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SAMMENDRAG 
I forbindelse med realisering av vedtatt reguleringsplan for å bedre trafikksikkerheten og 

fremkommeligheten på E136 gjennom Jora-området i Lesja og Dovre kommuner, ble det 

i oktober 2017 foretatt en arkeologisk utgravning av fangstgrop id 41343-1. Fangstgropa 

var delvis skadet av skogsvei og anleggelsen av rasteplass på E136. Det ble ikke funnet 

rester av bevart kassekonstruksjon i fangstgropa. Dateringene viser at fangstgropa trolig 

ble anlagt i eldre jernalder, kanskje så tidlig som førromersk jernalder, og at den kan ha 

gått ut av bruk i folkevandringstid. Det er likevel knyttet en del usikkerhet til dateringene 

da de er foretatt på kull fra furu med trolig høy egenalder, samt et det ikke er 

konstruksjonselementer i fangstgropa som er datert, men organisk materiale fra gammel 

markoverflate og fra selve nedgravningen.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

JORAMO BYGDEALLMENNING, 160/1, LESJA, 
OPPLAND 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen ble iverksatt som følge av realisering av vedtatt reguleringsplan for å 

bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E136 gjennom Jora-området i Lesja 

og Dovre kommuner. Oppland fylkeskommune foretok en arkeologisk registrering av 

planområdet i 2012, der det ble registrert to fangstgroper (id 41343-1 og -2) innenfor 

planområdet. Den ene gropa (id 41343-2) ble ikke direkte berørt, og skulle derfor ikke 

undersøkes, mens den andre lå i traseen og skulle graves ut. Riksantikvaren ga 

dispensasjon med vilkår om arkeologisk undersøking av id. 41343-1.  

  

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravningen av fangstgropen ble gjennomført i tidsrommet 24.-27.oktober 2017. Det var 

ingen besøkende i felt og det ble ikke foretatt noen formidling av undersøkelsen. Været 

var kaldt og det hadde falt litt snø, men dette hadde ingen innvirkning på 

gjennomføringen og resultatene av undersøkelsen.  

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Ellen Kathrine Friis Utgravningsleder 24.-27.10.2017 4 

Sum   4 

Jan Brustuen,  

Jora maskin 

Gravemaskinfører 25.10.2017 1 

Tabell 1: Deltagere og tidsrom for undersøkelsen.  
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3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Dovre og Lesja er kommuner der det har vært få registreringer knyttet til planbehandling, 

og det er også foretatt relativt få utgravninger. På vestsiden av Jora er det registrert i alt 

syv fangstgroper fordelt på to lokaliteter. Fangstanlegg id. 12043 ligger sydvest for id. 

41343, og lokalitetene hører nok til samme fangstanlegg. Omtrent i samme høyde på 

østsiden av Jora, har fylkeskommunen gjort en registrering av fire fangstgroper id. 

161265 ved lidarskanning. Fangstgropene i dette området er for elg.  

Lenger syd, på østsiden av Jora og syd for Lågen ved åmotet til Jora og Lågen, er 

det også registrert fangstlokaliteter (id. 21430, id. 79568). Øystein Mølmen (1982:33-34) 

setter den ene lokaliteten i sammenheng med vadestad over Jora. Mølmen har ellers 

kartlagt fangstanlegg for elg langs Lågen og flere andre vassdrag i Dovre. I Lesja er det 

kjent noen få registreringer av fangstgroper for elg.  

Fangstgroper er en vanlig kulturminnetype i Oppland og svært vanlig 

kulturminnetype i Nord-Gudbrandsdalen. Dovre kommune må være en av kommunene i 

landet med flest fangstgroper. Særlig kan nevnes det store antallet reinsgroper på 

Dovrefjell. Flere av disse er arkeologisk undersøkt, for eksempel i Grimsdalen i Dovre 

(Risbøl et al. 2011) og ved Aursjøen i Lesja (Bergstøl 2007). Fonnefunn i høgfjellet har 

ytterligere fylt ut bildet av reinsfangsten i regionen.  

Selv om fangstminnene dominerer, er det kjent både gravfelt og enkeltliggende 

gravminner i begge kommunene. Særlig kjent er Aurtandefeltet i Lesja med både 

gravrøyser, gravhauger, rydningsrøyser, dyrkningslag, kullgroper og hustufter. Dette er 

det største kjente feltet med graver og bosetningssport i denne delen av fylket. 

