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Preliminary results are presented from an ongoing research project using airborne laser scanning to
map archaeological remains in forest areas. Forest areas hold a great number of cultural remains of
which only a fraction is surveyed and mapped. The poor records of cultural remains in forests is a
critical issue, especially considering the threats of destruction of these remains, primarily from for-
estry. Airborne laser scanning has great potential as a method to improve the survey situation. Laser
scanning is able to reveal remains below the forest canopy, unlike satellite remote sensing and ordi-
nary aerial archaeology using vertical or oblique photos. Laser beams can penetrate vegetation, mak-
ing it possible to map small variation in the height of the ground surface, even in areas covered with
vegetation. Using digital image-processing techniques, laser data can be transformed into relief
maps and digital terrain models which show all kinds of anomalies on the ground surface. It is as-
sumed that the remains are visible on the surface, but it is a challenge to distinguish between cul-
tural remains and natural features. This problem can be overcome using various digital techniques
to manipulate the data and optimize the interpretation of anomalies shown on the maps and models. 

Keywords: Airborne laser scanning. Forest. Cultural remains. Survey.

Ole Risbøl, Archaeologist and research scientist, Norwegian Institute for Cultural Heritage Re-
search, P.O. Box 736 Sentrum, 0105 Oslo. E-mail: ole.risbol@niku.no

Arnt Kristian Gjertsen, Remote sensing scientist, Norwegian Forest and Landscape Institute, P.O.
Box 115, 1431 Ås, Norway

Kjetil Skare, Archaeologist, County Municipality of Hedmark

Innledning
Flybåren laserskanning som fjernmålings-
metode er relativ ny og brukes bl.a. ved vo-
lumberegning av skog, projektering av
høyspenttraséer, samt kartlegging og utar-
beidelse av detaljerte terrengmodeller for
ulike typer næringsrettet virksomhet. Meto-
den er under stadig utvikling og bruksområ-
dene økes i takt med denne. Norsk institutt
for kulturminneforskning (NIKU), Norsk in-
stitutt for skog og landskap samt Hedmark
fylkeskommune utfører i fellesskap et pro-
sjekt med uttesting av flybåren laserskan-
ning for påvisning og kartfesting av kultur-
minner i skog. Prosjektet finansieres av de
deltakende institusjoner og Riksantikvaren.
Dette er første gang flybåren laserskanning

brukes i arkeologisk sammenheng i Norden,
mens enkelte arkeologer i for eksempel Eng-
land, Tyskland og Østerrike også er begynt å
se på metodens anvendelighet i arkeologien.
Så langt har flybåren laserskanning vært
anvendt til digital kartlegging av kjente an-
legg som Stonehenge og borganlegg, mens
forsøk med å bruke den i skog så langt er
svært begrenset. Metoden er blitt testet ut i
forhold til fossile dyrkingsspor i et skogsom-
råde sør i Tyskland (Sittler 2004) og i Eng-
land har man kartlagt kulturminner i et pro-
sjekt i Forest of Dean (Devereux et al. 2005).
Resultatene av disse testene er svært loven-
de og viser at metoden har et stort potensial
i forhold til å lette arbeidet med å få bedre
oversikt over kulturminner i skog.
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Testområdet
Det valgte testområdet (Figur 1) ble ansett
som spesielt velegnet for pilotprosjektet fordi
deler av området har vært gjenstand for sys-
tematiske arkeologiske registreringer gjen-
nomført av NIKU på vegne av Hedmark fyl-
keskommune. Fire mindre områder på hen-
holdsvis 2 x 125 daa, 200 daa og 3000 daa ble
registrert av NIKU i 2002 og 2003 (Risbøl et
al. 2002: 9 og Risbøl et al. 2003: 6). I testom-

rådet hadde vi dermed noen delområder hvor
vi hadde god oversikt over kulturminnetyper
og i hvilket omfang de forekommer. Dette
gjorde området velegnet med tanke på å kun-
ne sammenholde resultatene fra laserskan-
ningen av både de delene av referanseområ-
dene som ble skannet og de tilstøtende områ-
dene hvor kulturminnebestanden var
ukjent.

Figur 1. Beliggenheten av det 10 km2 store området som ble laserskannet nord i Elverum kommune.
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Testområdet er på ca. 10 000 daa. Størrel-
sen på arealet ble ansett som tilstrekkelig
stort til å belyse problemstillingene i pro-
sjektet på en faglig tilfredsstillende måte.
Det skannete området danner et rektangel
som måler 4 km Ø-V og 2,5 km N-S, og ble
lagt slik at det dekker det tidligere registrer-
te området på 200 daa og deler av området
på 3000 daa. Innenfor disse områdene var
det på forhånd registrert jernvinneanlegg,
kullgroper og tjæregrøfter.

