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Vår saksbehandler
Ole Grimsrud

Telefon
22055620

Vår dato
14.08.2007

Deres dato
14.02.06

Var referanse (oppris ved svar)
2006/ 1784-3

Deres referanse

Aurskog-Høland kommune  -  reguleringsplan for Volla, gbnr. 73/54  -  oversendelse avarkeologisk rapport

Det vises til oversendelse av varsel, datert 14.02.06, om oppstart av reguleringsarbeid i hht. plan-og bygningsloven § 27-1 nr . l. Det vises videre til fylkesrådmannens svar, datert 27.02.06, hvor detble stilt krav om arkeologiske søk i hht . kulturminneloven § 9.

Det arkeologiske søket er nå gjennomført. Det ble ikke gjort  funn  av automatisk fredetekulturminner i planområdet, j f. vedlagte rapport.

Det vil bli gitt en endelig uttalelse når planen legges ut til offentlig ettersyn .

Med vennlig hilsen

• f a. .(
Ole Grimsrud
rådgiver, arkeologi

Vedlegg: Arkeologisk rapport, datert 09.08.07
Kopi  m/v:  Aurskog-Holand kommune

Postadresse
Postboks 1200 Sentrum
0107 Os lo
E-p ost
posrmon ili@ alærshus-fk.no

Besøksadresse
Schweigaardsgate 4, 0185

Faktu raadressc
P} 1160 Sentrum,  O107 Oslo

Telefon
(+47) 22055000

Telefaks
(+47) 22055055

Org. nr - jurid isk
N O 958381492 MVA

Org. nr - bedrift
N O 87A587222
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Varref.: 06/ 1784Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner  i  forbindelsemed regulering av Volla, på gbnr. 73/54 i Aurskog-Høland kommune,Ak ershus fylkes. V/Reidun Marie Aasheim. 19.06.-22.06.2007.
ØK-kar t
CV044-5-1

Gärdsnr. (-nav .
Skre estad Nordre

Bruks r./-nav
54 Volla

Funn: Det ble ikke registrert funn av automatiske fredete kulturminner.
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Oversiktkart over p lanområdet. Øk-kart C V0-1-1-5-1.

Reidun Marie Aasheim 09.08.2007 Akershus fylkeskommune
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Innledning
Bakgrunn for undersøkelsen er reguleringsplan for Volla, gnr. 73, bnr. 54 ., Aurskog- Hølandkommune, Akershus fylke. Registrerin gen oppfyller undersokelsesplikt en i henhold ti lkulturminnelovens 9 .Utgiftene til registreringen dekkes av t iltakshaver j mf  Kml.  § ID.

Undersoke lsen ble utfort av Reidun Marie Aasheim i perioden 19.06-22.06.2007. Det blebenyttet 4 dager i felt og l dag t il etterarbeide, i a lt 5 dagsverk.

Områdebeskr ivelse
Reguleringsområdet består av dyrket mark som ligger i et svakt kupert terreng medvillabebyggelse rundt. Avgrenset i nord av Einerhagveien, i øst av Lysakerveien og i sør avTrandumveien . Bj ørkelangen k irke i sør kan sees fra planområdet og det er utsikt mot åseneog gården B urhol i vest. Undergrunnen består av lys leire. Flere steder var undergrunnenomr otet, men spesielt i et større område i øst langs Lysakerveien. .

Gårdsnavnshistorie
Gårdsnavn kan være en kilde t il å ravite alder på gården, om det har vært et spesielt virke påden, eller om det har eksistert naturforhold knyttet t il gården og området rundt som i dag ertapt eller endret. Enkelte gårdsnavn kan knyttes opp til tidsperioder med bakgrunn i språkligeog historiske årsaker. 1 1878 ble det satt ned en kommisj on som skulle gå igjennom opphavettil gårdsnavn i forbindelse med oppdateringen av matr ikkelen. Resultatet av denneundersøkelsen ble publisert i 1898 av Oluf Rygh i "Norske Gaardsnavne". Utdrag fra detteverket for de berørte gårdene er gjengitt nedenfor. I 2002 foreto k Margit Harsson enrevidering av dateringen og betydningen av gårdsnavn . Det er denne sistnevnte som benyttessom dateringsgrunnlag.

Utdrag fr a Rygh "N orske Gaardna vne "
Skreppestad er et sammensatt navn hvor det første leddet kommer fra elvenavnet Skrepp a somkan bety "å gli vekk" . betyr og det andre leddet er- stad. Gårder med endelsen - stad betyrstad eller bosted. Gårder med - stad endelse er fra yngre j ernalder, og har vært tatt i brukmellom 400-1000 e.  Kr .  Gården Skreppestad er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1311 e.Kr .

72-74 . Skreppestad vestre, nordre og østre . Udt. sta">skra 2ff-sta. -- a Skra ppustadum DN . VI 76 1311 i Skraeppostadom "> RB.221. Skreppe stat 1520. Skrepp estadt 1578. Skrepestadt 1/ 1, 1/2" > 1594.1/ 1,1/ 1, 1/2. Skreppestadt 1617. Schreppestad (3 Gaarde) 1666.

Skrepp ustaöir. Adskil lige beslægtede gamle Navne ere anførte oven-for S. 48, hvor det ogsaa er bemærket, at Skreppa i flere af disse N avnesynes at være Elvenavn ( af skreppa, glide vek ?). Dette passer ogsaa her;Gaardene ligge omkring en liden Elv, som falder ud i Bj ørkelangen lidtvestenfor Hovedelvens Udløb. Skreppestad findes ogsaa i Tjølling og i Holme.
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Oldsaksf unn paden/ de berorte gärdene
Det er kj ent et gjenstandsfunn av en steinøks fra steinalder på den berørte gården Skreppestad.
Det er ikke kj ent fra før noen fornminner i på den berørte gården eller de nærliggende
gårdene.

C nr. Utdrag fra Universitetets Funnsted
til vekstkatalo

17333 103. Stenoxe uden Skreppestad
Skafthul af Typ en [Rygh
fig. 12IN0. 12, lidt
beskadiget paa den ene
Side og noget forvitret.
Len gde 11,5 cm.
Funden paa
Skreppestad i Løken
Sogn, Høland Pgd.,
Akershus Amt.

Datering

Steinalder

Illustrasjon

Illustra sjon fraRy , fig.12

Metode
Undersøkelsen utført ved maskinell sj akting i dyrket mark Det vil si at matj ordlaget fjernes i 3
meter brede sj akter ved hj elp av gravemaskin slik at undergrunnen kommer tydelig frem. Ved
å undersøke undergrunnens karakter (kull, steinansamlinger, brent stein, farge, konsistens o.l.)
er det mulig å finne bosetningsspor som stolpehull, vegger, ildsteder og kokegroper, eller
rester etter gravhauger og graver.

Funn
Det ble ikke registrert noen automatiske fredete kulturminner.


