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pE/Eri Rapport  om  arkeologiske  registreringer
i  Etna-  og  Dokka-it-assdragene   i  1978   og  1979

ved  3ål  Evensen

Innl edning :

Rapporten  er  .et  Sa=nmendrag  av  Ola  Melbys  inn-
beretnirig  om  arkeologiske  prøveregistreringer  i
1978  og  av  result=tet  av  det  videre  feltarbeidet
i-1979.     En  innberetning  om  dette  vil  også  snart
foreligge.     I  den=.e  rapporten  er  det  en  hovedsak
å  f å  frari  hvilke  |=rneverdige  kultuminner. som vil
b|i  ødelagL  ved  er.  vassdragsutbygging.    .1  sisLe  del
vil.det  bli  gjort rede  for  det  standpunkt  Universi-
tetets  Oldsaksamii=g  er  kommet  fram  til  m.h.t.
utby99in9.

Bakgrunrien  er  altså  de  utbyggingsplanene  oppland
. fylkes  E-verk  har  latt  utarbeide  for  regulerin.ger
og  energiutnyttins  i 'Etna-og  Dokkav.assdrage`ne.

• Planene  innbef.att==. flere  alternative  løsning`er.

Som  utgangspunkt. fcr  det..arkeologiske  arbeideL  er
det  tilstr?kkelig  å  skille  mellom  vassdragene  som
de  to  hovedalterrtEi=iver.    Når  plassering  av  over-
føringstunneler,  :.=aftstasjoner  o.1.  er  blitt  mer
-de±aljert  og  epdelig  fastlagt,  vil  det  kreve  en
nærmere  arkeologis:£  undersøkelse.

Mandat:   .Som  forvaitningsorgan  i  følge  Lov `om  kultur
\.

minner  har  UniversiEetets  Oldsaksamling-  fore-tatb  en
vurdering  av  hvilk=  skadevirkninger  den  planlagte
utb¥gging  vil  med=.jre  f or  forLidsminner  og  det
kulturhistoriske  =ilj¢  i  de  ber¢rte  områdene.

Vurderingen  av  ark=c)logisk  verneverdi  for  v-ass-.
dragene  er  gjort  s=mlet.    Det  er  subsidiært  foretat±
en  avveiing  mello= hovedalternativene  etter  hvor  de
arkeologiske  vern=ii.teresser  vil  bli  best  ivaretatt.
En  slik  vur.dering  Til  i  hovedsak  bygge  på  en  kart-
legging  av  kultur=+i.ner  i  de  aktuelle  områdene,
særlig  slike  som  v=±|  bli  helt  Ødelagt.     Gjennomgang
av  faglitteratur  c}= arkivstudier  har  kunnet  gi  en
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del  holdepunkter,  riest  når  områdene  inngår  i  en
kulturhistorisk  mer  helhetlig  tankegang.    Et  kultur-
historisk  landskapsvern  i  sin  fulle  bredde  vil
imidlertid  ligge  utenfor  Oldsaksamlingens  mandat.
Både  lovhjerrume.l_-og  faglige  forutsetninger  Eilsier
det.     Det  hadde  vært  nødvendig  med  bl.a.   et.nolog.isk,
medvirkning.  Vurderingsgrunnlaget  Eil  Oldsaksamling€
omfatter  først  og  fremst  sikre .fortidsm.inner,  d.v.s.
kulburminner  av  f¢rreformatorisk  opphav  som  er  fred€
ved  lov.     Dernest  kultu±minner  som  er  usikre  i  forh(
Eil  fredning.sbestemmelsene.     Kulturminner  fra  klart
nyere  tid  er  det  sjelden  mulig  å  ta  noe  hensyn  til  -
og  da  bare  i  den  grad  de  er  knyttet  til  fredete
eller  mulig` fredete kulturminner  og.  har. stor  betydnir

-~for  forståelsen  av  slik.e.
Feltarbeidet :
ResultaEene  av  det  arkeologiske  registreringsarbeid€
i  områdene  utgjør  den  bærende  del  i  vurderings-
grunnl`aget.    Svært  lite  var  kjent  på  forhånd.    ielt.-
årbeidet  var  derfor  en'heit  nødvendig  del  av-det
forberedende  arbeid.  som  konsesjorisøknaden  bygger  på.
Feltarbeidet  ble  ledet  av  Ola  Melby  i  1978  og  av

..undertegnede  i  1979,   og  utgjør  tilsammen  omlag  110
. dagsverk.     De  to  delene  av  feltarbeidet  hadde  noe
~-f.orskjellig  karakter.     Det  skyldes  mest  nye  endring€

i  utbyggingsplanene.    Disse  førte  bl.a.  til  en  .
• utvidelse  av  registreringsområdene  i  1979.    Av  stor
.beLydning  var  det  også  at  vi  i  utarbeidelsen  og  gjer
nomføringen  av ,årets  feltarbeid  kunne  byggd .på
r.esultatene  fra  1978.     En  omtale  av  målsetting,
arbeidsmåte,   søkemetoder  og  forskjellige  beg.rens-
ninger  ved  gjennomføringen  av  feltarbeidet  blir  i
denne  rapporten  temmelig  kortfattet.    Fordi  det  er
såpass  mange  særtrekk  er  det  likeLvel  greiest  å   `
behandle  disse  punktene  for  hver  av  feltsesongene.
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Kartgrunnlag .

Grunnlagsmaterialet  for  feltarbeideL  i  1978  var
en  forhåndsmelding  med.en  kort  skildring  av  pro-       .
sjektet  og  vedlagte  ove.rsiktskart.  I  registrerings-
arbeidet  var  det  dessuten  nødvendig  å  bruke  vanlige
gradteigskart  i  Ai`yis-serien   (målestokk  1:50000) .
i  1979  forelå  det  tekniske  beskrivelser  av  regu-
leringer,  overføringei  og  kraftverk  for. begge  vass.-
dragene,  -og  en  rekke  detaljkart.     Størst  betydnin{
for  feitarbeidet  hadde  magasinkaftene  i  må|estokk
1:10000.     De  dekket  alle  neddemming-sområdene,   unntai
Mjogsjøen  og  Garip,der  det  bare  var  snakk  om  mindre
reguleringer.     Det  har  vært  hensiktsmessig  å  dele  d€
ber¢rte  delene  av  vassdragene  i  følg.ende  registrer-
ingsområder:     Dokkfløyvatnet,  Etnsenn,   RØss.jøen  -
Rotvollfjorden,   Mjogsjøen  og  Gar±n.   Områdene  regnes
fra  Vanrilinje  til  noe  over  Øvre  reguleringsgrense.