I tillegg til at området inneholdt tidligere
registrerte referanseområder, var det veleg-
net som testområde for prosjektet fordi det
dekker områder med varierende terreng og
vegetasjon. Her er både store åpne myrparti-
er, hogstflater, tett gran- og furuskog samt
områder med islag av bjørk. Enkelte partier
er småkuperte, men ellers er området stort
sett ganske flatt. 

Et grunnlag for valg av testområde var også
at vi anså det for best å operere med enkle og
klare kulturminnetyper som etter all sann-
synlighet ville la seg påvise og typebestemme.
I testområdet er det i hovedsak jernvinnerela-
terte kulturminner som er registrert.

Kulturhistorisk riss
Mennesker har etterlatt seg få synlige spor i
de store skog- og myrområdene i Elverum,
før jernproduksjonen fikk et oppsving i sen
vikingtid. Det er likevel liten tvil om at om-
rådet må ha vært benyttet til jakt og fangst
allerede i steinalder.

Omfattende spor etter fangstfolk fra stein-
alder er først og fremst funnet langs vass-
drag som Osensjøen og Rena-elva. Men un-
dersøkelser i Gråfjellområdet i Åmot kommu-
ne antyder at også fjell- og skogområdene
mellom hovedvassdragene kan ha blitt be-
nyttet allerede så tidlig som 7900 f.Kr. (Kræ-
mer 2003: 37). Det samme mønsteret, med
hovedbosetningsområdene langs de store
vassdragene og sporadisk bruk av landet i
mellom, ser ut til å holde seg framover i yngre
steinalder og bronsealder (Amundsen 2003). 

I eldre jernalder defineres menneskene i
dette området fortsatt som en fangstbasert
befolkning, selv om det også i denne perioden
ble drevet en form for marginalt jordbruk
(Bergstøl 2005:119f). 

Hvem fangstfolkene var, eller hvilken kul-
turell/etnisk tilhørighet de hadde, har vært
og er et diskusjonstema i norsk arkeologi
(Amundsen 2005 og Bergstøl 2005). Nyere
forskning heller til at fram til etableringen
av tradisjonelle jordbruksbygder i yngre
jernalder, var det etterkommere etter et opp-
rinnelig fangstfolk, som verken var fullt ut
samiske, eller germanske, som holdt til i dis-
se områdene (Bergstøl 2005:120). 

Undersøkelsesområdet vårt ligger i under-
kant av to mil nordøst for jernalderbygda
Hernes og i overkant av to mil sørøst for en
tilsvarende jernalderbygd på Rena i Åmot
kommune. I den nærmeste jernalderbygda,
Hernes i Elverum, viser graver og gårdsnavn
at det her var et etablert gårdssamfunn i yn-
gre jernalder og kanskje noe tidligere (Østmo
2000: 49ff og Lintoft 2002:7ff)

Det er først i slutten av yngre jernalder/
tidlig middelalder at den enorme jernproduk-
sjon i de «endeløse» utmarksområdene øst i
Hedmark skyter fart. Jernproduksjonen ser
ut til å avta raskt rundt 1250–1300 e.Kr
(Narmo 1997: 189 og Rundberget 2005:56),
mens svartedauden som kjent ikke kom til
Norge før i 1349. Forklaringen på nedgangen
i jernproduksjonen kan derfor skyldes mar-
kedsmekanismer i et etterhvert så komplekst
middelaldersamfunn (Narmo 1997:191).

Det er først og fremst spor etter jernfram-
stillingsaktiviteten som dominerer kultur-
minnebestanden i undersøkelsesområdet og
vi gir en kort beskrivelse av disse kulturmin-
nene i neste kapittel.

Kulturminnene/Jernvinna
Begrepet «jernvinna» kommer av «jernonna»
og betegner alle de ulike arbeidsoppgavene
som skulle til for å framstille jern av myr-
malm (Narmo 2003:61). Først måtte man spa
fram malm fra myrene og frakte den til
røsteplassen. Ved røstingen ble avfallsstoffer
som svovel og kjemisk bundet vann fjernet
(Risbøl et al. 2002: 51). Røsteplassene er lite
synlige på overflaten, og det er først ved bruk
av magnetometer at man har begynt å påvise
et større antall av denne kulturminnekate-
gorien (Rundberget 2005:93f). Den røstede
malmen kunne så reduseres til jern i en ovn,
som bestod av en ca en meter høy ovnssjakt.
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For å oppnå tilstrekkelig høy temperatur
måtte man bruke trekull. Trekullet ble i yn-
gre jernalder produsert i groper i bakken
kalt kullgroper. I kullgropene ble det stablet
trestokker som man til slutt dekket til med
et miledekke. Veden ble så påtent og omdan-
net til kull i en styrt brenningsprosess som
gikk over flere døgn. For hver jernframstil-
lingsplass finner man i gjenomsnitt 15–16
kullgroper innenfor en radius på 500–600m
(Risbøl et al. 2002:55 og Risbøl 2005:20). Det
er disse kullgropene som utgjør den mest
synlige og tallrike kulturminnetypen i pro-
sjektområdet. Kullgropene i regionen har en
gjennomsnittlig ytre og indre diameter på
henholdsvis åtte og fire meter og en gjen-
nomsnittlig dybde på 0,8 meter.

