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Forord
NIKU mener at alternative utviklingsmuligheter må løftes fram når det
gjelder inngrep i landskap med høy kulturminneverdi, og at dette er
nødvendig når landskap skal utvikles videre. NIKU ser oppdraget som et
positivt bidrag i en slik prosess. Området analyseres i forhold til hvordan
kulturminneverdier berøres på ulike nivå for å belyse utfordringer og
muligheter på et så bredt grunnlag som mulig.

Spydeberg kommune nærmer seg sluttbehandlingen av en viktig
arealbrukssak i Spydeberg. Det dreier seg om et privat reguleringsforslag
for massedeponi i Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet.
Planforslaget for massedeponi vil berøre landskapsrommet knyttet til
tiltaket og påvirke de ulike verdiene i området. Naturvernforbundet i
Nordre Østfold og Fortidsminneforeningen avdeling Indre Østfold har
initiert en integrert landskapsanalyse. Formålet er å skaffe en oversikt
over verdier i området som settes i spill og vise et utvalg av de aktuelle
arealbrukskonflikter. Overordnet ønske er å vurdere innvirkninger av det
planlagte tiltaket og hvilke konsekvenser tiltaket vil få for dette
innholdsrike landskapsområdet i Indre Østfold.

Oppdraget er utført av NIKU ved landskapsarkitekt/arkitekt Véronique K.
Simon og arkeolog Inge Lindblom med bidrag fra Olav M. Skulberg og Per
Kr. Skulberg. Øvrige kontaktpersoner har vært Ulf T. Kolstad, Eirik Juel og
Jon Gunnar Weng.

NIKU har fått i oppdrag å avlegge en rapport om verneverdier,
arealbrukskonflikter og potensialer i det aktuelle området. Rapporten vil
inneholde analyser for å få frem verdier i naturlandskapet og
kulturlandskapet samt vise enkelte kulturminner i ulike sammenhenger og
skalaer.
Rapporten følger en metode for integrert landskapsanalyse som NIKU har
utviklet for slike prosjekter. NIKU har vurdert området ut fra følgende
forhold:





Tiltaksområde
Kulturmiljø
Landskapsrom
Kommune, regionalt/fylke, nasjonalt skalanivåer
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Figur 1: Glommas løp på en vakker vinterdag.
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1 Kort beskrivelse av området
Det planlagte massedeponiet ligger midt i et område som er:










en lite påvirket restbiotop med rikt biologisk mangfold.
et særdeles verdifullt rekreasjonsområde, fordi det ligget i et
historisk landskap som er lett lesbart, lett tilgjengelig, har nærhet
til Glomma og som har et stort, unyttet potensial for Spydebergs
økende befolkning.
en del av Norges største samling av steinalderfunn fra den 30006000 år gamle kystkulturperioden som eksisterte da Nordens
største elv hadde sitt utløp her.
sentralt i historien om hvor og hvordan de første nordmenn slo
seg ned etter istida.
en ubenyttet "skolestue" til å vise barn og foreldre hvordan
landskapet ble dannet, hvordan det stadig blir nydannet, hvorfor
folk slo seg ned nettopp her, og hvordan folk har brukt området
helt fram til i dag.
uerstattelig viktig for Spydebergs befolkning framover.
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1.1 Omsøkt tiltak: Massedeponi og utvidet steinbrudd i LNF-område i Spydeberg
Planinitiativ ble tatt av grunneier på Skjærsaker gård, gnr.40, bnr.1 i Spydeberg i
samarbeid med Spydeberg Miljødeponi AS i desember 2012. Spydeberg
kommunestyre behandlet saken i desember 2013. Administrasjonen anbefalte
at tiltaket måtte vurderes i helhetlig kommuneplansammenheng. Et flertall
bestående av representantene for Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig
folkeparti gikk imidlertid inn for behandling utenom den overordnede
arealplanleggingen. Flertallet gikk i stedet inn for at det skulle gjennomføres et
planprogram for så å ta stilling til om det kunne vedtas et reguleringsplanforslag
eller ikke.

Spydebergs folkevalgte kan la konsekvensene for hele Spydebergsamfunnet
over tid stå sentralt i denne beslutningen. Det samme gjelder regionale
konsekvenser som anses større enn først antatt. Søknad om ny utvidelse av
steinbruddet er også fremmet.
Naturvernforbundet og Fortidsminneforeningen framholder at det omsøkte
tiltaket bare vil kunne være starten på mer omfattende virksomhet. Samarbeidet
med Indre Østfold Renovasjon (IØR) indikerer dette. Selv om den inngåtte
intensjonsavtalen har utløpt, kan den fort tas opp igjen, og i mye større omfang.
Det eksisterende steinbruddet som har vært i virksomhet en del år, kan om
ønskelig få reparert sitt landskap etter endt drift, slik kravet er mange steder på
kontinentet. Alternativt kan dette utvides og sammen med tilstøtende arealer bli
Indre Østfolds eller hele Østlandets nye storsøppelfylling. Risikoen for dette anses
overhengende av oppdragsgiverne. Et bærende prinsipp i miljøpolitikken er at
inngrep skal konsentreres der de allerede er gjort, og at nye inngrep skal holdes
unna områder som har stor grad av uberørthet. Oppdragsgiver framholder at
avfallhåndtering nå har blitt storforretning med mye kapital i omløp, og det øker
risikoen for at dette tiltaket dreier seg om vesentlig mer enn det som omsøkes,
og mer enn det som har blitt forsøkt konsekvensutredet.

Et reguleringsforslag har ikke vært fremmet til kommunal behandling, fordi det
oppsatte planprogrammet ikke har vært klart for vurdering enda. Dersom dette
planprogrammet og andre konsekvensanalyser skulle tale i mot massedeponilokalisering som omsøkt, vil heller ikke kommunale myndigheter fremme
noe høringsforslag til reguleringsplan.
Det er på dette trinnet i avveiningsprosessen at Naturvernforbundet Nordre
Østfold og Fortidsminneforeningen Indre Østfold lokallag har bedt Norsk
institutt for kulturminneforskning (NIKU) om å gjennomføre en integrert
landskapsanalyse.
Begrunnelsen for dette er frykten for at det oppsatte planprogrammet vil være
for snevert i sin analyse. Eksempelvis vil et hovedfokus kun på deponiområdet i
ravinedalen i Skjærsakerskogen være utilstrekkelig for å kunne bedømme
følgene av tiltaket.