A|le  steder  det  kan  tenkes  inngrep  lang.s  Etnedalen
.<

riellom  Bruflat  o.g  Hovdatjern  betraktes  som  et  områd€
Tilsvarende  gjelder  strekningen  Veslefoss.en-Dokka
langs  Dokkavassdraget.

Særtrekk  1978.

Feltarbeidet  i  1978  hadde  preg  av  å  være  foreløpig.
r.ied  så  stor.e  undersøkelsesområder  og  såpass  få
disponible  dagsverk måtte  det  bli  en  til  dels..meget
overfladisk  undersdkelse.    Målsettingen  var  fler-
•leddet.     For  deE  første  var.  det  vikbig  å  -få  fram

et  representativt  utvalg  av kulturminner,  både  når
•det  gjaldt  antall,  typer  og  grad  av  verneverdi.  For
det  andre  å  få  bedømt  hvilke  muligheter  det  var  til
å  finne  noe  innen  de  enkelte  deler  av  områdene.  For
det  Lredje  å  komme  fram  til  et  hovedinntrykk:
Hv'ilke .kulturhistoriske  kvaliteter  og  kvantiteter
kunne  disse    vassdragene  i  det  hele  tatt  romme?

Arbeidsmåten  var  derfor  dels  en  innsamling  av  opp-
lysninger  fra  lokalkjente.    Foruten  kjennskap  til
og  stedfesting  av  en  del  kulturminner  har  disse
informantene  formidlet  sin  viten  om  dyretråkk,



-4-

fiskeplasser,  gamle  ferdselsårer  og  ellers  diverse
av  interesse  om bosetning  og  utnytting  av  natur-
ressurser  i  eldre  tid.    Dels  ble  alle  stedår  i
utbygg-ingsområdene  fors¢kt  dekket  ved  befaringer.
Hensikten.var  en  registrering  av  de  mest  "iøyne-
fallende"  kulturminner..     DeE  ble  også  foretatt  en
vurdering  av  terre.rig.forholdene.     Ut.fra  kunnskap  om
fortidige  kulturforhold  ble  en  del  områder  innL
ringet,  -som.  de  sannsynligvis  mest  interessante.
Dels  L`le  det  utført  eL  systemaEisk  registrerings-    .
arbeid  i  utvalgte  og  avgrensete  deler  av  neddemming£
området  NØ  for  Do.kkfløyvatnet.     ForuEen  å  få  en
grundig  dekning  av  områderie  ønsket  vi  å  få  et
representativt  utvalg  og- en  kontroll  av  det  inntrykl
vi  hadde  fått  ved  befaringene  og  informantutsagri.h
Som  et  utvalg-og  kontrollområde  gjaldt.selvsagE    .
den  begrensning  at  slutninger  ut  frå  forholdene  ved
Dokkfløyvatn  ikke  uten  videre  kunne  gjøres  gjeldend€
for  andre  av  utbyggingso`mrådene.  .  Enkelte  felles`trel
gjarde  det  likevei  forsvarlig  med  en  forsiktig
generalisering  T  uten  at  det  gis  ahlednin9  her  til
å  utdype  problemstillingen.    For  st¢rstedelen  av
neddemningsområdet  rundt  Dokkfløyvatn  kan  generali-
seringen  gjøres  gyldig  med  ferre  forbehold.

S¢kemetoden  i  utvalgsområdet  hadde  som  formål  å  på-
y-ise  flest  mulig  si.rnlige  kulturminner.    DeL  åynes
ikke  regningssvarende  å  ta  prøvestikk.    Området  ble
saumfart  på  kryss  og  tvers.   .Alt  skogsterreng  ble
dakket  termelig  grundig.     beE  samme  ble  vollen  og
de  nærmeste  rabbene  på  Mannstadsetra.     Mellom  områd€
og  utfallsosen  i  S  ble  det  gått  i  5  søkelinjer  Ø~V.
i  terrenget  rundt  utfallsosen ble  det  lett  nokså
grundig.     D.et  ble  tatt  p.røveåtikk  på  ¢ya  i  osen.1
Langs  Etnsenn  ble  det  søkt  i  strandsonen  rundt  hele
vatnet,  unntatb  langs  Kalvafjorden.     Dessuten  ble
setergrendene  Baustin  og  Etnsenn  nokså  grundig
befart.     Neddemningsområdet  langs  R¢ssjøen/Rotvoll-
fjorden  ble  dekket  med  2-6  søkelinjer.    Undersøkelse
her  må  beLegnes  som  gans.ke  overf ladisk  -  områdets
st¢rrelse  tatt  i  betraktning.    Langs  dalf¢rene
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mellom  disse  vatnene  og  h.h.v.   Bruflat  og  Dokka
ble  nesten  alle  steder  befart  der  deE. kunne  tenkes
inng-rep.     Disse  befaringene  var  sværE  overfladiske.

Særtrekk  1979 .

i  forhoid  tii  ig7å  var  utgangspunkt.eE  for  feiL-
arbeidet  i  1979  betraktelig  endret.     Både  grunnlags
materialet  og .vårt  kjennskap  til  utbyggingsområden€
var  blitt  langt  bed±e.    Dessuten  var  det  blitt
forandringer  i  utbyggingsplanene.     Garin  og  Mjog-
sj¢en  skulle  reguieres  med  maksirial  heving  på  h.h.-`
0,5  m  og  .2  m.     Videre  ble  øvre  reguleringsgrense  lE
Etnsenn  justert  fra  k6te  802,5 .til  kote  805.    Nåi
utvaskingssone  var medregnet,  ble  deE  snakk  om  en
f¢1bar  utvidelse  av  registreringsområdene.