Ved reduksjonen av malm til jern ble det
produsert store mengder slagg, som ble lig-
gende som hauger inntil ovnene. Ovnene er i
liten grad synlige på overflaten i dag, men
slagghaugene ligger der fortsatt, og er ofte
godt synlige i terrenget. Det er vanlig at det
på jernframstillingsplassene ligger to ovale
slagghauger med en utstrekning på gjen-
nomsnittlig 6 meter x 4meter, og en gjennom-
snittlig høyde på ca 0,7 meter.

 Andre vanlige kulturminner i utmarka i
Hedmark er fangstanlegg (rekker med
fangstgroper), ulike former for tjærefram-
stillingsanlegg, gamle dyrkningsfelt med
rydningsrøyser og gamle veifar.

Forvaltningsutfordringer knyttet til 
skogarealer
I forvaltningen av faste kulturminner og kul-
turmiljøer er det viktig med gode registre
slik at det kvantitative omfanget av kultur-
minner er kjent og at kulturminnene har sik-
ker stedfesting. Pr. i dag er de eksisterende
kulturminneregistrene langt fra tematisk og
geografisk dekkende. Især gjelder det skog
og utmark som er den delen av vårt landskap
hvor oversikten over kulturminnebestanden
er dårligst. Dette skyldes bl.a. at de nasjona-
le, systematiske kulturminneregistreringe-
ne, som ble gjennomført fra tidlig på 1960-
tallet til slutten av 1980-tallet, i hovedsak
ble konsentrert til innmarksområder
(Skjelsvik 1978, Harby 2003). Dessuten er en
først blitt kjent med det store omfanget av

kulturminner i skog og utmark gjennom de
omfattende arkeologiske prosjektene som er
gjennomført de siste par årtier på Østlandet
(se for eksempel Jacobsen & Larsen 1992,
Narmo 2000, Risbøl 2005). Før utredningen
av Forsvarets nye øvelses- og skytefelt i Øst-
erdalen tok til, var det kjent ca. 150 kultur-
minner i det området som nå er blitt Region-
felt Østlandet. Gjennom systematisk regis-
treringsarbeid i forbindelse med utrednings-
og planleggingsprosessen ble det påvist nær-
mere 3000 kulturminner hvorav 2200 var
fornminner og dermed automatisk fredet.
Det er dermed store arealer hvor en ikke har
den nødvendige oversikten som skal til for en
forsvarlig forvaltning av kulturminner i skog
og utmark.

Ansvaret for miljøverdier som grunneiere
blir pålagt, fører i visse tilfeller med seg kon-
flikter som ofte kan knyttes til manglende
oversikt over miljøverdier i egen skog. Som
eier av arealer med mange kulturminner på-
ligger det grunneier et stort ansvar for at
skogsdriften ivaretar miljøverninteressene
og at den utføres innenfor de gitte juridiske
rammene. Kulturminner i skog ødelegges og
skades jevnlig i strid med kulturminnelo-
vens bestemmelse om automatisk fredning
(Stenvik 1992, Risbøl 2006). Dette skjer i ho-
vedsak fordi man ikke har kjennskap til kul-
turminnebestanden på egen eiendom pga.
den mangelfulle kartleggingen. 

I den løpende arealplanforvaltningen er
det også problematisk med mangelfull over-
sikt over kulturminnebestanden i store deler
av landskapet. Problematikken kan imidler-
tid ikke kun tilskrives mangelfulle registre-
ringer, men er også tuftet på en manglende
kopling mellom Kulturminneloven og Plan-
og bygningsloven hva angår tiltak knyttet til
skogbruket. På grunn av gode økonomiske
konjunkturer er det for tiden et stort areal-
press knyttet til hytteutbygging i skog- og ut-
marksområder. I motsetning til skogavvirk-
ning blir utbyggingsprosjekter gjennomført
etter Plan- og bygningsloven. Kulturminner
som kommer i konflikt fanges i hovedregelen
opp som en del av den generelle kulturmin-
nevernfaglige saksbehandlingen og koplin-
gen til undersøkelsesplikten i kulturminne-
loven. Dette gjelder imidlertid ikke avvirk-
ning av skog og markberedning som faller
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utenfor undersøkelsesplikten i kulturminne-
loven da disse inngrepene ikke defineres som
større private tiltak.