Denne rapporten har til hensikt å skaffe fram en bredere analyse og å gi
Spydebergsamfunnet mulighet til å se hva Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet
alternativt kan gi Spydebergs befolkning om 20 år, om 50 år og om 100 år.
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Figur 2: Området fra Kykkelsrud til Nordby med utløpet av Skorga, sett fra Askimsida.

Figur 3: Åslandskap sett fra Heli, nordøstover mot Romsåsen.
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2 Metodikk: Integrert Landskapsanalyse.
Landskap, en arena for tverrfaglige
miljøanalyser
Enkeltelementene kan dessuten fungere som «knagger» for historier og
hendelser. Dette åpner for at man kan betrakte verdier ut fra flere
skalanivåer og tillegge ulike kriteriesett forskjellig tyngde. Metodisk
innfallsvinkel til verdivurderingene vil være å drøfte verdier på ulike
skalanivåer. Det vil si at verdiene i Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet
vektlegges ut fra hvilken sammenheng de sees i. Verdivurderingene gjøres
ut fra gårdsnivå, områdenivå, kommunenivå eller ut fra regionale eller
nasjonale betraktninger.

NIKUs vurderinger av Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet tar utgangspunkt i
dagens situasjon slik vi er gjort kjent med det gjennom egne befaringer,
kulturminnebaser, rapporter og lokal og nasjonal faglitteratur. Området
og bebyggelsen er vurdert ut fra hvilken tilstand området er i nå og
hvordan det kan oppfattes og forstås rent intuitivt. I tillegg til dette finnes
det i kulturmiljøet ulike elementer som viser til historiske strukturer og
endringer.
Integrert landskapsanalyse er i videste forstand en metode for å
karakterisere, vurdere og analysere flere ulike arealdekkende miljøtema
(kulturminner, naturmiljø, friluftsliv, landskap osv.) i sammenheng med
hverandre. En integrert tilnærming kan dessuten være basert på holisme
(helhetstenkning), persepsjon (sansing, iaktakelse) og utvikling. Holisme
utgjør en kobling mellom landskapsøkologi og persepsjon. En integrert
landskapsanalyse er derfor basert på et dynamisk samspill mellom
struktur og funksjon, også i et historisk perspektiv. Dette har blant annet
betydning for hvordan vi kan vurdere det enkelte landskaps sårbarhet i
forhold til utbyggingspress (jfr. bl.a. Antrop 2000; Erikstad &
Lindblom2014).

Ut fra områdets umiddelbare inntrykk har vi valgt å sette verdidrøftelsene
inn i en dynamisk sammenheng. Det vil si at verdiene ikke bare blir gitt ut
fra vanlige brukte kriteriesett som fokuserer på dagens situasjon, men
også vurdert ut fra potensiale som området tilbyr (fremtidig bruk, bl.a.
natur-, frilufts- og kulturverdier/pedagogiske potensiale) og en strategisk
tankegang om framtidig utvikling (iht. kommunale strategier i
kommuneplanen 2015-2017). Potensialet er ofte knyttet opp mot eiers
interesser, mens det strategiske i større grad kan knyttes opp mot
kommunens langsiktige (fremtidige) prioriteringer.
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3 Avgrensning
Det området som vi har definert som «SkjærsakerHeli-Giltvedtområdet» i denne analysen består i
hovedsak av en markant landrygg som grenser mot
Glomma i øst.
Denne avgrensningen av landskapet gir et helhetlig
visuelt inntrykk av kjerneområdet og knytter det til
Spydeberg kirke i nord og Heli kirke i sør.
Utvalgte kriterier for avgrensningen er:





Høyderygg, vannskille (dreneringsskille)
Vassdrag, elver, bekker
Veifar
Registrerte kulturminner

Vi opererer med utvalgte kriterier i forbindelse med
ulike verdier i landskapet, f.eks. kulturminner, SEFRAK
registrerte bygninger, natur- og kulturhistorie.

Figur 4: Kart som viser avgrensningen av Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet
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4 Verdier i området
4.1 Landskapsverdier og det estetiske landskapet
per i dag
Ravinedallandskapet
Ravinedalene er et viktig kjennetegn i landskapet. Det gir SkjærsakerHeli-Giltvedtområdet sin særpregede identitet. Et vekslende landskap
sprer seg utover med leirbakker, beitemark og rydninger. Ravinedalene
står i kontakt med jordbruksarealer som er i aktiv bruk.

Deler av Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet omfattes av registeret over
kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, under kapitel «Glomma
gjennom Indre Østfold» (Riksantikvaren 2015:13-15). Avgrensningen av
Riksantikvarens verneområde omfatter vassdragets nære omgivelser
med tilhørende kulturminner, hvor kjerneområdet «Skjærsaker-HeliGiltvedtområdet» ligger i randsonen av det registrerte landskapet.

Småkupert åslandskap
Det aktuelle landskapsrommet er omgitt av åshøydedrag med relativt
relieff mellom 50 og 200 m.o.h., der gårdene ligger på den ene siden og
bølgende, skogkledde marker på den andre. Åsene består av rolige
landformasjoner mot den relativt grovskala mosaikken til ravinelandskapet. Mellom åsryggene er det raske vekslinger i landskapstyper
og naturmangfold.