Disse-endringene  ;-£adde  stor  betydning  for  utarbeid-
elsen  av  opplegg  cg  målsetting.     For  det  første.
gjaldt..det  selvsagt  å  få  registrert.  størst mulig   .
antall  fortidsmin.ner.     DeL  ville  ikke  være  mulig  å
få  dek.ket  alle  deier  av  områdene  tils.trekkelig  godt
-  se-lv  ikke  når  de  m.indre  intel-essanEe  delene  ble
.holdt  utenfor.:   For  det  andre  var  deE  derfor  viktig
at  de  registrerte  objektene  dahnet  et  representa-
tivt  utvalg..    F¢igelig  var  det  nødvendig  at  flest
mulig-,.  terrengiri.essig.  seEE  forskjellig.e  deler  av
områdene  ble  like  grundig  gjennomsøkL.     Noen  typer
kulturminner  e£  langt  mer  vanskelig  å  påvise .enn
andre.     Ikke  minsE gjelder.  deLLe  spor  fra  `stein-
brukdndå  tid,  både  ristninger,  bopiasser  og  iokaii-
teLer.     Også  fordi  det  i  1978  ."bare"  .var  funnet  ett
fortidsminne  fra  denne  perioden,  nemlig  en  veide-
ristning,.ble  det  i  år  lagt  betydelig  vekE  på  å
lete  etter  slike  typer.                 `
Arbeidsmåten  var  hovedsakelig  et  sysEematisk   .
registreringsarbeid  i  forskjellige  utvalgte  og
avgrensete  deler  av  områdene.  `  Til  dels  dreide  det
seg  om  en  meget  grundig  og  målretteE  søking  etter
spor  fra  steinalderen  innerL  disse.    Dernest  ble  det
foretatt  befaringer,  både  i  de  nye  områdene  og
Steder  der  det  ikke  var  gjort  noe  året  f¢r.    No6n

..-,.
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tidligere  befarte  partier  i  områdene  ble  undersøkt
grundigere  i  år,  uten  at  det  kan  bli  betraktet  som
systematisk.     I  o.rirådene  HovdaEjern-Bruflat  og
Veslefossen-Dokka  ble  det  bestemt  ikke  å  gjøre  nye
undersøkelser  i  år.    Det  kunne  fremdeles  bli  snakk
om  store  juste.ringer  i  planene  for  disse  6mrådene.
i  år  var  det  sjelden  beh6v  for  å  ta  kontakt  med  nye
inf ormanter .

Strandbeltet  og  t¢rre  parEier  innenfor  ble  temmelig
grundig  undersøkt  langs  betydelige  deler  av  vatnene,
Det  ble  lett  etter  kokstein  og  spor  fra  stein-  og
fl.inttilvirkning  i  fjæra  og  i  erroderte partier. på
rabbene.    Det  ble  tatt  pr¢vestikk  der  forholdene

• §yntes  gunstige  for  steinalderboplasser,  f .eks.
•  mange  av  tangene  og  vikene.     På  enkelte  av  de  mes-t   .

egnete  stedene  var  stikkingen  svært  intens.  Me|lom
stikkenå  va±  det  fra  en  til-fem  meter  på  slike
steder.     Det  vanlig.e  var  mellom  10  og  30  m  pr.    `
stikk  på  brukbare  steder..  .  Slike  mellomrom  synes  å
gi  ån`middels  .god  dekning-.     som. kontroll  ble  det
også' tatt  forhoidsvis  man.ge  stikk  på. noen  av
s.tedene  som  syntes  mindre  lovende.    .Långs  Dokkfløy-
vannet  og  R¢ssjøen-ROLvollfjorden  vil  eventuelt
ganske  store  områder  settes  under  vann,  h.h.v.   7,7
kmim2  og  3  km2.     i  de  mer  interessante  delene  av
terrenget  der  ble  dels  avgrensete  leteområder  valgt
vilkårlig,  dels  ble  det  bevisst  søkt.  etter. forskjel-
lige  "forventete"  typer  kulturspor  -  utifra  en
vurdering  av  Lerrenget.    Det  ble  lett  etter  spor  fr€
jernvinna  på  tørre  partier  i  og  utenfor  kanten  av
myrdragene;  mest  langs  myrer  som  tydelig  var  jern-
førende,  tildels  Qgså  andre  hvor  jernutfellingen
kunne  ha  stanset.    Tilsvarende  ble  det  søkt  etter
f .eks.  dyregraver .og  bogasteller `1angs  dyretråkk
og  hvor  det  naturlig  var  skapt  innsnevringer  i
viltets  bevegelsesfrihet.
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Veslefossen-Dokka:     Felt  med  røyser  ved  Bakkom-
Andersgard   (Dokka  kraftverk,  alternativ  A) .
opplysninger  om  tufter  og  dyregraver  fra  0.  Håken-
stad,   Nordbygda   (Torpa  kraftverk).    -

Mjogsjøen: En.`sti=inalderlokalitet  omtrent  midt  på
.V-siden.     Samling-dyregraver  på  N-siden.     En  av

•®

disse  vil  bli  berørt.    De  andre  ligg-er  utsatt  til
ved  eventuelle  an|eggsarbeider.

Dokkfl¢ vatnet = En  veideristning  på  V-s.iden  av
utfallsosen.
En  s.teirialderlokalitet  på  tange  midt  på  Ø-siden.
En  oppmuring  på. V-siden,   S~1igste  del.
Felt  med  dyregraver  på  V-siden,   S-1igste  del,  på
den  store  tangen.
Felt  med  dyregraver  på  Ø-siden,  N  for  vatnet..
rin  elggrav  på  Ø-siden,  N  for  vatnet.
4  jernJinneanlegg  med  ialt  15  kullgroper  på  Ø-siden
av  elva.  N  for  vaEnet.

F6røvrig  20  kuJ.lmiler  på.Ø-siden.av  vatnet  og  E21va.
4  av  disse  ligger  ved/utenfor  reguleringsgrensen.