 

 
Figur 1: Kart som viser fangstanlegg id 41343 (t.h.) og det nærliggende fangstanlegget id 12043 (t.v.), vest 

for elva Jora og sør for E136. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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Figur 2: Kart som viser beliggenheten til lokaliteten. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.   
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4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Fangstgroper er en kulturminnetype som har vært i bruk over lange tidsperioder over 

store deler av landet. Et overordnet mål var å sette gropen inn i en større kulturhistorisk 

kontekst gjennom presise dateringer. 

 

 Er gropen bare benyttet til fangst eller finnes det også bruksfase som kullgrop? 

 Når ble gropen brukt? Innenfor hvilket tidsrom skjedde fangsten? 

 Hvilket treslag ble brukt i konstruksjonen?  

 Kan det påvises flere faser? 

 Hvordan er fangstgropen konstruert (kasse eller lokk)?  

 Kan det gjenfinnes rester etter sperregjerde rundt gropen?  

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Før utgravning ble fangstgropen fotografert og målt inn digitalt. Det viste seg at 

dekningen for GPS’n var dårlig og resultatene fra innmålingene ikke av god kvalitet. 

Fangstgropen ble undersøkt ved hjelp av gravemaskin, der halve gropen ble fjernet gravis 

ned til bunn. Snittet ble gravd nordvest-sørøst, der den sørvestre delen ble fjernet. Snittet 

ble lagt der det var mest hensiktsmessig ut fra tilgang for gravemaskin og fordi den 

sørlige delen av gropa var skadet. Profilet ble dokumentert med foto og tegning. Det ble 

kun laget en enkel skisse da det ikke var forsvarlig å gå ned i gropen for å ta nøyaktige 

mål. Alle foto og tegning er arkivert i KHM’s fotobase under Cf53323. Restmaterialet fra 

naturvitenskapelige prøver er katalogisert under C60985 i gjenstandsbasen. 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 

innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble 

ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at 

målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de 

konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar 

PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data 

gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle kartdata er satt i koordinatsystem 

UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved avlevering til 

Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de respektive 

Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersøkelsen ble foretatt i tidsrommet 24.-27. oktober 2017. Den første dagen gikk med 

til pakking av utstyr og kjøring fra Oslo til Lesja. Selve utgravningen ble påbegynt 

25.oktober og arbeidet med gravemaskin ble avsluttet samme dag. Det måtte foretas noe 

hogst av furutrær som stod i eller rett ved fangstgropen. Resten av tiden ble benyttet på 

dokumentasjon av fangstgropen, pakking og transport tilbake til Oslo. Etter 

undersøkelsen var ferdig ble fangstgropen gjenfylt.  
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4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Utgravningen ble ikke berørt av særlige kildekritiske problemer, likevel er det et par 

punkter det er verdt å nevne. Fangstgropen var anlagt i delvis løse masser bestående av 

sand og stein, og dette skapte flere mindre ras under selve utgravningen. Noe som videre 

førte til at det ikke lot seg dokumentere utstrekning og bunnform på gropen undervis. Det 

ble derfor besluttet å fokusere på å få gravd til bunns i gropen og få lagd en god profil. De 

ustabile massene førte også til at dokumentasjonen av profilet ble begrenset til foto og en 

enkel skisse, da det ikke var forsvarlig å gå ned i gropen utover ved innsamling av 

prøvemateriale.  

 

 

5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

5.1.1 FANGSTGROP 

Fangstgrop id 41343-1 var den nordligste av de fem gropene i fangstanlegget. Den lå i 

svakt sørlig hellende terreng, helt inn mot en bratt skråning i nordvest opp mot 

rasteplassen ved E136. Fangstgropa var bevokst med flere mindre furutrær. Mot vest og 

nordvest var gropa sterkt skadet av en skogsvei og var ellers fylt med jordmasser og stein. 

I nordvest var skogsveien delvis bygd opp med større stein som lå der vollen ville ha vært 

og steinene lå delvis inn i gropa. Det gikk også en skogsvei i sørlig kant av fangstgropa, 

og den gikk inn mot/har kuttet seg inn i vollen. I tillegg var det opprinnelige miljøet 

omkring fangstgropa forringet gjennom tidligere utbygging og oppfylling av rasteplass 

ved E136 på moreneryggen nordvest for fangstgropa.  

Fangstgropa hadde en noe oval form og målte ca. 5x3 meter i ytre lengde, og ca. 