Landskapet i Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet, slik vi avgrenser det,
består av en komplisert mosaikk der berggrunnsgeologien er en viktig
styrende faktor for terrengvariasjonen. Landskapsstrukturen og rominndelingen i tilknytning til vannsystemet har i all tid vært godt egnet for
menneskelig bosetting og bruk av landskapet.
De viktigste romlige elementene i Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet er
følgende:

Fra åsene kan vi få et glimt av Østfolds høyeste åser i landområdet
mellom Glomma og Oslofjorden, f. eks. i sør Røysås (230 moh.),
Trollerudåsen (222 moh.), Trolleina (187 moh.), og i nord Røysås (206
moh.), Kattås (214 moh.), Sundbyvarden (236 moh.), Spydeberg varde
(258 moh.), Juldalshøgda (230 moh.), Sponåsen (220 moh.), Tangenåsen
(154 moh.).

Vassdrag og elvedalen
En rekke elver og bekker har bidratt til å forme den komplekse
topografien og natur- landskapet. Glomma som er landets største og
lengste vassdrag markerer en skillelinje i øst mot Askim. Denne delen av
Glomma utgjør en særlig trang elvestrekning med fossefall utnyttet til
kraft. Elva går i et markant gjel hvor vannet fosser gjennom med stor
kraft. Historisk sett har dette også gjort elva til en naturlig forsvarslinje
Elva Skorga(Skorredalselva) hører til en særpreget naturtype. Det utgjør
et komplekst vannsystem der vannveien leder nordover fra åsplatået og
deretter østover i dalgangen til Glomma.
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Figur 5: Skorgas munning i Glomma og hele dalgangen mot steinbruddet og det vurderte massedeponiet, sett fra Askimsida mot vest. Illustrasjon fremstiller landskapet uten skogdekket.
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Figur 6: Utsikt fra Spydeberg kirke
mot Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet
med spor etter den historiske stien til
Prestegården.
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Figur 7: SkjærsakerHeli-Giltvedtområdet i
sommerdrakt sett i
fugleperspektiv mot
vest. Glomma renner
fra høyre mot venstre
kant i bildet.
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En stor del av områdets kulturhistorie er knyttet til menneskelig
aktiviteter ut over steinalderen, gjennom jernalderens kulturperiode og
opp mot vår tid. «Her lå det til rette for jordbruk, fiske, kommunikasjon,
tømmerfløting og annen næringsvirksomhet» (Riksantikvaren 2015:5).
Dette ser en tydelig i den senere tids kulturminneregistreringer, som også
omfatter kulturminner knyttet til hverdagsaktivitet, f. eks allfarvei og
veifar, kullgroper, fiske- og fangststeder. Området viser tallrike SEFRAKregistrerte bygninger fra 18- og 17-hundre tallet knyttet til gårdsanlegg.
Spydeberg prestegård og tilhørende hageanlegg er fredet. Siden tidlig på
1900-tallet har elvevannet også hatt stor betydning for kraftproduksjon, f.
eks. Kykkelsrud kraftverk som står på NVEs liste over bevaringsverdige
anlegg i nasjonalt perspektiv.
Landskapsrom og landskapsformer i og nær vassdraget har dessuten hatt
en religiøs og strategisk betydning siden middelalderen, spesielt i forhold
til plasseringen av middelalderkirkesteder som Spydeberg kirke og Heli
kirke.
I tillegg til synlige kulturminner i området, ligger det også kunnskap om
hvordan driften var, når på året de ulike tiltakene ble satt inn, og
begrunnelsene for hvorfor de gjorde det akkurat på denne måten. Det
finnes tallrik oldtidsfunn, f. eks fragment av flintflekker, blylodd,
slipesteiner, steinøkser og skiferbryne.

4.2 Verdifulle kulturlandskap
Landskapet i Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet oppfatter NIKU som et
helhetlig kulturlandskap. Området har blitt påvirket av menneskelig
aktivitet fra langt tilbake i tid. Her finnes det naturområder som er tatt i
bruk, omformet, dyrket og skjøttet for jordbruksformål og rekreasjon, og
hvor kulturhistoriske verdier og naturverdiene ennå dominerer. I følge
Riksantikvaren (2015:5) har dalgangene og elvene vært strukturerende for
bosetting i Østfold.

Med sine natur- og kulturhistoriske verdier/ressurser representerer
Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet en lokal kunnskap som er viktig å få
bevart for ettertiden. I tillegg kan verdiene utnyttes for turisme, og på den
måten utgjøre en viktig økonomisk faktor lokalt, regionalt og nasjonalt.
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De fremhever sosiale verdier i form av bl.a. ”historiske røtter”,
identitet, nærmiljøkvaliteter, muligheter for undervisning i flere
forskjellige fag og kvaliteter som kan brukes i sammenheng med
friluftsprosjekter og naturopplevelser. Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet som helhet danner natur- og kulturhistorisk et pedagogisk
egnet og lesbart landskapsdokument.
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Figur 8: Utsikt fra Fjerdingen gård mot Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet hvor Giltvedt gård og Romsåsen er synlige. Bildene viser landskapets helhet og
visuelle forbindelser mellom ulike naturlige og historiske elementer i landskapet.
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Figur 9: Utsikt fra Skogen mot Heli kirke (Prestby og Heli kirke er ikke synlige på figuren på grunn av foranstående granholt). Vi ser også mot Askim over Glommas elveløp der ravinedalen
til Skorga fører ut til Glåmvika, nedstrøms Kykkelsrud.
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4.3 Naturhistoriske og hydrologiske verdier
Lokalitetens naturhistoriske egenart
I Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet er Skorgas dalgang til Glomma det siste
større, noenlunde intakte ravinedallandskapet som er tilbake i Spydeberg.
Samtidig er elva som renner her, et uregulert vannsystem, og fortsatt uten
betydelige teknologiske inngrep i nedbørfeltet. Det strømmende, naturrene
vannet er stadig i utemmet aktivitet, og gir dalgangen sitt ville preg. En uavbrutt nydannelse i terrenget av vannets arbeid finner sted.

Figur 10: Vinterstille stemning langs lonene i Skorga

Figur 11: Brusende fossefall før hølen ved Møllerstua
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Skorga i sitt lange løp gjennom ravinedalene skifter fra
rolige partier, gjennom livlige stryk og fosser inntil den
ender ut i Glomma.