Når  det  gjelder  orirådene Hovdat ern-Bruflat 09--

Veslefossen-Dokka   (Randsfjorden)   er  det  ikke  klar-
lagt  om  de  omtalte  kulturminnene  der  vil  bli  ber¢rt
ved  en  utbygging.    Dette  kan  ikke  avgjøres  f¢r  det
foreligger  mer  konkrete  planer.    Muligens  kan  det
også  bli  snakk  om  en  kraftig  justering  av  disse.
Det  må  dessuten  understrekes  at  det  bare  er  fore-
tatt  en  helb  overfladisk  befaringL i  disse  områdene.

en  sikre  eller  sannsynli e  f ortidsminner  er
påvist  der  til  nå.
Disse  forhold  tilsier  for  det  første  at  det  vil
være  påkrevet  med  nye  undersøkelser  senere.   Dernest
at  det  har  liten  hensikt  å  ta  noe  hensyn  til  disse
funnene  når  skadevirkningene  ved  en  utbygging  skal
vurderes.     Det  eneste  som  kan  ha  noen  betydning  i
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så  måte,,   er  det  helhetsinntrykk  som  er  skapt.

Når  det  gjelder  de  ¢vrige  områdene  trenger  svært
mange  av  de  registrerte  objektene  en  avklaring  i
forhold  til  ljov  om  kulturminner.     Et  problem  e_r
å  f å  tidfestet  den  fortidige  aktivitet  som hver
enkelt  type  kulturminne  er  spor  etter,  i  forhold
til  fredningsbestemmelsene.    Dette  gjelder  særlig
tufter,  oppmuringer  og  dyreg.raver.    I  sin  inriberetni
har  Ola  Melby  godtgjort  med  en  tilstrekkelig  grad
av  sannsynlighet  at,  i  allefall  de  eldste,  jernvinne
sporenå  må  være  fra  middelalderen  eller  tidligere.
Fra  slike  typer  kulturminner  er  det  umulig  å  skille
ut  hvert  enkelE  spor.    Alle  jernvinnespor  må  derfor
-ansees  som  fredet,  også kullrnilehe.._ .1  slike...områddr

.  synes  det  ikke  å  ha .vært  betingelser  f.or  ar}dre  formå
med  milene  enn  som  ledd  i  jernvinneprosessen.
Den  samme,  helst  stedsnavns-  og.  bosetningshistoriske
arg.umen±asjon  kån  i  noen  grad  gj¢res  gjeidende  over-
for. dyregra'ven.es  datering.     Dyregravene  er  ikke  av
en  så  ensartet  type  som.jernvinnesporene.     Fred-
ningen  av  disse  er  derfor  ikke  like  sikker.     Ingen
av  dem  har  noe  spesielt  ungt  preg.    Heller  ikke
finnes  det  vektige  holdepunkter  for  å  mene  at  alle
opphavelig  er  fr.a  nyere  tid,     Tuftene  og` oppmuringe.n
står  langt  svakere.    B.are  de  to  tuftene  ved  Røs-
sjøen  v.il  bli  neddemt.     Trolig  er  de  fra  nyere  tid.
Informåntutsagn  kan  tyde  på  det.     Oppmuring`ene
virket  ikke  særli.g  eldet,  i  allfali  ikke  de. to  ved
R¢ssj¢en  og  Rotvollfjcjrden.     Sistnevnte  hadde  rester
av  tretak.    Deres  opprinnelse  kari  likevel  ikke  helt

. utelukkes  som  førreformatoriske.    Alle  spor  fra
steinbrukende  tid  er  selvsagE  sikre  fortidsminner.
De  registrerte  jernvinnesporene  må  også  betraktes   -
som  sikre  fortidsminner..    Med  noe  mindre  grad  a+
sannsynlighet  må  sainme  betraktning  gjøres  gjeldende

.®

overfor  dyregravene.    Det  er  en  mulighet  for  at
tuftene  og.  oppmuringene  må  reg-nes  som  fredet.
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Sp¢rsmålet  om  noen  naturformasjoner  feilaktig  kan
være  tolket  som  kulturspor,  må  tas  opp  for  dyre-
gravenes  vedkommende.     Det  gjelder  dyregravene  på
øyene  i  R¢ssjøen,   de  to  ved  Kalvafjorden  og  begge
fe.ltene  ved  Dokkfløyvatnet.  Fe:1tet  på  tangen  på
V-siden  av  Dokkfl¢irvatnets  S-lige  del  blir  brukL
som  eksempel.     Problemet  synes  å  være  størst  der.

Elgtråkk  kan  f ølges  V-fra  over  det  sump-pregete
eidet  og  utover  på  tange.ns  midtre  del.     For  elgen
er  det  videre  bare  30~40  m  svømmetur  siden  det  er
langgrunt  på  Ø-siden..    Tangen  er  avlang  og  orienterl
N-S.     Den  midtre  delen  er  flat  og  bevokst  med  lav
bjørkeskog  og  tett  blandingskratt.     Denne  delen  er
like  stor  som  bredden  på  eidet.    Mot  N  avgrenses
den  flate  delen  av  en  liten  fje.llrygg  og-mot  S  av
en  avlang.  grrisrygg.

Feltet med  dyregraver  strekker  seg  over  det  mes.te
av  den  flate  delen  av  tangen.     De  største  gravene
ligg.er  for  det  m;ste  i  den  NV-lige. delen  av  feltet.
De  har  en  dybde  på  mellom  0,3  og   0,5  m  .og-største
måL  .i  overflaten  på  omlag  1,5  m.     De  fleste  av  dem
er  noe  avlange,   orient.eringen  varierer  en  del,  men
det  vanligste  er  en  ¢-v-lig.