3,5x2 meter i indre lengde. Den hadde kraftig voll mot øst, 2,5 meter bred. Det var også 

synlig voll mot nord og sør. Dybden før snitting var ca. 0,5 meter, men den var delvis 

gjenfylt med jordmasser, stein og søppel.  
 

Tabell 2: Fangstgrop id 41343-1, mål og datering.  

Ytre mål Indre mål Dybde overflate  Dybde profil LuS-nummer Datering 

5x3 meter 3,5x2 meter 0,5 meter 2,5 meter 13520  

13521 

415-585AD 

795-515BC 
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Figur 3: Fangstgrop id 41343-1 før utgravning. T.v. sett fra sør og t.h. sett fra nord. Foto: Ellen Kathrine 

Friis, KHM.  

Profilet fremviste en utydelig nedgravning som trolig har rast sammen flere ganger. I 

nordvest syntes skader påført av moderne forstyrrelser der påfylte masser fra skogsveien 

ligger oppå og har delvis skadet vollen, samt rast ned i gropa. Den nordvestre delen av 

profilet ble ikke renset spesielt godt opp da denne delen stod i fare for å rase ut. Likevel 

syntes den opprinnelige markoverflaten under en voll på ca. 0,5 meter. Den sørøstre delen 

var derimot mer tydelig og bar ikke preg av skader. Der var vollen ca. 0,3 meter høy og 

det ble tatt ut makrofossilprøve av bevart markoverflate under vollen. Selve 

nedgravningen var utydelig i den løse sanden. Den sørvestre kanten så ut til å skrå jevnt 

ned mot bunn, noe rettere kant i nordvest. Bunnen var flat og ca. 0,75 meter bred, og ca. 

2,5 meter under høyeste punktet på vollene. Det var ingen tegn til en bevart 

kassekonstruksjon i bunn, men det som trolig var avtrykket av denne kunne så vidt 

skimtes. Trolig har den løse sanden både ført til dårlig bevaringsforhold og at gropa har 

rast sammen opptil flere ganger. Det ble tatt ut to makrofossilprøver fra en tynn kullinse 

helt i bunn av gropa.  
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Figur 4: Fangstgrop id 41343-1 i profil. Bildet er tatt mot nordøst. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

 
 
Figur 5: Profiltegning av fangstgrop id 41343-1. Tegning: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

6.1 VEDARTSANALYSE 

Det ble tatt ut tre makrofossilprøver fra fangstgropen, fra ulike kontekster for å forsøke å 

oppnå en best mulig datering av strukturen. To fra bunn av gropa og en fra under vollen. 

Det ble påvist daterbart materiale i alle prøvene og de ble sendt inn til vedartsanalyse ved 

avdeling for konservering og naturvitenskap ved Moesgaard Museum i Danmark. Det ble 

kun påvist furu i alle prøvene. Furu er en tresort som kan oppnå høy egenalder, og det 

forsøkes derfor å plukke ut kullbiter fra yngre greiner for datering. Det lot seg ikke gjøre i 

prøvene fra fangstgropa og dateringene måtte utføres på trekull fra eldre stammer.  

 
Prøvenummer Kontekst Art tatt ut til C14 datering Bemerkninger til C14 prøven 

PK1 Fangstgrop Pinus, furu Stamme, 4 årringer, ingen bark 

PK2 Fangstgrop Pinus, furu Eldre stamme, 5 årringer, ingen bark 

PK3 Fangstgrop Pinus, furu Eldre stamme, 14 årringer, ingen bark 

Tabell 3: Prøver tatt ut til C14-datering av Moesgaard Museum.  

 

6.2 DATERING 

To av prøvene ble sendt inn til datering. En fra bunn av fangstgropa og den fra under 

vollen. Dateringene ble foretatt ved Laboratoriet for C14-datering ved Lunds Universitet i 

Sverige. Kull hentet fra gammel markoverflate gir kun en bakre datering for anleggelsen 

av strukturen, og kullet kan være mye eldre enn selve strukturen (Amundsen 2007:77). 

Derfor skal resultatet leses som at fangstgropa ble anlagt på et tidspunkt etter denne 

dateringen. På samme måte som for kull fra gamle markoverflater daterer ikke 

nødvendigvis kull innsamlet fra fyllmasser i fangstgropens nedgravning, og som ikke 

tydelig stammer fra rester av en indre konstruksjon, anleggelsen av eller bruksfasen til 

strukturen (Amundsen 2007:77). Kullet i PK1 kan ha havnet i bunnen av nedgravningen 

som et resultat av innrasning av masser under anleggelsen av gropen, i løpet av 

bruksfasen, eller etter fangstgropen gikk ut av bruk.   

