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Uttalelse fra kulturarv etter ferdigstilt befaring - Kankerud fjelltak - 
Gausdal kommune 
 
Vi viser til varsel om oppstart av ovennevnte plansak datert 25.6.2020 og til vår uttalelse 
datert 17.8.2020. 
 
Innlandet fylkeskommune gjennomførte de varslede kulturminneregistreringene i forbindelse 
med planarbeidet. Det ble påvist to automatisk fredete kulturminner, et fangstanlegg og en 
kullgrop, innenfor planområdet. Herved oversendes en foreløpig oppsummering av de 
registrerte kulturminnene innenfor planområdet. Rapport fra registreringsundersøkelsene vil 
bli oversendt så snart denne foreligger. 
 
Beskrivelse av de automatisk fredete kulturminnene 
Fangstanlegg ID 275161 er et sammenhengende anlegg med minst tre fangstgroper, der 
den sørligste gropa (ID 27511 -1) ligger innenfor planområdet. For fangstanlegg med flere 
groper er området mellom fangstanleggene også regnet som automatisk fredet på lik linje 
med selve fangstgropene. Årsaken er at vi kan forvente å finne elementer som ledegjerder 
og andre konstruksjoner mellom gropene. Dette er strukturer som ikke lenger er synlige på 
markoverflaten. Det ble også påvist en enkeltliggende kullgrop (ID 275168) i den sørlige 
delen av planområdet. Det er imidlertid mulig at denne gropen er en gjenbrukt fangstgrop, og 
at gropen opprinnelig har vært en del av fangstanlegg ID 275161. Denne tolkningen er blant 
annet basert på gropens beliggenhet i forhold til fangstanlegget. Det er videre nærliggende å 
tro at det tidligere har vært flere fangstgroper i området der det i dag er etablert grustak. (Se 
figur 1 for kart.) 
 
Merknad fra kulturarv 
Fylkeskommunen vil kunne anbefale at det gis dispensasjon for tillatelse til inngrep i de 
registrerte kulturminnene etter kulturminnelovens § 8 fjerde ledd. Årsaken er at de påviste 
kulturminnene trolig representerer et skadet fangstanlegg, og at denne skaden gir 
kulturminnene en noe lav bevarings- og opplevelsesverdi. Vi mener i tillegg at det vil være 
vanskelig å gi kullgropen og fangstanlegget et godt og varig vern gjennom planen. . 
 
Kulturminnene kan eventuelt legges til bevaring i planen med hensynssone H730 Sone 
båndlagt etter kulturminneloven (PBL §12-6 og 11-8 bokstav D) i kombinasjon med et 
inngrepsfritt grøntareal. Et bevaringsområde som ivaretar de registrerte kulturminnene vil 
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imidlertid båndlegge et så stort areal innenfor plangrensen at det trolig vil legge kraftige 
føringer for de planlagte tiltakene planarbeidet skal legge til rette for.  
 
Lovhjemmel og myndighet 
Reguleringsplanen er å anse som en dispensasjonssøknad når denne legges ut på offentlig 
ettersyn. Etter forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven §§ 3 og 4, har 
fylkeskommunen myndighet til å gi tillatelse til, og til å stille vilkår knyttet til inngrep i 
automatisk fredete kulturminner. Normalt vil det bli stilt vilkår om en arkeologisk 
undersøkelse ved et eventuelt dispensasjonsvedtak. I henhold til kulturminneloven § 10 skal 
arkeologiske granskinger bekostes av tiltakshaver. Vedtak av omfang av den arkeologiske 
granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensing av undersøkelsesområdet, kan 
først skje etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Riksantikvaren har myndighet etter 
forskriften § 2 til å fastsette omfanget og kostnader i eget vedtak, basert på vedtaket og 
vilkårene fylkeskommunen har gitt. 
 
Vi understreker at den videre behandlingen av kulturminner innenfor planområdet skal 
baseres på faglig tilrådning fra gjeldende landsdelsmuseum. Kulturhistorisk Museum i Oslo 
som spesialisert fagmyndighet, og eventuelt også Riksantikvaren, skal derfor høres før 
fylkeskommunen fatter endelig vedtak i saken. 
 

 
Figur 1: Kart over registrerte kulturminner innenfor planområdet. 
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Oppsummering  
Det ble påvist to automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, en kullgrop og en 
fangstgrop. Forholdet til kulturminnene må avklares i henhold til kulturminneloven når planen 
legges ut til offentlig ettersyn. Denne avklaringen skal skje i samråd med Kulturhistorisk 
museum. Riksantikvaren skal også høres ved behov.  
 
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Anne Terese Engesveen  
Arkeolog/konservator  
  
 Mildri Een Eide 
 Konservator/arkeolog 
  
  

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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