Figur 12: Fram til 1890-årene kunne dette fallet i Skorga gi energi til kverna som
malte kornet til bøndene

Figur 13: Allerede fra 1680-årene var dette fossen som Schårredals-saga hadde
som drivkraft

Figur 14: Fra vill natur støter Skorga her på bakketerrenget med
beitemark ved Skogen
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Landskapsstrukturen er topografisk kjennetegnet av leirbakker i trinnvise
nivåer, hvor bergvegger og kløfter danner erosjonsbarrierer. Mektige
leirsedimenter var bunnfelt i dette området før innlandsisens
avsmeltningsperiode. Under landhevningen ble de gradvis løftet opp til tørt
land, og utgjorde tilnærmet en jevn slette på stedet. Fossilforekomster av
biologisk materiale i Spydeberg er blitt aldersbestemt (14C-datering).
Resultatene forteller at disse geologiske hendelsene fant sted i tidsperioden
8500 - 8000 år før nåtid, da eldre steinalder utfoldet seg.
Overgangen - isoleringsfasen - fra marin til terrestrisk landområde er
sjeldent godt dokumentert i Skorgas ravinedallandskap. Utviklingsforløpet
fra havbukt til fjord med stranddannelse er klart uttrykt i landformene.
Suksesjonen med overgang fra saltvann til brakkvann og ferskvann var
viktige hydrobiologiske hendelser i naturen og for menneskesamfunnet
med bosetting her. Livet i og omkring de store elveutløpene blir ofte omtalt
som estuarine økosystemer. Det estuarine økosystemet som Glomma
skapte var en fundamental del av livsgrunnlaget for kystkultursamfunnet i
mesolittikum. Det kan spores i ravinedalens kvartærgeologiske avsetninger.
Området innehar derfor et enestående forskningspotensial for natur- og
kulturhistoriske studier.
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Figur 15: Utemmet elv viser erosjonskrefter. "Tidens tann
tærer, den sitter i naturen kjeve".

Figur 16: Her sorteres det transporterte materialet i
elvevannet, avsetter grus, sand og silt.

Figur 17: Flybilde av elveslyngene i Skorgas dalgang
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Bredde, dybde og utforming av elvefaret til Skorga er bestemt av samspillet
mellom vannføringen og det geologiske underlaget. Et spesielt forhold
knyttet til erosjon i løsmassene og vannets bevegelse kan nevnes.
Det gjelder fenomenet meandrering. I ravinedalen til Skorga er det partier
med utsøkte forekomster av elveslynger knyttet til et tidlig (postglasialt)
deltaområde. Denne elvestrekningen rommer viktige paleolimnologisk
materiale. Paleolimnologi er studiet av ferskvannsforekomsters historie.
Fagfeltet omhandler hvordan vannforekomstene utvikler seg over tid og
hva de kan fortelle om livsmiljøet rundt seg.
De geomorfologiske dannelsesprosessene til leirbakketerrenget under og
etter istiden har fått betydelig kvartærgeologisk interesse. For Spydebergs
vedkommende er det vesentlig å merke seg at bakkelandskapet her er blitt
et flerfaglig referanseområde for vitenskapelige undersøkelser. Skriftene
som faglig belyser Norges glasiale historie dokumenterer det. Rolf
Sørensens banebrytende forskningsinnsats på området må framheves. Han
utarbeidet grunnlaget for det kvartærgeologiske kartet som dekker
Spydeberg. Sammen har forskere på tvers av fag gitt svarene som
forståelsen av landskapsrommet bygger på. Det kan også nevnes at J.N.
Wilse (1779) i sin samtid har beskrevet naturen i distriktet inngående. Og
gjennom V. Asheims forskningsinnsats - der han bruker utviklingen av dette
Spydeberg-landskapet som kroneksempel (1978, 1980) - har området blitt
et pedagogisk klenodium. Forholdet gir denne geografiske
landskapsformasjonen et solid formidlingspotensial av informasjon som er
vesentlig for vitenskap, skole og storsamfunnet.
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Biologisk og økologisk status
Ravinedallandskapet i nærområdet til Skorgas utløp i Glåmvika rommer i
dag varierte, artsrike organismesamfunn. Årsaken er mangfoldet i mosaikken av biotoper som forekommer. Her finner vi Spydebergs stedegne flora
og fauna i frodig utvikling, sammen med sjeldne og sårbare organismer på
spesifikke habitater.
Det er ikke utført noen faglig, systematisk undersøkelse av
organismelivet i området. Registrering foreligger av enkelte
iøynefallende planter og dyr. Dessuten begrenser påvisningen seg til
et fåtall arter av noen terrestriske pattedyr, fugler og høyere planter.
Spesielt er det mangelfull dekning av det som utgjør hovedtyngden i
artsmangfoldet til dette ravinedallandskapet, nemlig sporeplanter og
virvelløse dyr. Skorgas organismeliv (akvatiske arter) står fortsatt uten
undersøkelser.

Figur 18: Sporeplanter (kryptogamer) er framtredende
organismer i ravinedalen. Her en art av lav-slekten Peltigera.
Oversiktsbilde og detalj.
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Økologisk variasjon i ravinedalen er i stor grad regulert av
vegetasjonsutviklingen langs elvesidene til Skorga. Det gjør seg
gjeldende en utpreget sonering av vekstlivet, hovedsakelig bestemt
av jordbunn og vannstandsvekslinger. Flommer har stor betydning,
med sine avsetninger av organisk og uorganisk materiale. Denne
tilgangen på vann og næringsstoffer gir høy produksjon av biomasse i
ravinedalen, med skog av gran og løvtrær. Nedenfor sonen av trær
følger karakterisktiske vannkantplanter som har røttene under vann
hele året (helofytter, pionérarter, flommarksvegetasjon).
Det er karakteristisk for naturen i Skorgas dalgang at den ikke utgjør
noen homogen utforming med et ensartet organismesamfunn. Tvert i
mot er det en allsidig sammensetning av elementer av naturtyper
som danner et broket og rikt landskapsbilde.