 
Lab.nr. Prøve-

nr. 

Kontekst C14-alder 

BP 

Avvik 

± 

Cal 2Σ Datert materiale 

LuS-

13520 PK1 

Fangstgrop 

bunn 1550 35 415-585 AD Trekull, Pinus 

LuS-

13521 PK3 

Fangstgrop 

under voll 2505 35 795-515 BC Trekull, Pinus 

Tabell 4: Dateringsresultater, Lunds Universitet.  
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Figur 6: Kalibreringskurve av dateringene fra fangstgropa, Lunds Universitet.   

 

7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Fangstgroper er kjent i store deler av Norge og Sverige med den største konsentrasjonen i 

Norge beliggende i Gudbrandsdalen og Østerdalen (Amundsen 2007). Fangstgropene har  

vært brukt til fangst av rein eller elg og har stort sett inngått som del av større 

fangstsystemer. Fangstgroper i høyfjellsområder er vanligvis oppmurt av steinblokker og 

knyttet til fangst av rein. I lavlandet vil groper for både rein og elg være jordgravde, og 

det kan derfor være vanskelig å skille disse fra hverandre. Generelt er imidlertid gropene 

og anleggene for elg større enn de brukt til reinfangst. (Amundsen 2007, Bergstøl 1997, 

Jacobsen og Larsen 1992).  

 Jakt ved bruk av fangstgroper kan anses som en passiv form for jakt i den forstand 

at et visst antall dyr vil falle i gropene så lenge de er godt plassert i terrenget i forhold til 

dyrenes trekkmønster. Jakten kan imidlertid også ha foregått mer aktivt ved at dyrene har 

blitt drevet mot gropene. Fangstsystemene ble ofte anlagt i terreng som begrenser elgens 

bevegelsesmuligheter ved utnyttelse av dalsider og høydedrag. I mange tilfeller har det i 

tillegg vært bygd sperregjerder mellom de ulike gropene i anlegget for å hindre elgen i å 

gå rundt fangstgropene. Rester av slike sperregjerder er blant annet undersøkt ved 

Dokkfløy og i Snertingdal (Amundsen 2007, Bergstøl 1997, Gustavson 2007, Jacobsen 

og Larsen 1992). I 2015 ble rester av sperregjerder mellom groper i et større fangstanlegg 

undersøkt på Grundset i Elverum i forbindelse med Rv3/25-prosjektet (Martinsen in 

prep.) Det er også kjent rester etter skytterstillinger i tilknytning til slike fangstanlegg 

(Bergstøl 1997; 2011 Jacobsen og Larsen 1992).  

 På Østlandet er det påvist to hovedtyper av fangstgroper for elg. Den ene typen 

har hatt en kassekonstruksjon nede i gropen som er bygget slik at elgen ikke har klart å 

sparke seg opp. Den andre typen har hatt en form for lokk over nedgravningen med en 

åpning der elgen har falt gjennom, men ikke har kunnet komme seg opp gjennom 

(Amundsen 2007, Bergstøl 1997; 2011, Jacobsen og Larsen 1992). Åpningen har trolig i 

begge tilfeller vært tildekt av tynne trespiler, kvister og mose for å kamuflere 

nedgravningen. På overflaten kan fangstgropene framtre som runde, ovale eller firkantete, 

og bunnen kan være rund, spiss eller rektangulær. Det er imidlertid ikke funnet noen 

tydelig sammenheng mellom form/ konstruksjon og datering.  
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De eldste dateringene av fangstgroper går tilbake til slutten av eldre steinalder. På 

Almemoen i Ringerike kommune er det undersøkt et fangstanlegg bestående av fem 

fangstgroper (Bergstøl 2015). Trekull som er tolket som rester av den indre 

konstruksjonen fra tre av gropene er datert til perioden 6185-5525 f.Kr., altså 

senmesolitikum. Jakt med fangstgroper har altså foregått fra i hvert fall senmesolitikum 

og opp gjennom jernalder og middelalder (Amundsen 2007, Jacobsen og Larsen 1992).  

