekker mot 
nordvest forbi en trang passasje ved Strupefossvatn. Det er ikke uten grunn at det nettopp her 
ligger en dyregrav, og denne er et synlig bevis for fangst i jernalder eller middelalder. Har det 
vært rein her på dette tidspunkt har det sannsynligvis også vært det i eldre deler av 
forhistorien. Når vi likevel ikke klarer å frambringe spor etter steinalder i dette området kan vi 
konkludere med at det ikke har vært utnyttet i denne perioden. Et slikt negativt resultat får 
først faglig relevans når det foreligger grundige undersøkelser som kan konkludere på et solid 
metodisk grunnlag.  

Oppsummmering 
Bergen Museum, SFYK foretok i perioden 31.08.-16.09. og 28.09.-2.10-09 
registreringsundersøkelser i hht kulturminnelovens §9 i Østerbø/Randalen, i Høyanger 
kommune. Ett kulturminne ser ut til å komme i konflikt ved en eventuell utbygging, dette 
gjelder en lokalitet datert til romertid og vikingtid nordøst for Fossestølen. Vi har mangelfullt 
kartgrunnlag i området og vil oppfordre tiltakshaver og fylkeskommunen om å foreta en 
befaring i området før en eventuell realisering av utbyggingen. Vi oppfatter det slik at 
konfliktvurdering, verneverdi og en eventuell søknad om dispensasjon fra kulturminneloven 
for denne lokaliteten vil bli håndtert av fylkeskommunen i Sogn og Fjordane.  
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Appendiks 1 
 
GPS koordinater oppgitt i UTM. Det gjøres oppmerksom på at den håndholdte GPS’en ved 
Fossestølen hadde et avvik på ±7 m. Mens avviket på fjellet var nede i ±3 m.  
 
Fossestølen Lok 1: 6774523 N, 335652 Ø 
 
Tufter på Fossestølen: 6774485 N, 335670 Ø og 674489 N, 335652 Ø 
 
Dyregrav v/Strupefossvatn:6772659 N, 337800 Ø 
 
 
 
Appendiks 2 
 
Skisse over dyregrav ved Strupefossvatn 
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Skisse over dyregraven ved 
Strupefossvatn. Som de 
fleste dyregraver i fjellet i 
Sør-Norge ligger denne ved 
et lite vann. Dyrene har 
blitt ledet inn mot 
dyregraven av rekker med 
lave stein. Disse har 
sannsynligvis fungert som 
fundament for trestokker 
eller skremmepinner. Det 
er usikkert hvilken datering 
en skal gi denne 
dyregraven. Alderen fra 
Lok 1 ved Fossestølen kan 
imidlertid tyde på en bruk 
som går tilbake til 
jernalder. 

 



 

  
    
 

 15

 
 
 

Dyregraven sett mot sør og mot vest. 
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