I arealplanlegging fanges ofte konflikter
med kulturminner opp på overordnet kom-
muneplan- og kommundelplannivå. Men det-
te forutsetter gode registreringer, noe som er
fraværende i skog- og utmarksområder. Det
blir derfor ofte vanskelig å styre unna kon-
flikter og legge til rette for en bærekraftig
arealforvaltning. Som et særskilt problem
kan det også nevnes at mange utbyggingstil-
tak i bynære pressområder legges til skogs-
områder pga. et sterkt jordvern (Swensen et
al. 2004).

Kulturminneregistrering i skog- og ut-
marksområder er tids- og ressurskrevende,
og det jobbes stadig med å rasjonalisere kart-
leggingsarbeidet bl.a. ved bruk av ny tekno-
logi i registreringsarbeidet (Risbøl et al.
2002). Dessuten har det fra landbruksmyn-
dighetenes side vært gjort forsøk på å løse
problemet ved å satse på å integrere kultur-
minneregistreringer i den pågående be-
standskartleggingen og skogtakseringen
gjennom prosjektet Miljøregistreringer i
skog som omfatter både biologisk mangfold
og kulturminner (Harby 2003). Kulturmin-
nedelen av prosjektet har imidlertid mer el-
ler mindre stoppet opp, antakelig fordi arbei-
det koster mer enn skogeierne er villige til å
betale. 

Spørsmålet må derfor stilles om fjernmå-
ling kan være en løsning på denne utfordrin-
gen?

Metoden
De siste 10–15 årene har det vært en kraftig
utvikling av laserteknologi til bruk i kartleg-
ging av terrengform og vegetasjon fra fly
(Næsset, 1997). Slike laserinstrumenter går
under betegnelsen LiDAR (Light Detection
and Ranging) og består av en kraftig laser
som sender ut nærinfrarødt lys og en motta-
ker som avleser reflekterte laserpulser.

Mottakeren måler svært nøyaktig gangti-
den fram og tilbake for en laserpuls, og det er
dermed mulig å beregne avstanden til det re-
flekterende objektet ved å konvertere tid til av-
stand ved bruk av lyshastigheten (3 x 108 m/s).
I de senere år er det utviklet mottakere som

kan lese laserpulser i brøkdelen av et nano-
sekund (lyset tilbakelegger ca. 30 cm på et
nanosekund) og mottakeren kan dermed
skille flere returer fra samme laserpuls. Det
er vanlig å skille mellom en første puls og en
siste puls. Første puls vil over et landskap
med skog komme fra trekronene, mens siste
puls vil komme fra bakken (figur 2). Avstan-
den fra flyet til tretopper og bakken kan der-
med beregnes. Differansen kan brukes til å
beregne høyden på skog og annen vegetasjon
(Næsset, 1997) og (Næsset og Bjerknes,
2001).

Avstandsmålingene ville vært unyttige i seg
selv hvis det ikke var mulig å georeferere
punktmålingene til (x, y, z) datapunkter. Den
nøyaktige lokaliseringen av laserhodet og in-
formasjon om flyets orienteringsretninger (w,
j, k) må være kjent for å kunne georeferere
hvert laserpunkt individuelt. Et LiDAR-in-
strument er i grunnen et system av tre tekno-
logier: laser (light amplification by stimulated
emission of radiation), GPS (global positio-
ning system), og INS (inertial navigation sys-
tem). Med GPS, som består av 24 satellitter
som går rundt jorda i polare baner, kan en be-
stemme lokaliseringen svært nøyaktig (med
en feilmargin ned mot 5–10 cm), og med INS,
som består av avanserte gyroskoper og et ak-
sellerometer, kan en bestemme flyets oriente-
ringsretninger med en nøyaktighet på 0.01
grader. Ved bruk av avansert Kalman-filtre-
ring blir laserens ytre orientering beregnet (x,
y, z, w, j, k) fra INS- og GPS-målingene, og der-

Figur 2: Et skjematisk eksempel på en laser-
puls som refleketeres delvis fra et tre og del-
vis fra bakken. 
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med er det mulig å beregne terrengposisjonen
til hver mottatt laserpuls (Sapeta 2000).