 

Bruk av fangstgroper er belagt i skriftlige kilder til ut på 1800-tallet, før jaktmetoden ble 

forbudt ved lov i 1863. Det er undersøkt få fangstgroper i Gudbrandsdalen tidligere. To 

groper ble datert i forbindelse med kullgropundersøkelser på Rustmoen i 1998 og en av 

disse ble radiologisk datert til eldre bronsealder (Os 1998). I forbindelse med E6-

prosjektet ble det i 2011 undersøkt seks fangstgroper, hvorav fire ble datert. Dateringene 

fra gropene lå i perioden senneolitikum til høymiddelalder, men på bakgrunn av 

dateringer fra mulige konstruksjonsspor og nedgravninger ble det konkludert med at 

anlegget har vært i bruk i eldre jernalder, muligens allerede i overgangen førromersk 

jernalder/romersk jernalder, og at anlegget har gått ut av bruk i høymiddelalder 

(Gundersen 2013). To groper er undersøkt ved Aursjøen. Den ene, i Lesja, hadde 

innvendig kledning av stående stokker og ble datert til 1400-tallet. Den andre, i Møre og 

Romsdal, ble datert til bronsealderen. I forbindelse med bygging av Rosten Kraftverk, ble 

det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av blant annet en fangstgrop og en mulig 

fangstgrop (Melgaard 2016). Fangstgropene inngikk ikke i et større system av kjente 

groper og det ble ikke funnet sikre rester av konstruksjonselementer i noen av gropene. 

Fangstgropene ble på bakgrunn av prøver tatt fra gammel markoverflate og 

nedgravninger datert til perioden bronsealder tidlig middelalder. 

Generelt er de registrerte fangstgropene vest for Jora ovale i form, og noen har 

tydelig rektangulær bunnform. Den ytre lengden på fangstgropene ligger på 5-9 meter og 

indre lengde er 3-4 meter. Noen har en indre bredde på 2,5-5 meter. Den undersøkte 

fangstgropa id 41343-1 var altså blant de mindre i området. Det ble ikke funnet rester 

etter noen former for trekonstruksjoner i fangstgropa, men dette kan skyldes dårlige 

bevaringsforhold. Den steinete og porøse undergrunnen i området kan også tyde på at 

gropen må ha hatt en form for indre konstruksjon, om ikke annet enn for å hindre 

sammenrasning under brukstiden.  

I mangel på identifiserbare rester av konstruksjonselementer ble dateringene fra 

fangstgropen gjort på materiale fra gammel markoverflate, samt organisk materiale bevart 

i selve nedgravningen. Selv om gammel markoverflate kun vil gi en bakre datering for 

gropenes anleggelse, kan den også inneholde materiale som er langt eldre enn tidspunktet 

da den ble forseglet av vollmassene tilknyttet fangstgropene. På samme måte kan tilfeldig 

organisk materiale ha falt ned i nedgravningene en god stund etter at gropen gikk ut av 

bruk. Trekullet fra gammel markoverflate under vollen ble datert til slutten av 

bronsealder 795-515 f. Kr. Denne dateringene stammer trolig fra materiale som har ligget 

på bakken i lengre tid før fangstgropen ble anlagt, og dateringen er i tillegg utført på eldre 

stamme av furu som trolig har en høy egenalder. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til 

denne dateringen, men det kan likevel ikke utelukkes at fangstgropen faktisk ble anlagt 

allerede i førromersk jernalder. Trekull fra selve nedgravningene er datert mellom 415-

585 e. Kr., altså i all hovedsak til folkevandringstid. Også denne dateringen er gjort på 

stamme fra furu og samme problematikk med høy egenalder er gjeldende her. Dette 

materialet stammer dessuten fra lag tilsynelatende dannet under en gradvis gjenrasing av 

gropen, det er derfor usikkert om det kan stamme fra konstruksjonselementer knyttet til 
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gropenes brukstid. Sett under ett er derfor en stor usikkerhet knyttet til tidfestingen av 

bruksfasen til fangstgropen, men at den har blitt anlagt og vært i bruk i løpet av eldre 

jernalder er nærliggende å tro. Kanskje har den allerede vært i bruk i førromerskjernalder, 

og trolig har den gått ut av bruk i folkevandringstid, men en lengre bruksfase kan ikke 

utelukkes.   