Pråbiemet  er  at  det  finnes  små  groper  og`  søkk  .tetb
i-tett  på  den midtre  og  flate  delen.    De  største
gropene  kan  vanskelig  tolkes  som  annet  enn  dyre-
graver.  Både  anLåll,   form,  størrelse,  orientering
og  måten  de  er  plassert  på  i  terrenget  må  Eyde  på
det.    Det  er  klart  at  det  må  dreie  seg  om  et  felt
med  dyregraver.     Det  problematiske  var  å  få    besEemt
antallet,  både  der  og  de  andre  stedene.    Det  var
vanskelig  å  skille  ut  dyregraver  blant  alle  de  små
gropene.    Ut  fra  størrelse  og  uts`eende  kan  gropene
fordeles  på  10-20  sikre/sannsynlige  dyregraver.og
anslagsvis  det  dobbelte  av  slike  som  trolig  må  antaE
å  være  graver.     Hvis  også  de  mer  tvilsomme  med-
regnes  blir  det  ialt  snakk  om  rundt  120  dyreg-raver.
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Det  er  vanskelig  å  forklare  hvorfor  dyregravene  er
så  små.     De  kan  ~  og  har  sikkert  -seget  sammen
betraktelig,   særlig-  fordi  denne  delen  av  tangen  er
så  dårlig  drenert.     Hvis  man  også  tenker  seg  fangst
over  megef  lang.  tid  og  stadig  nye  graver  tatt_ opp
innimellom  de  eldre,  kan  feltets  særtrekk  kanskje
forstås  noe  bedre.    Men  det  blir  gjetninger,   1iksom
tanken  om  nå  ukjen.te  fangstmåter,  der  slike  graver
har  vært  tilstrekkelig.

Resten  av  denne  typen  små  dyregraver  kan  beskrives
og  forklares  omtrentlig  på  samme  måte.   .Feltet  på
den  nestst¢.rste  Øya  i  R¢ssjøen  besto  av  ca.   10
sannsynlige,   omlag  25  mulige  og.  en  del  meget  tvil-
sonme.     På  den  st¢rste  ¢ya  er  det  4  sannsyr`.lige  dyr€
graver.     De  to  ved  Kalvafjorden.er  nokså  tvi|somrL.ie.
NØ  for  Pokkfløyvatnet  er,deL  minst  20   stykker.   Fler-
ta.llet  av  dem  må  regnes..som  trolige.     Dyre.gravene
ved  Mjogsj¢en  er  av  en  mer  vanlig  Lype.

.Det  v.il  også  kunne  reises  noe  tvil  om  hvilke  for~
tidige  funksjoner  o.g  aktiviteter  noen  av  objektene
har  sin  opprinnelse  i.    Tuftene  er  det  uråd  å  antyd€
noe-om  når  det  gjelder  opphavelig  bruk.     oppmur.ingei.
ved  Dokkfl¢yvatnet  kan  ha  vært  et  kj¢ttgjemme.
Funksjonen  til  oppmuringene  ved. Rotvoilfjorden.  og
Røssj¢en  er  nok  et  slags  kryp-inn,   kanskje  som
hvilested  under  jakt  og  fisking.     De  kan  og.så  ha
vært  bogastelier.     Det  er  også  mulig  å  tenke  seg.
primære  og  sekundære.  funksjoner..
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Arkeologisk  vurdering  av
skadevirkr`.ingene  ved  utby

Mye  av  det  som  er  sagt  i  det  foregående  har
betydning  for  forståelsen  av  en  slik  vurderings-
prosess  -  og  dermed  resultatet.     Noen  punkter  må
understrekes  her.    Resultatet  av  feltarbeideL
danner  ryggraden  i  vurderingsgrunnlaget.    Dette
res.ultatet  må  først  og  fremst  bygge  på  en tolk.ni-ng
av  registreringsobjektene,  ut  fra  frednings-`
bestemmelsene  og  en  mer  overordnet  kulturhistorisk
tankegang..     Av  denne  tolkning  kan  deE  utledes  noe
om.objektenes  grad  av  verneverdi.     En  nærmere
diskusjon  av  verneverdien  følger  nedenfor.     Deb
diskusjon.en  mur`..r.`.er  ut  i  må  være  det  vesentli.gste
for.den  endelig?  vurdering.     Samtidig  er  vurder-
ingen  avhengig  av  hvor  repL-esentative  .obj.ektene  kan
ansees  å  være  for  registreringsområdene.    ForutsaLE
en  rimeiig  h¢y  representativitetsgrad  må  ogs.å  en

•bedømmelse  av  verneverdien  til  de  ukjente,   ikke

.registrer.te  fortidsminner  innen..områdene  få  stor  .
betydnin9 .

En  a+kiaring  av  representativitetsforholdet. betyr
spørsmål  om  feltunders¢kelsen  har  værb  tilstrekkeli€
.9rundig  og  om  valg  av  metoder  har  virket  hensikts-
messig.     Siike  sp¢rsmåi  er  vånskåiig  å  besvåre.
Svarene  må  i  h¢y  grad  bli  avhengig  av  skj¢nn.   Et  .
forhold  virker  i  gunsti:g  retnir`.g  oj  demper  skjønns-
•bruken  noe.     Ut  fra  feltarbeidet  i  1978  fors¢kte
ola  Melby  å  skille  ut  de  mest  interessante  deler
av  områdene  og  forventede  typer  fortidsminner  innen
disse.    Gjehnom  årets  feltarbeid  var  det  mulig  å
kontrollere  hans   "prognoser",   særlig  i  DokkfløyT

LI

området.    Registreringsresultatet  i  år  bekreftet
i  stor  grad  hans  antagelser.    Dette  kan  bedre
holdbarheten  av  nye  antagelser  etter  at  hele  felE-
undersøkelsen  er  avsluttet.    Selv  om  det  år  klare
begrensninger  i  bruken  av  en  slik  bekrefEels.e.
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Ved  alle  vatnene  er  partiet  nærmest  strandlinjen
trolig  tilstrekkelig  unders¢kt  når  det  gjelder
synlige  kulturminri.er.     Når  det  gjelder  lite.  eller
ikke  syniige,  viiie  dåt  sannsyniigvis  kunne  påvises
flere  spor  fra  steinalderen,  hvis  det  ble  satset
tilstrekkelig`  mye  på.det.     På  samme  måte  vil  man
f .eks.   sannsynligvis  kunne  finne  flere  spor  etter
jernvinna  i  terrenget  nærmere  regulerings9rensen
rundt  Dok.kf lø vatnet.    I  det  hele  tatt  synes  det  å
være  en od  mulighet  for.nye funn  både  der  o
Rø s s j`øen .