Flybårne LiDAR-instrumenter kan i dag
måle et svært tett nett av punkter på bakken
med en pulsfrekvens på opp til 100 kHz.
Tettheten til punktene på bakken avhenger, i
tillegg til pulsfrekvensen, av flyhøyde, fly-
hastighet, og skanningsvinkel. De fleste Li-
DAR-systemer bruker et oscillerende speil
for å generere en rad av pulser på tvers av
flyretningen, og LiDAR flys normalt i høyder
fra 500–1500 m. Med for eksempel 700 m,
250 km/t, 20° for flyhøyde, hastighet, og
skanningsvinkel vil en 100 kHz LiDAR gene-
rere ca. 5,8 pulser/m2. Ved å fly på kryss og
tvers kan punkttettheten økes. En ny puls
kan først skytes ut når forrige puls har blitt
mottatt, og lyshastigheten er dermed en be-
grensende faktor for hvor stor frekvens pul-
ser kan skytes ut med. 

En laserpuls er en strålebunt som utvider
seg med avstanden fra laseren, og diamete-
ren når den når bakken er laserens fotav-
trykk. Den vil for flybårne LiDAR-instru-
menter være fra 15 til 60 cm avhengig av fly-
høyden (Sapeta 2000). Sjansen er stor for at
strålen treffer flere objekter på sin vei mot
bakken og den vil derfor bli reflektert flere
ganger (figur 2). Den første returen kan være
fra en tretopp, neste fra en grein, og den siste
fra bakken. Den siste returen brukes til å ge-
nerere terrengmodeller. Selv i tett skog vil
vanligvis noe av strålebunten til en laserpuls
nå bakken.

Nøyaktigheten til målingene er av stor be-
tydning. Med økt flyhøyde vil posisjonerings-
feilen i horisontalplanet øke pga. vinkelfei-
len knyttet til INS-instrumentet. I tillegg vil
det være små feil knyttet til GPS-målingene
og laseravstandsmålingene. Det er den sam-
lede feilen av de tre komponentene som til
sammen bestemmer nøyaktigheten til syste-
met. Typiske feilestimater fra kommersielle
leverandører ligger rundt 15–30 cm vertikalt
og 0,5–1 m horisontalt. 

Laser-flygningen ble utført av Blom Geo-
matics AS med et LiDAR-instrument av ty-
pen Optech ALTM3100. Parametere som ble
brukt for opptaket er beskrevet i tabell 1.
Flyhøyden var 1000 m og pulsfrekvensen 70
kHz. Punkttettheten ble oppgitt til å være
ca. 4 punkter pr. kvadratmeter. 

Tabell 1. Parametere for laserflyvningen i El-
verum

LiDAR-dataene ble levert som to ulike
punktdatasett: ett sett som representerer
bakketreff (4. retur) og ett som representer
alle andre punkter, dvs. treff i vegetasjonen.
Samtidig med laseropptaket ble det tatt
nærinfrarøde fargebilder med et småformat-
kamera. Disse ble levert som ortofotokart
over testområdet.

Fra punktdataene, som representerer
bakketreff, ble det laget to relieffmodeller
hvor belysningskilden ble satt til 25 grader
over horisonten med retning fra henholdsvis
nordvest og nordøst. 

Resultater
På relieffmodellene, som er helt vegetasjons-
frie, og som gir en nøyaktig gjengivelse av
terrengets form, fremstår det anomalier som
i denne sammenheng skal forståes som høy-
deavvik i forhold til omgivelsene (figur 3).
Anomaliene fremtrer som enten konvekse el-
ler konkave former som avtegner seg og som
dannet grunnlaget for utvelgelse av de for-
masjoner som var interessante å studere
nærmere. En visuell tolkning på dataskjerm
ble gjennomført der vi så etter gjenkjennbare
objekter. Utfordringen var å skille naturob-
jekter fra menneskeskapte objekter som
kullgroper og jernvinneanlegg. Med kjenn-
skap til hvor objektene typisk opptrer i land-
skapet og deres form og størrelse, ble objek-
ter tolket som kullgrop, jernvinneanlegg el-
ler tjæregrøft. På bakgrunn av den visuelle
studien av kartene plukket vi ut et utvalg be-
stående av 29 konvekse og konkave anomali-
er som ble oppsøkt i felt.