 

 

8 SAMMENDRAG 

I forbindelse med realisering av vedtatt reguleringsplan for å bedre trafikksikkerheten og 

fremkommeligheten på E136 gjennom Jora-området i Lesja og Dovre kommuner, ble det 

i oktober 2017 foretatt en arkeologisk utgravning av fangstgrop id 41343-1. Fangstgropa 

var delvis skadet av skogsvei og anleggelsen av rasteplass på E136. Det ble ikke funnet 

rester av bevart kassekonstruksjon i fangstgropa. Dateringene viser at fangstgropa trolig 

ble anlagt i eldre jernalder, kanskje så tidlig som førromersk jernalder, og at den kan ha 

gått ut av bruk i folkevandringstid. Det er likevel knyttet en del usikkerhet til dateringene 

da de er foretatt på kull fra furu med trolig høy egenalder, samt et det ikke er 

konstruksjonselementer i fangstgropa som er datert, men organisk materiale fra gammel 

markoverflate og fra selve nedgravningen.  
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10 VEDLEGG 

10.1 TILVEKSTTEKST, C60985 

Fangstminne (dyregrav) fra eldre jernalder fra JORAMO BYGDEALMENNING, 

(160), LESJA K., OPPLAND. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning I forbindelse med realisering av vedtatt 

reguleringsplan for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E136 gjennom 

Jora-området i Lesja og Dovre kommuner, ble det i oktober 2017 foretatt en arkeologisk 

utgravning av fangstgrop id 41343-1. Fangstgropa var delvis skadet av skogsvei og 

anleggelsen av rasteplass på E136. Det ble ikke funnet rester av bevart kassekonstruksjon 

i fangstgropa. Dateringene viser at fangstgropa trolig ble anlagt i eldre jernalder, kanskje 

så tidlig som førromersk jernalder, og at den kan ha gått ut av bruk i folkevandringstid. 

Det er likevel knyttet en del usikkerhet til dateringene da de er foretatt på kull fra furu 

med trolig høy egenalder, samt et det ikke er konstruksjonselementer i fangstgropa som 

er datert, men organisk materiale fra gammel markoverflate og fra selve nedgravningen.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6883923,832, Ø: 

505214,636.  

LokalitetsID: 41343.  

Innberetning/litteratur: Ellen Kathrine Friis, 20.12.2019, Rapport fra arkeologisk 

utgravning. Fangstgrop. Jordamo bygdeallmenning, 160/1, Lesja, Oppland. KHMs arkiv.  

Katalogisert av: Ellen K. Friis. 

C60985/1-2 
1) prøve, kull av trekull, Pinus.  

Trekull fra bunn av fangstgrop. LuS 13520.  

Vekt: <1 gram 

Datering: 415-585 AD  

Fangstgrop  

2) prøve, kull av trekull, Pinus.  

Trekull fra prøve tatt ut under voll på fangstgrop. LuS 13521 

Vekt: < 1 gram 

Datering: 795-515 BC  
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10.2 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf53323_3886 Fangstgrop id 41343-1 før utgravning.  N Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3887 Fangstgrop id 41343-1 før utgravning.  NØ Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3888 Fangstgrop id 41343-1 før utgravning.  S Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3889 Fangstgrop id 41343-1 før utgravning.  N Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3890 Fangstgrop id 41343-1 før utgravning.  Ø Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3891 Fangstgrop id 41343-1 før utgravning, etter hogst NØ Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3892 Utgravning av fangstgropa, sørvestre delen graves bort SØ Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3893 Utgravning av fangstgropa, sørvestre delen graves bort SØ Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3894 Profil av fangstgropa NØ Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3895 Profil av fangstgropa NØ Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3896 Profil av fangstgropa N Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3897 Profil av fangstgropa Ø Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3898 Profil av fangstgropa NØ Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3899 Profil av fangstgropa, nærbilde av bunn NØ Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3900 Profil av fangstgropa NØ Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3901 Området rundt fangstgropa Ø Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3902 Området rundt fangstgropa N Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 

Cf53323_3903 Området rundt fangstgropa N Ellen Kathrine Friis 25.10.2017 
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10.3 ANALYSERESULTATER 

10.3.1 VEDANATOMISK ANALYSE 

 
 



Gnr. 160/1, Lesja kommune  Saksnr. 2013/2163 

 

  

 19 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 



Gnr. 160/1, Lesja kommune  Saksnr. 2013/2163 

 

  

 20 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
 



Gnr. 160/1, Lesja kommune  Saksnr. 2013/2163 

 

  

 21 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 



Gnr. 160/1, Lesja kommune  Saksnr. 2013/2163 

 

  

 22 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
 



Gnr. 160/1, Lesja kommune  Saksnr. 2013/2163 

 

  

 23 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

10.3.2 DATERINGER 
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