Figur 19: Vårbilde med blomstrende soleihov (Caltha Palustris)
på flomvanns-banker av sedimenter.

Figur 20: Staudesamfunn med høyvokst strutseving (Matteuccia
Struthiopteris) i den fuktige bekkedalen der deponiet tenkes
plassert. Dette er en vanlig og tradisjonsrik plante til mat og
medisiner.
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Kort kan nevnes noen hovedelementer:
Grunnvannsframspring opptrer i kontaktsonen
mellom fastmark og elvebredd, mose og alger er
framtredende. Fuktig og næringsrik jord i
dalbunnen gir skogpartier med gråor, hegg og
undervegetasjon hvor bregner og stauder er typisk.
Områder med sumpskog har forekomst av svartor
og selje. Bergvegger, kløfter og sprekker mellom
bergarter danner interessante småbiotoper,
habitater for eksklusivt organismeliv.

Figur 21: Vegetasjon med orkidéer på
gammel beitemark. Vokser i bakkehell på
deponitomten.

Figur 23: Sommerfugllarve (Ceruna
Vinula) på blad av selje.

Figur 22: Art av slekten Platanthera, trolig. P.
bifolia.

Figur 24: Istapper i vannsig fra
bergknaus med mosevegetasjon av
Dicranum arter.
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Elvebreddene til Skorga har en vesentlig større
økologisk betydning enn hva deres totale areal
tilsier. Med sin struktur og sammenhengende
utstrekning fungerer det fysiske og biologiske
miljøet i dalgangen som vandringsvei og korridor
for det levende. Her skjer energiutveksling og
biotiske interaksjoner mellom terrestriske og
akvatiske organismesamfunn. Ravinedalens store
landskapsøkologiske betydning er forankret i disse
formasjonene og deres funksjoner.
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Naturfaglig verdisetting og vurdering
Utviklingen av jordbruket i Spydeberg - som for
øvrig på Østlandet - har ført til økt satsing på de
beste dyrkingsområdene. Intensiveringen av
driften på disse landsbruksmarkene, og omfanget
det gjør seg gjeldende i, har medført store
endringer av jordbrukets kulturlandskap i bygda.
Effektene av denne utviklingen bidrar også til å
forringe de landskapsøkologiske kvalitetene.
Dette vesle ravinedalområdet, med mer eller
mindre naturlig vegetasjon, har blitt stående
igjen, beskyttet ved sin utilnærmelige karakter
mot menneskers underleggelse og påvirkning. På
fagspråket blir en slik lokalitet karakterisert som
restbiotop, et tilfluktssted - et refugium - for det
biologiske mangfoldet av organismer i jordbrukets
kulturlandskap.

Figur 25: Flyfotografi av Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet
1950. Merk de små endringene på tilsvarende foto av
situasjonen i dag. Det innebærer at dette er et av de
områdene i Spydeberg som har gjennomgått minst
endringer siden 1950.
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Figur 26: Flyfotografi av landskapsrommet på Glommas
vestbredd. Vårbilde, situasjon i dag.

I et fugleperspektiv av Skorgas ravinedallandskap
blir disse utviklingstrekkene iøynefallende. I det
tilgrensende terrenget gjør oppdyrkingen til
åkerbruk at bare beskjedne fragmenter av
landskapet er tilbake med et visst naturlig preg
og innhold. Men utløpsområdet mot Glomma av
Skorgas dalgang utgjør en kontrast til dette med
et rikere økologisk mangfold. Sammenlignet med
dyrkingsarealene er området bare en miniatyr,
men et gjenværende leveområde for flora og
fauna som har biologisk betydning også for
landbruksarealene omkring.
Å reservere dette marginale arealet av
ravinedalformasjonen som varig restbiotop, vil
positivt bidra til å opprettholde en rikere natur i
Spydeberg.
En slik forvaltning av Skorgas ravinedalsystem vil
være i harmoni med grunnreglene i Norges
offentlige utredninger NOU 2004:28 og NOU
2013:10. Samtidig er den i overensstemmelse
med de internasjonale bestrebelsene for å
bevare naturtyper som bl.a. intakte ravinedaler
til refuger for plante- og dyreliv, United Nations
1995.
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En stor del av Spydebergs opprinnelige
ravinedalbiotoper er blitt rasert eller
skadet, resten står i fare for å utslettes. En
ivaretakelse av Skorgas ravinedal forvaltet
som restbiotop vil være et positivt motsvar
på denne utviklingen. Det vil dessuten
effektuere oppgaven med vern av de
naturhistoriske og kulturhistoriske verdiene
som Skorgas ravinedallokalitet rommer.

En kost og nytte-analyse for utnyttelsen av
dette ravinedalsystemet ville være
ønskelig. Arealdisponering bør også ha en
forankring i en økonomisk forståelse som
rommer verdisetting av natur- og
kulturlandskap.
Figur 27: Elvefaret av Skorga utformes i samspill mellom vannføring og det geologiske underlaget

Figur 28: Skorga i vinterdrakt. Vinterdag langs Skorga gir vakre og spennende inntrykk av vannets fysiske tilstandsformer.
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Figur 30:Dette er «Amundhølet», der Skorga møter Glomma.
Utsikt mot øst over «Høljesundet» i Glåmvika.

Figur 29: Utløpet av Skorga til Glåmvika, sett fra Askimsida.
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ospeildkjuke har en viss indikatorverdi på verdifulle skoglokaliteter i
Østfold.
Bruk, tilstand og påvirkning: De øvre delene av lokaliteten samt videre
oppover ovenfor har blitt benyttet som beitemark og enkelte rester av
piggtråd finnes fortsatt. Det er usikkert om hele lokaliteten har vært beite i
tidligere tider, men det er ikke sannsynlig.
Fremmede arter:
Del av helhetlig landskap:
Verdivurdering: Naturskogslokalitet med mange store hulltrær og mye
død ved i et ellers hardt drevet skogområde - deler av lokaliteten registrert
som MIS-figur. Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Unngå inngrep.

