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Tidsrom i felt: 12.10.2021 Deltagere i felt: Anna McLoughlin 
Konklusjon: 
I forbindelse med detaljreguleringsplan for Bådstø i Øyer kommune, gjennomførte Kulturarv v/ 
Innlandet Fylkeskommune en overflatebefaring av planområdet for å undersøke om tiltaket 
kunne komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner.  
 
Det er kjent fra før ett fangstanlegg (id.49139) bestående av to fangstgroper innad planområdet 
som ble registrert i forbindelse med økonomisk kartverk i 1981. I forbindelse med 
overflatebefaring i 2021 ble ikke disse gjenfunnet.  
 
Det ble ikke registrert nye automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet.  
Rapport skrevet av:  
Anna McLoughlin, 20.12.2021 

 

 
Figur 1: Oversiktskart av planområdet. 
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Kulturarv v/ Innlandet Fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk registrering i forbindelse med 
detaljreguleringsplan for Bådstø i Tretten i Øyer kommune. Det var nødvendig med en arkeologisk 
registrering for å undersøke om tiltaket kunne komme i konflikt med automatisk fredete 
kulturminner. Det ble gjennomført en overflatebefaring innenfor planområdet for å oppfylle 
undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner, jf. §9.  
 

Formålet med reguleringsplanarbeidet er 
å regulere eksisterende gjestgiveri og 
camping samt tilrettelegge boligtomter 
innad planområdet. Innenfor planområdet 
ligger det to badedammer, Tretten kro og 
Motell, Bådstø Camping med tilhørende 
anlegg samt en enebolig (gbnr.103/21).  
 
Det ble gjennomført en overflatebefaring 
av planområdet av undertegnede den 
12.oktober 2021.  
 
 

Det er kjent fra før to fangstgroper (id.49139) innenfor planområdet i Bådstø Camping. Lokaliteten 
er oppført i Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden, og ble registrert i forbindelse med 
registreringer for Økonomisk Kartverk (ØK) i 1981.  
 

 
Figur 3: Området i sør der fangstgrop 2 skal ha ligget. Sett mot nord. 

Fangstgropene ble ikke gjenfunnet i løpet av befaringen. Ut ifra beskrivelsen i Askeladden ligger 
disse omtrentlig der det er campinghytter, fellesanlegg og planert parkareal i dag (se figur 4).  
 
Det ble ikke påvist nye automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet.  
 
Anna McLoughlin 
Innlandet Fylkeskommune 
 
Vedlegg: Askeladden kulturminnerapport for id.49139 

Figur 2: Området der fangstgrop 1 skal ha ligget. Sett mot vest.
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Figur 4: Askeladden kulturminnerapport for lokalitet id.49139. 
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