Sp¢rsmålet  er  imidlertid  ikke  alene  hvor  mange
f lere  kulturminner  en  fortsatt  undersøkelse  kunne
resultere  i,  men  om  nye  objekLer.  i  alvorlig  grad
ville  forandre  den. kulturhistoriske  tolkningen  av
det  innsamlede  materialet.    Det  er  mulig  å  tenke
seg  funri  av  f .eks.  tufter  fra  steinalderen  og/eller
hele  felt  med  veideristninger.     Slike  fortidsminner
måtte  en]¢eltvis  tilleg-ges  st6r  verneverdi,   s-amtidig
som  de.+ille  endre  hovedinntrykket.     En  sammen=
1igning  av  inntrykkene  fra  de  ±o  feltsesong-ene  gir
bare  i  noe  grad  grunn  til  å  regne  med  et  kvalitativt
samsvar  mellom  det  hittil  regis.trerte  og  mulige
fremtidige  funn.    Nye  spor  etter  jernvinna  vil
antagelig  gi  det  samme  inntrykk  som  de  hitLil  påvist
Det  samme  kan  sies  om  dyregravene.     Nye  spor  fra
sLeinalderen  kan  endre  bildet,  men  det  finnes  ingen
holdepunkter  for  ar`.net  enn  rene  gjetninger.. Til-
svarende  gjelder  nye  fyper  kulEurminner..     Grav-
hauger  og  -r¢yser  kan  f .eks.   ikke  helt  utelukkes.
Heller  ikke  spor  etter  forhistorisk/middelaldersk
setning.     Slike  spor  kan  finnes .ved  Mannstadsetra,
men  da  ville  det  være  behov  for  omfat.tende  syste-
matisk  pr¢vestikking.

Rent  skjønnsmessig. antas  det  å  være  nokså  små  mulig-
h?ter  for  funn  som  kan  forrykke.  selve  vurderings-
grunnlaget.    Dessuten  vil  det  trolig  kreve  en
betydelig  arbeidsinnsats  å  finne  flere  fortidsminner
En  slik  satsing  synes  ikke  å.være  regningssvarende,
±  allfall  ikke  før  en  utbygging  er  endelig  Vedtat±.
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Sporene  etter  jernvinna,   fangstminnene  og  sporene
fra  steinalder  er  de  viktigste  kulturminnetypene..

Sporene  etter  jernvinna .i  området  består  av  mange
enkeltliggende  kullmiler  og`  grupper..av  kullgrQper.
I  og  mellom  gropene  er  det  funnet  slagg  slik  at
gropene  må  tolkes  som  rester  av  jernvinneanlegg.
Anlegget  på  Ø-siden  av  Etnsenn  har  ikke  synlige
groper.     Der  er  det  snakk  om  slagg-og  kullfører}de
nedskjæringer  og  en  stpr  slagg`konsentrasjon  rast
ut  ved  utvasking:    Ingen  steder  er  det  funnet
blæstertufter  el`ler  -ovrier.    Sporene  etter  jern-
vima. er  enkle  og  kanskje  lite  fremtredende  hver
for  seg,  men  sett  under  ett  kan  de  ha  stor  verne-
verdi..

Det  er  særlig  to  hensyn  Som.  blir  åv  stor  betydning-
for  verneverdien.    DeE  gjelder  den  betydning  jern-
vinne,sporene  har  som  del  av  kulturlandskapeb,  og
dei-es  betydning  som  kilder .for  den  kulturhistoriske
forskningen .

Ved  Etnsenn  ligger  de  fleste  sporene  ovenfor .     .
reguleringsgrensen.     En  neddemming  betyr  at  ett
kjept  anlegg  går  tapt.    .Hverken  landskapsmessige
ellår  forskningsmessige  virkninger  synes  å  bli
store  -  forutsatt  at  anlegget  blir  forsvarlig.  gravd
ut.

Ved .Dokkfløyvatnet  vil  fire  kjente  anlegg  og  minst
16  kullmiler  .gå  tapt  ved  en  regulering`.  Det  kan      `
antas  med  nokså  stor  grad  av  sannsynlighet  at  det
befinner  seg  flere  jernvinnespor  innen  neddemmings-
området.    -Også  utenfor  dette  må  vi  i  nærheten  regne
med  mange  slike  spor.     Selve  navriet   "Blæstern"   SØ
for  vatnet  gir  oss  ett  av  holdepunktene.    Et  for-
holdsvis  betydelig  jernvinneområde  vil  derfor  bli
kraftig  amputert  ved  en  neddemming.     Nøyaktig  hvor
betydelig  er  vanskelig  å  avgjøre.    'Det  synes  ikke  å
væi-e  noe  kjerneområde  for  forskningen,   i  lands-
målestokk,   på   linje  med  f .eks.   MØsvatn,   Telemark.
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Jernvinna  er  forholdsvis  lite  utforsket.    Et  fåtall
kjern.eområder  er  ikke  tilstrekkelig.   Utforskningen
av  den  teknologiske,   sosiale  og  økonomiske  utviklini
som  har  anknytning  til  en  slik  spesialisering  som
jernutvinning  vil.  kreve  en  rekke  mindre  referanse-
områder.     Viktig  i  de.nne  sammenheng-er  at  jernvinne.
anleggene  ser  forskjellig  ut  fra  distrikt  til  distr.
Da  debte  er  lite  unders¢kt,  har  jernvinneanleggene  .
høyt  forskningspotensiale.