FAKTABOKS
Utsnitt fra WKN-Rapport, 2015
Side 13-14
33 SKJÆRSÅKER SKOG
Gammel granskog – Gammel lavlandsgranskog Verdi: C Areal: 10,76
daa 14
Innledning: Registrering av denne lokaliteten ble gjennomført i mai 2014 av
Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med en kartlegging av biomangfold og
naturtyper som en del av detaljreguleringsplanen for Spydeberg Miljødeponi
AS.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Fuktig skogbevokst del av en ravinedal på
gården Skjærsåker øvre i Spydeberg kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinedal med bergvegg,
fuktig sig i bunnen, mye død ved - vesentlig gran i tidlige nedbrytningsfaser.
Ikke kontinuitet i død ved men mye både stående og liggende døde trær, også
osp. Læger forekommer både som tørre og relativt nye men også helt
mosedekte og råtne men siste nedbrytningsstadie mangler. Mange store
ospetrær med uvanlig mange spettehull, viktig lokalitet for spetter og andre
hullrugere. Feltsjiktet domineres av fugletelg, ormetelg, gjøksyre, hvitveis,
firblad og liljekonvall. I busksjiktet vokser det bla hegg og leddved.
Lenger nedover mot bekken overtar gråor som det dominerende treslaget
med storbregne-høgstaudeskog med dominerende arter i feltsjiktet som
strutseving og skogstjerneblom. Denne delen av naturtypen er tatt med da
det fortsatt er en god del død ved her samt for å få med hele gradienten fra
det fuktige bekkedraget og opp til den tørrere gråor-heggeskogen øverst.
Artsmangfold: Mange store osper med spettehull, territoriehevdende
vendehals og flaggspett. Av kjuker ble det påvist stor ospeildkjuke,
ospeildkjuke, rekkekjuke, knuskkjuke, rødrandkjuke og knivkjuke. Stor

Figur 31: Kartutsnitt fra WKN rapport 2015:6 som viser naturtypelokaliteter i
Spydeberg kommune med lokalitetsnummer. Numrene 33 og 49 lokalisert i
vurderte massedeponi området beskrives i Faktaboksen under.
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Side 19
49 SKJÆRSÅKER RAVINE
Ravinedal – Verdi: B Areal: 98,72 daa

Edelløvtrær er sjeldent men som nevnt finnes det spredte hasselkjerr. I
busksjiktet finnes det en del rødhyll, spesielt på hogstflatene da denne
svartelistearten favoriseres av mye lys Feltsjiktet varierer fra tilsynelatende dødt strøfalldekke til høyvokst feltsjikt med store bregner som
strutseving, mjødurt mm.
I den litt mer lysåpne skogen er vegetasjonstypen småbregneskog vanlig
og med fugletelg som dominerende art og med hvitveis i våraspektet. 20
Artsmangfold: Det ble ikke registert spesielle arter under befaringen men
fuglelivet var rikt, mange hekkende vanlige fuglearter med hekkende
vendehals som den minst vanlige arten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Nordvest i området krysser en
høyspentlinje såvidt over ravinedalen. Her er det også anlagt en
skogsbilvei og det er i den forbindelse tippet endel rivningsavfall helt
øverst i ravinen. Videre er det anlagt en enkel skogsvei fra denne bilveien
og ned til bunnen av ravinen. Ingen masser påkjørt, kun planert en trasé i
ravineskråningen. Der det er hogd i nyere tid er det også en del spor
etter lassbærer som burde vært rettet opp. P.g.a. tiltak i pukkverket
renner det nå overflatevann nedover ravineskråningen i nord, noe som
har medført en del erosjon i ravinen.
Fremmede arter: Rødhyll vokser spredt i plantefeltene og på solrike
plasser i ravineskråningene.
Del av helhetlig landskap
Verdivurdering: Naturtypen ravinedal er vurdert som sårbar (VU) i den
norske rødlista for naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011).
Naturtypen er verdivurdert først og fremst på grunnlag av lengde (500
m) og dybde (>15 m) samt at den ikke er helt urørt (forekomst av
traktorveier, lassbærerspor og noe fyllmasser). Inngrepene er imidlertid
relativt begrenset og basert på kriteriene for verdivurdering av
ravinedaler vurderes ravinedalen til verdien viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ravinen bør bevares intakt.