Utvelgelsen ble gjort med tanke på å opp-
arbeide oss erfaring med tolkningen av reli-

Flyhøyde 1000 m

PRF 70.000 Hz

Sveipefrekvens 47 Hz

Halvvinkel 17 grader

Flyhastighet 75 m/s

Antall returer 4

Dato 28.06.2005
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effkartene og det var derfor viktig å få et
bredt sammensatt spekter av formasjoner å
jobbe med. De 29 objektene, fordelt på 26 lo-
kaliteter, ble gitt en tolkning utelukkende
basert på visuelle studier av relieffkartene.
Objektene ble koordinatfestet via PC-skjer-
men og kartkoordinatene ble så lastet over
på en håndholdt GPS-mottaker. Det var der-
for lett å finne objektene ved hjelp av GPS-
mottakeren når våre kartbaserte tolkninger
senere ble fulgt opp av en tredagers befaring
i felt. Hensikten med befaringen var å verifi-
sere tolkningene og kontrollere alle typer av-
vik tolket som potensielle kultur- og natur-
spor.

Av testobjekter ble det valgt ut 17 anoma-
lier som ble antatt å være jernvinneanlegg
med en eller flere slagghauger. I alt 13 av
disse ble ansett som sikre, mens fire ble be-
dømt som usikre (tabell 2). Feltarbeidet viste
at i realiteten var kun fem av disse jernvin-
neanlegg, mens så mye som 10 var diverse
naturformasjoner, mens det på de resterende
to lokaliteter ikke ble påvist noe i det hele
tatt. Mange av de konvekse formasjonene
som ble antatt muligens å være slagghauger

viste seg i stedet å være diverse naturforma-
sjoner som naturlige grushauger, flyttblok-
ker, maurtuer og rotvelter. På to av lokalite-
tene kunne ingen formasjoner observeres -
terrenget var helt flatt og ingen konvekse
formasjoner var å se. Dette kan enten skyl-
des tilstedeværelsen av et stort dyr, for ek-
sempel elg, men kan også ha sin bakgrunn i
en feilklassifisering av punkter i forbindelse
med etterprosesseringen. 

Alle de tre strukturene som ble tolket som
kullgroper viste seg å være det i virkelighe-
ten. Ytterligere to strukturer tolket som
«kultur» viste seg også å være kullgroper. To
formasjoner ble tolket som tjæregrøft, men
den ene viste seg å være en samling av tuer
og overgrodde stubber. Derimot viste en ikke
nærmere definert kulturtolkning seg å være
en tjæregrøft. Av tre lokaliteter tolket som
naturformasjoner viste to seg å holde stikk,
mens en viste seg å være et jernvinneanlegg
med to slagghauger.

Denne gjennomgangen viser at det er en
særskilt utfordring å skille mellom kultur-
dannede former og naturdannelser. Dette
gjelder i særdeleshet slagghauger, som kan

Figur 3. Eksempel på relieffkart og nærinfrarødt flybilde av samme område.
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være vanskelig å skille fra andre typer hau-
ger i terrenget. For andre typer kulturmin-
ner var dette problemet mindre. Kullgrope-
ne, med sine regelbundne form og størrelse,
fremstår i hovedsak som de letteste kultur-
minnetypene å tolke på relieffmodellene. Li-
kevel er det stor forskjell på graden av syn-
lighet til kulturminnene; dette gjelder også
for kullgroper. Det ser ut til at tettheten til
vegetasjonen over kulturminnene påvirker
hvor godt de kommer fram i relieffmodellene.
Antall treff på bakken er avgjørende for hvor
tydelig små terrengdetaljer vises. Leveran-
døren oppga tettheten til å være ca. 4 punk-
ter pr. kvadratmeter [p/m2]. Enkelte kullgro-
per framsto som mindre tydelige uten at en i
felt kunne se noen årsak til dette. Det synes
ikke å være noe klart forhold mellom hvor ty-
delig en grop fremstår i virkeligheten og dens
tydelighet på relieffkartene. På ortofotokarte-
ne var det heller ikke spesiell tett vegetasjon
over disse sammenlignet med andre tilsva-
rende kullgroper i samme område. En sam-
menligning av en utydelig kullgrop og en
svært tydelig ble derfor gjort. I figurene under
vises eksempler på to slike kullgroper (figur
4). I den utydelige kullgropa (nr.18) er tetthe-
ten med punkter beregnet til 2,17 p/m2, mens
det tilsvarende tallet for den tydelige kullgro-
pa er 3,00 p/m2. Vi ser dermed at skogen er
tettest der det er færrest bakketreff og at det
er dette som avgjør tydeligheten.

I tillegg til størrelsen på kulturminnet, er
vegetasjonens gjennomtrengelighet utslags-
givende for hvor synlig anomaliene opptrer
på relieffmodellene. Synligheten av kultur-
minneobjektene er nært forbundet med tett-

heten av registrerte laserpunkter fra bak-
ken. Laserskanningen over testområdet ble
utført med ca. 4 punkter pr. kvadratmeter.
Antall punkter kan økes med antall overfly-
vinger (i ulike retninger) og flyhøyde. Med
flere registrerte bakketreff vil objekter un-
der tett vegetasjon kunne bli mer synlig og
lettere å tolke. Flere laserpulser pr. kvadrat-
meter må naturligvis vurderes i forhold til de
økte kostnader som en tettere kartlegging vil
medføre. En økning av punktettheten vil
også generere store datamengder, noe som i
seg selv er en utfordring å håndtere. 