Hvis  Dokkfl¢yvatnet  blir  regulert,  vil  verdien  av
dette  str¢ket  som  referanseområde  falle  betraktelig
-selv  ved  en  forutgående.dokumentert  innsamling  av
data.     I  et  videre  fremtidsperspektiv  er  denne
f orskningen  avhengig  av  at.  noen  av  de  mer  uberørte
jernvinneområdene  kan  skjermes  og  fortsatt  være
intakte..     Slike  områder  blir  det  stadig  færre  av.
Innenfor  reguleringsområdet  ved  Dokkfløyvatnet
ligger  jernvinnesporene  forholdsv.is  Eett  og  samlet
i.NØ-`lige  dalen.     De  er  lett  tilgjengelige.     Dette
har  ikke  bare  en  forskningsmessig  betydning,  men
gir  dem  også  en  viss   landskapsmessig  tyngde.     De  ka]
komme  tii  å  bety  mer  for  åe  iokaihistoriske  interes-
Ser,

De  fleste  av  synspunktene  over`.for  kan  -om  i.langt
mindre  grad  -  også  gjøres  gjeldende  for  dyregra-;ene
Bortsett  fra  gravene  ved  Mjogsjøen  er  alle.  av  en
særpreget  og  muligens  stedegen  type.     Det  gir  dem
en  økende  forskningsmessig  betydning.

Av  sporene  fra  steinalder  er  det  veideristningen
som  er  mest  fremtredende  i  vernesammenheng-.     De
østnorske  Veideristningene betrak`tes  som  en  sjelden
type  fortidsminne.     Selv  om  det  her  er  en  enkel
elgfigur,   er  den  som  type  meget  interessant`.   Det
er  mulig  å  flytte  på  figuren  ved  å  skjære  ut  den
delen  av  svaberget  den  €r  risset  inn  på.     Både  den
vitenskapelige  bruk  og  en  mer  almen  kulturhistorisk
forståelse  åv  helleristninger  er  i  meget  høy  grad
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stedbundet.     Dessuten  er  det  en  god  mulighet  for  at
det  nær .ved  finnes  flere  ristninger.     (Det  er  meget
vanskelig  å  finne  nye  helleristninger.     i  denne
undersøkelsen  ble  det  stort  sett  regnet  som  for
tidkrevende) .     Av  disse  grunner  har  det  stQr
betydning  at  elgfiguren  forblir  urørt  på  opprinnelig
plass.     Også  hele  den  landskapsmessige  sa.TTmenheng  den
er  satt  inn  i,  og  som  den  er  en  del  av,  tilsier  det.
Det  skuile  være  tilstrekkeiig  iiiustrerende  å  påpeke
at  innen  en  radius  av  under  500  m  ligger  det  et
stort  felt  med  dyregraver,  et  mulig  kjøttgjemme,
en  steinalderlokaliteb  og  sist,  men  ikke. minst
selve  veideristningen.     Dessuten  må  Dokkfløydarmen
nevnes.     Den  er  et  meget  fo.rseggjort  og  betydnings-
fullt  fløtningsminne.     TilsaiTmen  må  deri  S-lige
delen  av  Dokkfløyvatnet  .sies  å  Uære  et  f.int
ekskursjonsmål  for  skoler  og  lokal.historisk
intere§ s erte .

De  to  steinalderlokalitetene  synes  å  være  meget.
begrenset  i  utstre:rLning.     Forutsatt  at  de  graves
ut,  kari.  de  ikke  sies.å  ha  noen  stor  verneverdi.
Steinalderfunne±  ved  Røssjøen  kan  trolig  karakteri-
seres  som  boplass.     Et  1-5  cm  tykt  sjikt  med  kultur-
jord  syntes  å  dekke  et  område  på  mellom  ett  og
halvannet  mål.    .Flere  prøvestikk  ga  flintavslag.
Tapet  av  en  slik  boplass  vil  et  godt  stykke  på  vei
oppveies.  hvis  det  gis  mulighet  til  en  faglig  for-
svarlig  utgravning.    Også  urørte  boplasser  vil
trolig  bli  en  mangelvare  for  fremtidens  utforskning
av  steinalderen.     Samtidig  kan  man  forvente  at
utviklingen  av  forskningsmetoder  og  hjelpemidler
vil  f¢re.  til  en  bedre  utnyttelse  `av  boplasser  som
kilder.   . I  fremtiden  vil  man  kunne  stille  nye  typer
spørsmål  om  det  fortidige.     Ilensynet  til  forsknings-
mulighetene  på  lang  sikt  og  denne  boplassens  anfaLte
størrelse  forsterker  dens  verneverdi,  som  derfor
blir  ganske  betydelig.

*`h.-.§£:J!#,

.:`i:s:'t::.*



Avveiing .

Hovedinntrykket  av  alle  de  områder.det  finnes
utbyggingsplaner  for  er.hverken  spesielt  rikt
eller  fattigslig.    Det  antas  at  regulerings-
områdene  i  Dokkavassdraget  rorrmer  større  verne-.
verdier  enn  tilsvarende  i  Etnavassdraget.    En
samm€nlikning  av. verneverdien  til  fortidsm.innene
i  de  to  vassdragene  gir  en  slik  tendens.    Denne
har  kommet. til  uttrykk  under  den  foregående  drøftin€
av  verneverdi.     Boplassen  ved  P`øssjøen  er  den
eneste  kvalitative  størrelse  som  bare  er. til  stede
i  Etnavassdraget.     Forøvrig  finnes.de  sa.Fme  typer
fortidsminner  også  i  Dokkavassdraget,  og  dette  er
aler`.e  om  flere  kvalibeter  som  f .eks.  veideristning
og  flertallet  av  jernvinn?s.porene.

Som. kulturhistorisk.e  elementer  i  .landskapet  synes
;bjekter`.e  å  veie  tyngst  i  Dokkavassdraget.     Fra
en  vi.tenskapelig  synsvin.kel  vil  vassdrage.Ti..e  gi
•omtrent  li.ke  gode  muligheter  for  innsamling  av

data.     Dette  gjelder  også  for  forskning  l.angt  inn
i  fremtideri..     Den  største  5tedbundne  forsknings-
verdi  som  veideristningen  utgjør.,   og  jernvinne-
sporenes  betydning  i  et  fremtidig  referanseområde
må  tillegges .avgj¢rende  vekt.     Dokkfløyområdet  har
også  dep.  st¢rste  ped.agogiske  verdi.     To  muliga
feilk'ilder  gjør  avveiningen  mellom. vassd.ragen?  noe
usikker.    Nå  ukjente  fortidsminner  og  kultur-
historiske  forhold  .som  endrer  verneverdien  i  de
to  vassdragene,   kan  bli  oppdaget.     Viktigere  er  det
at  området  ved  Dokkfløyvatnet  er  ånda  bedre  undersø*
enn  f .eks.   P`øssjøen  og  Etnsenn.     Antallet  objekter
kan  derfor  være  noe  forfordelt.    `
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Konklus j on .