Innledning: Registrering av denne lokaliteten ble gjennomført i mai 2014 av
Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med en kartlegging av biomangfold og
naturtyper som en del av detaljreguleringsplanen for Spydeberg Miljødeponi
AS.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lang øst-vestgående ravinedal på gården
Skjærsåker øvre i Spydeberg kommune. Innerst mot vest avsluttesr ravinen
med et kryss som strekker seg ca 400 m nord-sør.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinen er skogbevokst men
det antas at hele eller deler av den har vært benyttet som beitemark. Spredt
forekomst av hasselkjerr (lyskrevende) samt stedvis grasmark i feltsjiktet
indikerer tidligere beitemark. Men dette har på store deler av arealet vært
lenge siden da det i dag stedvis er andre generasjon granskog i ravinene.
Ravinelandskapet avsluttes noe diffust mot vest og sørvest der den går
over i flatere skogsmark, mot øst grenser ravinedalen mot Skarnesbekken
og fylkesveien. Mot sør er det ravineskråning mot Skarnesbekken samt en
intakt leirflate, avgrensningen her er dratt på kanten mellom leirflata og
kanten ned mot ravinedalen. Mot sørøst fortsetter ravinen som en
skråning ned mot Skarnesbekken.
Avgrensningen av ravinedal-systemet er ikke helt klart da de marine
avsetningene stedvis er vasket helt bort og det bare gjenstår skrint
jordsmonn eller blottlagte bergflater.
Gran er det dominerende treslaget og forekommer i alle hogstklasser fra
plantefelt til hogstmoden skog. Spredt på de høyrerliggende områdene
vokser noen furuer mens det nederst i ravinedalen, langs de små
bekkedragene, forekommer gråror og hegg. Ellers spredte bjørk, selje,
rogn og ospeholt.
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4.4 Sorte hull i steinalderkartet.
Leting etter boplasser og bosetning fra norsk steinalder har gjennom hele 1900-tallet og
frem til i dag vært preget av innovasjoner i lete- og registreringsmetoder. Historien viser
en rekke nye erkjennelser og økt viten med hensyn til både boplasstyper og
lokaliseringsforhold. Særlig har utstrakt bruk av sjakting (fjerning av jordmasser med
maskin) i løpet av de siste 40 år medført en mengde funn og ny forståelse av vår
forhistorie. Imidlertid er det slik at en del landskapstyper og topografier ikke har blitt
underkastet en mer intensiv leting. Årsakene til dette kan være mange, men noe kan
skyldes at områdene er vanskelige og dyre å inventere. Det kan dreie seg om tett skog
og ulendt terreng som gjør det komplisert å avdekke større områder. Andre
problematiske områder kan være ravinelandskap som gjennom tidene jevnlig har vært
utsatt for erosjon og ras. Dette kan bety at vi i dag har en ufullstendig forståelse av hvor
folk har slått seg ned og etterlatt spor etter sine aktiviteter.
En rekke forskere har opp gjennom årene påpekt svakheter ved steinalder-registreringer
(se diskusjon og historikk ved: Berg-Hansen 2009) og forsøkt å finne frem til nye og
bedre metoder. Blant annet vet vi at prøvestikking ved hjelp av «random sampling» har
påvist boplass-plasseringer som ikke var kjent tidligere (se for eksempel Lindblom,
Simonsen og Solheim 1997).
Vi vet at Glommas forhistoriske utløp i havet og områdene rundt har vært meget
attraktive steder og trukket til seg folk gjennom hele forhistorien; men vi vet ikke med
sikkerhet hvor de nøyaktig har etterlatt seg spor. Det er ikke alltid like enkelt å forstå
steinalderlandskapet og mye har vært skrevet om hvor steinaldermennesket slo seg ned.
Har de for eksempel mer eller mindre konsekvent slått seg ned kloss i fjæra eller har de
hatt en mye større variasjon i sin søken etter attraktive plasser.
For arkeologer har ravinelandskap alltid vært problematiske områder å lete i.
Ravineområder fremstår derfor i dag som spesielt interessante å inventere. Et annet
forhold er at denne type områder (generelt i Norge) i det hele tatt er lite undersøkt og
sporene vi leter etter er oftest i «kjent terreng» etter kjent materiale.
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«Dette vil få dem (arkeologene) til å tro at havet gikk såpass høyt!».
A. Simonsen

En annen aktuell problemstilling er vår tilnærming til
mikro og makroperspektiv som har stor betydning for vår
erkjennelse av hvor steinalderfolket slo seg ned. For
eksempel vil landskapsområder som «omkranser» et
funntomt område, være en indikator på ulike forhold
(bosetningsstruktur, mattilgang, religiøse og mytiske
forhold osv), samtidig som de er med på å forklare og
beskrive det funntomme området. Det betyr at det kan
være viktig å bevare slike sammenhenger for fremtidig
forståelse og vitenskap. På den måten kan man hevde at
både de «funntomme» og de funnrike områdene rundt,
kan være viktig å bevare for fremtiden. Det er lett å
hevde at områdene omkring Glommas mesolittiske utløp
er et slikt viktig referanseområde.
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4.5 Vitenskapshistoriske verdier. Spydeberg sentral i forskningshistorien om norsk steinalder.
I siste halvdel av 1800-tallet ble det fra
Spydeberg innlevert til Oldsaksamlingen så
mange steinalderfunn at det vakte oppsikt i
arkeologmiljøet nasjonalt. Det gjaldt store
flintfunn knyttet til Trollerudåsen, og det
gjaldt flintfunn og steinøkser fra mange andre
gårder, først og fremst på Skogen, Giltvedt og
Haltorp.
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I tillegg til flintfunnene fra Trollerud-Mulerud-Holstein (150 moh.), har vi funn fra
Haugland (180 moh.), Unnerud (140 moh.) og flintfunnene fra Bjaberg (120 moh.),
Auten (110 moh.) og Dalen (Prestdalen) (110 moh.). De rikeste flintfunnene i
Spydeberg er gjort på Skogen under Giltvedt ved utløpet av «Skorgafjorden», en
sidearm til «Glommafjorden», som lå der Skorredalselva (Skorga) i dag har sitt
utløp i Glomma. I tillegg kommer de omfattende Haltorp-funnene av Nøstvedttype langs Glomma på omlag 60 moh., samt funnene ved Vrangentangen og
Helistrendene på omtrent samme nivå.
Rundt det forrige århundreskiftet vant man ny kunnskap om hvordan innlandsisen
trakk seg tilbake. Med dette fulgte debatten og nysgjerrigheten på når landet vårt
ble befolket. Den vitenskapelige diskusjonen gikk høyt og ble omfattet med stor
interesse. Faktum var at Spydeberg sto helt sentralt gjennom mange tiår i
diskusjoner, møter og en rekke artikler og bøker.