For å sjekke om en økning i antall punkter
ved å fly over samme område på kryss og
tvers vil bidra til å bedre resultatet har vi
gjort en enkel analyse av dataene. Området
vårt ble laserskannet ved øst-vest flyving,
men rutinemessig ble det fløyet to striper
nord-sør lengst vest og lengst øst i testområ-
det. Langs de to stripene har vi dermed teo-
retisk dobbelt så mange punkter som i områ-
det ellers. Øst i testområdet ligger fire kull-
groper nærmest på rekke i relativ lysåpen
skog, hvor de to vestligste ligger utenfor om-
rådet med dobbeltdekning, mens de to øvrige
ligger innenfor. Fotografier tatt under feltar-
beidet, viser at vegetasjonen er relativ lik
rundt disse kullgropene, med unntak av den
minst synlige hvor det står en kraftig forbus-
ket bjørk oppi selve gropa. Dette stemmer
godt med analysen som er presentert ovenfor
og indikerer at tettheten av vegetasjonen er
særdeles avgjørende for synligheten av kull-
groper og andre kulturminnetyper. Analyse-
ne viser samtidig at treslaget også er av be-
tydning og at lauvskog er mindre gjennom-

Tabell 2. Figuren viser tolkning av utvalgte anomalier på relieffkartene og fasit etter feltarbeidet.

Fasit

Tolkning Jernvinneanlegg Kullgrop Tjæregrøft Natur Ingenting

Jernvinneanlegg (17) 5 10 2

Kullgrop (3) 3

Tjæregrøft (2) 1 1

Dyrkningsspor (1) 1

Kultur (3) 2 1

Natur (3) 1 2

I alt 29 objekter
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Figur 4. Kullgrop nr. 18 var relativt utydelig i relieffmodellen og antall treff innenfor en sirkel
med radius 6 meter var 245, noe som tilsvarer 2,17 punkter pr. kvadratmeter. Kullgrop nr. 12
var relativt tydelig i relieffmodellen og antall treff innenfor en sirkel med radius 6 meter var
339, noe som tilsvarer 3,00 punkter pr. kvadratmeter.
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trengelig enn barskog og gir dermed færre
bakketreff. Det er dermed ikke sikkert at en
vil oppnå et bedre analysegrunnlag ved å øke
antall punkter.

Undersøkelsen viser at en stor del av kul-
turminnene kan påvises og typebestemmes
ved en visuell analyse av relieffkartene. Et-
ter hvert som en opparbeider erfaring med å
lese kartene forventes det at kvaliteten på
tolkningen forbedres. Likevel er det flere ut-
fordringer i forhold til både påvisning og ty-
pebestemmelse som gir grunn til å se på al-
ternative måter å nærme seg en bedre bruk
av laserdataene. Den viktigste hindringene
synes så langt å være tett vegetasjon. En an-
nen utfordring er å fange opp de kulturmin-
ner som er lite synlige over bakken på grunn
av størrelse.

Som nevnt ovenfor er relieffkartene laget
ved «å belyse» terrengmodellen med en lys-
kilde plassert lavt over horisonten for å gjøre
høydevariasjoner lett synlige. Vårt datasett
er levert med belysning fra NØ som gir lys på
NØ-siden av anomaliene og skygger på deres
SV-side. Det er en sammenheng mellom lys-
retningen og graden av synlighet. Hvilken
vei objektene er orientert i forhold til lyset
kan være avgjørende for om de er synlige. Et
eksempel på dette er jernvinneanlegg nr. 12.
Anlegget består av to avlange, parallelle
slagghauger orientert NØ-SV. Dette gjør at
lyset går på langs av slagghaugene som
fremtrer mindre synlige (figur 5). Forflyttes
lyset derimot 90, slik at det kommer fra NV,
dannes det kraftigere lys/skyggevirkninger
og slagghaugene blir tydeligere.

En annen metode som er relevant for å be-
dre tolkningen av laserdataene er å fremstil-
le en digital terrengmodell på bakgrunn av
laserdataene og så foreta en manipulering av
disse. Ved å overdrive z-verdiene (høydever-
diene) oppnår en å forsterke terrengformene
slik at de fremstår som tydeligere og lettere å
tolke. Et eksempel på dette er manipulasjo-
nen som er foretatt av jernvinneanlegg nr. 12
med de to kullgropene (figur 6). En ser tyde-
lig kullgropene som sirkulære, konkave ter-
rengformer. Mellom to av kullgropene kan en
også se to parallelle og avlange konvekse ter-
rengformer etter et jernvinneanlegg med to
slagghauger. Den øverste kullgropa er 90 cm
dyp, og den lengste slagghaugen er 17 m
lang. 