Det  synes  ikke  å  ij-ære  så  tungtveiende  grunner  for
vern  at  de  fredede  fortidsminnene  i  områdene  ikke
kan  frigis.    Uansett  alternativ  vil  en  utbygg-ing
måtte  skade  arkeologiske  og  kulturhistoriske
verdier.     Det  synes  å  være  en  tilstrekkelig  markerb
forskjell  i  de  skadevirkninge±  en utb-ygg.ipg .Vil
medføre  når  vassdragene  såmmenlignes.     oldsak-
samiingen  mener  derfo.r  åt  en  utbygging  av  Etna-
vassdraget  vil  gi  mindre  skadevirkninger  enn
utbygging  av  Dokkavassdraget.     Ved  utbygging  kan
fredningen  heves  på  de  berørte  fornminner  etter
forutgående  unders¢kelser.     Dette  gjelder  fortids~
minner  som  ¢delegges  eller  som  klart  forringes
ved  utbyggingen.     Det  kan  også  gjelde  fortsatt
registrering  i  begrensede  områder.     Det  tas
f orbehoid  om  nye  f unn  som  radikait  kan  endrå
vurderingsgrunnlaget.     Hvis  Dokkavassdraget  velges,
forbeholder  oldsaksamlingen  seg  retten  til  å
ompr¢ve  sin  vurdering  og  dermed  sitt  tilsagn  om
heving  av  fredningen  av  fortidsminnene  i  det  vass-
dra.get .

Ved  en  utbygging  i  Etnavassdraget  må  både  stein-
alderboplas.sen  og  jernvinneanlegget  graves  ut.  på
forsvarlig  vis.    Særlig  førstnevnte  vil  være  tid-
krevende.    Videre  .|,å  dyregravene,   tuftene  og  opp-
muringene  undersøkes  nærmere  og  dokumenteres.
Både  ved  R¢ssjøen  og  Etnsenn  vil  det  være  behov
for  å  søke  noe  mer  etter  steinalderspor  på.enkelte
steder.     Tidsrammen  er  vanskelig`å  fastslå  for
det±e  arbeidet.

Oslo,   den  17.   desember   1979

Pål  Evensen
( sign . )
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Rapport  om  arkeoloÆgiske  registreringer  i  Etna-  og  Dokka-
vassdraget  i  1978  og  19`79  ar~sendt  til  f¢lgende  i' januar
1980:      (Norges  Vassdags-og  Elektrisitetsvesen  og  Qppland
fylkes  Elektrisitetsverk  fikk  rapporten  oversendt  med  brev

._.. datert  17 .12 . 79 . )

Miljøverndepartementet,  Planavdelingen,  Postboks  8013-Dep.  Oslo  :

Nordre  Land  kommune,   Storgaten  28,   2870   DOKKA.

Etnedal  kommune,   2890   ETNEDAL.                     ..

Nord-Aurdal   kommune,   2.900   FAGERNES.

Gausdal  kommune,    2621   SEGALSTAD   BRUJ.

Va.ldres   Fol'kemuseum,   2900   FAGERNES.

Ijands  Museum,   Villaveien  45,   2870   DOKKA.

Norges  Vassdrag.s-  og  Elektrisitetsvesen   (har  fått  v/brev  17/12)

Oppland  Fylk:s  Elektrisitetsverk   (har  fått  ved  br.ev  17/1.2)

Ola  J.  Melby.,  Videnskapselskapet,  Museet,   Erling  Skakkes  gt.   47  ]
7000   Trondheim.

Pål  Evensen,   ad.r?
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Alle  objektene  presenteres  først  ordnet  etter
•funnsted  innen  hvert  vassdrag.     Kulturminner  som.

ikke  synes  å  kunne  bii  berørt  skiiies  ut  for  seg-.
Kulturminner  som  med  sikkerhet  kan  tidfestes  til
etterreforma±orisk  tid,  er  ikke  tatt  med.

Etnavas sdrag£± .

Rotvollf orden en  oppmuring  på  V-siden,   sydlige.
del®    -

Røssj¢en:   en  stei.nalderboplass  på  Ø-siden.,   like
S  for. Dølas  innfallsos,.  en  oppmuring  på  den  største
ø.ya  -  fire  dyrågraver  på  samme  ¢y, . felt  med  dyre-•graver  p.å  den  nest  Største  øya,. to  bufter  på

V-siden,-S-ligste  del.

Etnsenn.:`    et  jernvinneaniegg  ..(åeivis  utrast)   på
Ø-siden,  på  den  lengste  tangen.

. 2-3  mulige  dyregraver  på  Kalvafjordens  V-side,  nær
kommu'negrensen.

_  ovånfor  ¢vre  reguLer±ngsgrense  bLe  fø[gende

registrert :
Kalvar`_-setrer`_e En  kullmile,   eE  jernvinn.eanlegg,
f lere  tuf ter.,  hvorav  en  er  en  .haugliknende  f orT
h¢yning .

Etnsenn-setrene :
klumDer .

Baustin-setrene:

En  kullmile  og  en  samling  slagg-

En  kullmile,   et  jernvinneanlegg,
flere  tufter.
F.ovdatjern-Bruflat: En  tuft  og  samling  mulige  "grav-
-hauger"  mellom  Nordjordet  og  Bråten  under  Byfe|li-

berget.       Felt  med  røyser  ved  Klelvgard.

Garin s
Gj uven .

ingen  objekEer,   opplysning  om  dyregrav  ved
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