
 

1 

 

Arkeologisk registrering med prøvestikking i strukturer på Trolldalsheia, gnr. 48/3 

SØRHELLE, Kvinesdal kommune.  

 

Sak: Konsesjon – Kvinesheia vindpark. 

Saksnummer: 10/05268 

 

Utført: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder v. Snorre Haukalid og Rune A. Fredriksen 

 

Tiltakshaver: Statkraft Vind Utvikling DA.  

Lilleakerveien 6, 0283 Oslo 

 

For- og etterarbeid: 4. og 22. oktober 2019.  

Befaring, feltarbeid: 25. og 26. september og 11. oktober 2019.  

 

Den arkeologiske befaringen med prøvestikking i arkeologiske strukturer omfattet en utvalgt 

tradisjonslokalitet på Trolldalsheia gnr. 48/3 på Sørhelle, Kvinesdal kommune (id. 178026). 

Dette utvalget begrunnes med at fylkeskonservatoren tidligere (2014) har gjennomført en 

omfattende arkeologisk registrering av planområde for vindparkanlegget. De endringene som 

er kommet til i siste plankart fra Statkraft Vind Utvikling DA kommer kun i direkte berøring 

med nevnte lokalitet på Trolldalsheia. Infrastrukturen til det planlagte vindparkanlegget vil 

ellers ikke komme i direkte berøring med kulturminner. Kart over planlagte veier, kranplasser 

og turbinpunkter er vist på kart, figur 1 under.  

 

 
Figur 1. Kartutsnitt som viser planlagte veier, kranplasser, turbinpunkter og kulturminner. Sirkel viser 

beliggenheten til Trolldalsheia, id. 178026.  
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Trolldalsheia Id. 178026 
Trolldalsheia –lokaliteten ligger på en stor, markant, hei sør for Storhei. Geografisk er heia 

lokalisert mellom Flådevatn mot vest, og Sørhellevatn mot øst. Mot nord er Trolldalsheia 

avgrenset av Nordhellemyr, mot sør av Sauefjellet. Mot øst er Trolldalsheia avgrenset av 

Nordhellemyra. Trolldalsheia er skrint bevokst på toppen med spredt furu og bjørkeskog. 

Einer, gress og lyng/blåbærlyng på skogbunnen. Flere åpne, ubevokste partier på toppen. 

Figur 1 og 2 viser beliggenheten til id. 178026 og dens enkeltminner.  
 

 
Figur 2, kartutsnitt som viser beliggenheten til Trolldalsheia id. 178026.  

 

 
Figur 3, kartutsnitt som viser enkeltminnene på Trolldalsheia, id. 178026.  
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På toppen av Trolldalsheia ligger det flere tidligere registrerte steinstrukturer. Strukturene ble 

da beskrevet som to varp og tre steinstrukturer. Ved befaring i 2019 ble fire av lokalitetens 

enkeltminner nærmere undersøkt ved hjelp av prøvestikk.  

 

178026-1 Varp 1  
Dette var ved arkeologisk registrering i 2014 beskrevet som en lav, langstrakt steinstruktur 

anlagt rundt et par større rundkamp. Midt i strukturen er det bygd en røys av stein og kvist. 

Varpet er NV-SØ 8,6 m langt. NØ-SV er det 4 m bredt. I 2019 ble kulturminnet undersøkt av 

arkeologer mer i detalj. Den markerte røysa i enkeltminnet var så interessant at toppsteinene 

ble tatt bort for å se inni. Det viste seg av røysa var hul. I bunnen av hola i røysa lå et 

hundeskjelett med halsbånd. Varpet ble ikke videre undersøkt. Varpet er vist på figur 1 og  

foto 1. 

 

 
Foto 1, id. 178026-1. Foto mot vest. Hundeskjelettet ligger inne i røysa midt i fotoet. 
 

178026-2 Varp 2  
Ved arkeologisk registrering i 2014 ble kulturminnet beskrevet med at det har målene øst-vest 

5,2 m. Nord-sør måler det 3,4 m. Varpet består av en røys av stein og litt kvist anlagt på øst 

siden av en stor flyttblokk. Mer stein ligger spredt umiddelbart rundt flyttblokken ellers. I 

2019 ble det gravd et prøvestikk ca. 25 x 35 cm inn i røysa foran flyttblokka. Under steinene 

ca. 30 cm nede, lå det et tynt 1-2 cm svart kullholdig jordlag på berget. En kullprøve KP 3 ble 

tatt fra midt i laget. Id. 178026 er vist på figur 1 og foto 2 og 3 under. 
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Foto 2, id. 178026-2. Foto mot nord. 

 

 
Foto 3, id. 178026-2 med prøvestikk. Foto mot nord. 
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178026-3 Steinstruktur 1.  
Dette er en besynderlig steinkonstruksjon (figur 1 og foto 4,5). Flere stein er lagt på rekke slik 

at de danner en slags q-form. Strukturen er nord-sør 3,4 m lang. Største bredden er 1,6 m. 

Steinstrukturen ligger lavt i terrenget, skjult i et grunt søkk. Dette er nært det høyeste punktet 

på heia. Det er dels overgrodd av lyng og gress. Det ble gravd et prøvestikk inne i strukturen. 

Prøvestikket viste et 5-10 cm tykt fuktig torvlag med svart kullholdig jord. Laget å rett på 

berget. Det ble tatt ut en kullprøve fra laget, KP 4.  

 

 
Foto 4, id. 178026-3. 
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Foto 5, id. prøvestikk i id. 178026-3.  

 

178026-4 Steinstruktur 2.  
Denne steinstrukturen ligger på kanten av en skrent på nord-siden av Trolldalsheia, og med 

utsyn mot et drag kalt Dyan (se kart figur 3 over). Denne strukturen er lik steinstruktur 1, og 

er bygd på samme måte, bare her formet som en p. Strukturen måler nord-sør 3,7 m. Øst-vest 

er den 2,5 m.  

 

178026-5 Steinstruktur 3.  
Denne strukturen ble ved arkeologisk registrering 2014 beskrevet som en lav rund 

steinpakning ca. 20-30 cm høy. Diameter er 3,6 m. Strukturen ligger på en bergflate, og har 

utsyn mot landskapet i S. Muligens er kulturminnet et gravminne. 

I 2019 ble det gravd et prøvestikk ca. 25 x 50 cm inn i strukturen fra sør mot nord. Det viste 

seg at strukturen var en stor sirkel av stein, med et ca. 5 cm tykt lag av fuktig kullholdig svart 

myrjord i midten. Laget lå rett på berget. Det dreier seg antagelig om et større steinsatt bål. 2 

kullprøve KP 1 og KP 2 ble tatt fra torvlaget. Kulturminnet er vist på foto 6 og 7. 
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Foto 6, id. 178026-5. Foto mot øst.  

 

 
Foto 7, prøvestikk i id. 178026-5 