Et par aktuelle analysemetoder
En systematisk surfing gjennom en manipu-
lert digital terrengmodell av området vil mu-
ligens bidra til å gjøre det enklere å typebe-
stemme formasjonene i de fleste tilfeller,
men ikke alle. En slik fremgangsmåte vil sik-
kert også gjøre det mulig å fange opp objek-
ter som er lite synlige over bakken. Likevel
vil det trolig være en utfordring å skille mel-
lom natur- og kulturobjekter.

Kulturminnene i området er relativt ho-
mogene i form og størrelse. Å utarbeide et
mønstergjenkjenningsprogram kan derfor
være en aktuell tilnærming. Et mønstergjen-
kjenningsprogram trenes med data som ka-
rakteriserer formen på det en er ute etter og
gjør programmet i stand til å lete etter og fin-

Figur 5. Jernvinneanlegg med to slagghauger og to kullgroper med skrålys fra nordøst langs
med slagghaugene og et eksempel hvor skrålyset er flyttet til nordvest på tverrs av slagghau-
gene som nå fremtrer tydeligere. 
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ne tilsvarende datasett. En slik fremgangs-
måte fordrer at de enkelte kulturminnetype-
ne har tilnærmet lik form. I vårt undersøkel-
sesområde tilfredsstiller nok kullgropene
dette kriteriet, tjæregrøftene til en viss grad,
mens jernvinneanleggene i mindre grad til-
fredsstiller kriteriet om tilnærmet lik form. 

Konklusjon
Relieffkartet, basert på terrengmodellen fra
laserdatasettet, gir grunnlag for å påvise og
typebestemme mange av de kulturminnene
som finnes i området. Visuelle tolkninger er
ikke alltid tilstrekkelig for å påvise og type-
bestemme alle kulturminner som er synlige
over bakken. Det er behov for å utrede for-
skjellige typer analyseverktøy for å kunne
øke dekningsgrad og treffsikkerhet. En opti-
malisert bruk av laserskanning til registre-
ring av kulturminner i skog krever at det
jobbes videre med tre hovedutfordringer: 1.
hvordan håndtere områder hvor det er tett
vegetasjon og hvor det er stort innslag av løv-
trær?, 2. typebestemmelse - hvordan skille
mellom forskjellige kulturminnetyper og
ikke minst mellom natur- og kulturobjekter?
og 3. hvordan fange opp lite synlige kultur-
minner?

På sikt vil det også være nødvendig å jobbe
videre med andre typer kulturminner i skog
for å opparbeide en referanseramme. Meto-
dens anvendelighet bør også testes opp mot
forskjellige skog- og terrengtyper. Det vil også
være naturlig å utføre lønnsomhetsanalyser
hvor kostnadene ved bruken av laserskan-
ning som registreringsmetode sammenlignes
med tradisjonelle registreringsmetoder.

Som metode har laserskanning også et
stort potensial i forhold til miljøovervåking.
Datainnsamling er en tidkrevende del av
miljøovervåkingsprosjekter, og ulike fjern-
målingsmetoder har en viktig funksjon i
overvåkingsprogrammer da de kan gi over-
sikter over store arealer. Både flybilder og
satellittbilder har imidlertid sine begrens-
ninger der vegetasjonsdekket hindrer sikten
til markoverflaten. Som vist gjennom pilot-
prosjektet vil bruk av laserskanning bidra til
å dekke større deler av landskapet med
fjernmåling. I miljøovervåkingssammen-
heng vil metoden ikke bare kunne bidra til å
få oversikt over hvor mange kulturminner
som fjernes, men også over det eventuelle
skadeomfanget på det enkelte kulturminnet.
Som vist ovenfor er det mulig å lage 3D-
fremstillinger av kulturminnene som er an-
vendelige både for oppmåling og for gjen-
nomføring av endringsanalyser over tid. 

Figur 6. Terrengmodell av område rundt objekt nr. 12.
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Flybåren laserskanning har gjennom pi-
lotprosjektet vist seg å være et velegnet
verktøy for å registrere kulturminner i skog,
men foreløpig på et relativt grovmasket nivå.
Potensialet for at metoden kan videreutvi-
kles slik at den vil bidra til å dekke behovet
for arkeologiske registreringer er imidlertid
meget stort.
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