Figur 32: Side fra A. W. Brøggers bok Øxer av Nøstvettypen fra 1905.
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Figur 33: Sider fra A. W. Brøggers bok Øxer av Nøstvettypen fra 1905.
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Det var særlig to temaer som var fremme: kunne Mulerudfunnene i Trollerudåsen virkelig representere den eldste bosettingen en da kjente til? Arkeologen Andreas M. Hansen publiserte i 1904 en
artikkel som talte for at flintfunnene var like så gamle som tilsvarende funn i Danmark. Dette hadde
man tidligere ikke trodd. Den gangen satt Norge med vitenskapsfolk som mestret flere disipliner.
W.C. Brøgger var både geolog og arbeidet med arkeologi. Han gjennomførte banebrytende studier av
strandlinjehevingen i Skandinavia. I sin bok Strandliniensbeliggenhed under stenalderen i det
sydøstlige Norge (1905) løfter han fram de sensasjonelle og samtidige funnene fra Nøstvedt i Ås og
fra Giltvedt i Spydeberg. Som det går fram av én av bokens kartskisser, var fokuset den gang sterkest
på de to store funnstedene Nøstvedt og Spydeberg. Det skulle bli hans sønn A.W. Brøgger som
systematiserte disse steinalderfunne i sin bok Øxer av Nøstvedttypen(1905). Dette vitenskapelige
arbeidet omhandler Spydeberg på side etter side. Her er Spydebergøksene avbildet ved siden av
øksene fra Ås, slik at en kan se likheten mellom dem.
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A.W. Brøgger brukte store ord om funnenes banebrytende betydning for forståelsen av vår
eldste historie. Høydemålingene den gang var til dels upresise og han konkluderte i sitt arbeid
med at Mulerudfunnene umulig kunne være så gamle som Andreas M. Hansen mente. Men
sistnevnte skulle få rett gjennom etterfølgende tiårs interesse for Spydebergfunnene.
Om ikke disse flintfunnene var nok, ble det A. W. Brøgger som i 1915 gravde ut hellekista i
Hylliåsen. Igjen kom Spydeberg i nasjonalt fokus pga. enda flere rike forhistoriske funn.
Da Høgnipen i Degernes ble utpekt til Norges eldste boplass etter undersøkelser på 1960-tallet,
hadde en nesten glemt at det på slutten av 1800-tallet var beskrevet sjeldne
flintfunn fra Mulerud i Spydeberg 150 moh. i Trollerudåsens sørside.

Figur 35: Hellekista i Hylliåsen, ble gravd ut
og rekonstruert av A: W. Brøgger in 1915.
(Oldsaksamlingen)

Figur 34: Kart som viser Trollerudåsen. Skjærsaker-Heli-Giltvedt-området øverst
til høyre.
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Den kjente arkeologen Gutorm Gjessing skriver i boken Norges Steinalder
(1945):
«Alt i sitt merkelig intuisjonsrike verk «Landnåm i Norge»
(1904) pekte Andr. M. Hansen på at det var «en, overveiende
sandsynlighet for at vi her virkelig har et norsk bostedsfund
som rækker like op mot postglacialtidensbegyndelse» – han
tenkte da på noen funn fra Mulerud, Holstein og Trollerud
i Spydeberg, Østfold, som var gjort i 125 meters høyde over
havet. Disse funn, som var samlet tilfeldig opp, var imidlertid
ikke tilstrekkelig godt opplyst til at arkeologien vågde å ta dem
helt alvorlig. Med større eller mindre grunn mistenkte den til og
med funnopplysningene for delvis å være uriktige. Den tidlige
datering vant derfor ikke gehør, ja, Anathon Bjørn uttaler til og
med, så sent som i 1923, kategorisk at «en datering av de høitliggende
Spydebergfund til denne geologiske periode (d. e. P.
A. øyens Portlandiatid) turde allerede paaforhaand være umulig,
og det urigtige heri fremgaar klart av en fuldt typisk skivespalter
som er fremkommet ved Mulerud» (Bjørn 1923 s. 5 f.).
Det skal likevel sies at Haakon Shetelig, som den fordomsfrie
forsker han er, valgte å vente på nye undersøkelser før han
felte noen endelig dom over flintplassene fra Spydeberg (Shetelig
1922 s. 62 f.).
Vi ser nå at Andreas M. Hansens datering av Spydebergfunnene
var riktig. Og når han mente å kunne dele norsk eldre steinalder i ei eldre
tid, da flinten var det eneste redskapsmateriale, og ei yngre med
Nøstvedtinventar, så kan vi medgi at han stilte en påfallende riktig
prognose for utviklingen av steinaldergranskinga i Norge.

For helt å vurdere hvor framsynt og fordomsfritt dette var, må vi huske at
«Landnåm i Norge» inneholdt den første og grunnleggende behandling
avNøstvedtkulturen – vår tidligst kjente eldre steinalderskultur.
I 1929 undersøkte så Nummedal en liten boplass på
Sørli i Ski, Akershus, 170 moh., med et par kjernehøvler,
ymse skraperformer, et par gravstikker og noen flekker.
Visstnok ikkenoe rikholdig funn, men nok til å karakterisere det som
tilhørende Fosnakulturen, noe Nummedal
med en gang var klar over. Og i de nærmeste år etter
kom det ene funn etter det andre fra Østfold, dels
samlet opp av amatører, dels ved Nummedals og
Anathon Bjørns undersøkelser.
Blant annet har Nummedal foretatt undersøkelser på
Andreas M. Hansens omstridte Spydeberg-boplasser.
På Mulerud fant han utpreget Fosna-inventar – kjerneskrapere, lange
flekkeskrapere, gravstikker og eneggete pilespisser.
På Holstein fant han blant annet ei lita skiveøks,
hvor nakken ser ut til å være formet som
gravstikke med polyedrisk egg, og på Trollerud ei mikro-gravstikke. Det
kan derfor ikke være tvil om den høye
datering av disse funn.De andre kjente Fosnafunn i
Østfold samler seg vesentlig om Halden-distriktet,
Rakkestad og Degernes.»
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På Stunner i Kråkstad er det gjort inngående undersøkelser av en lokalitet fra den samme
tidsperioden. Fra denne første bølgen av innvandring finner en stadig flere spor av Bohuslän, Østfold,
Akershus og Vestfold. Høgnipenboplassene, Rørmyr og Mellommyr og flere har blitt nærmere
undersøkt de siste årene.
Det er i denne sammenhengen grunn til å understreke at de rike funnene i Spydeberg ikke har fått
en oppdatert faglig gjennomgang som det store materialet fra alle steinalderens faser i dette
området tilsier.
Det går for langt å ramse opp den lange listen av funnummere i katalogen til Oldsaksamlingen, men
de er svært tallrike. Funnene strekker seg fra tidlig-mesolittikum gjennom alle de fire mesolittiske
fasene fram til yngre steinalder (neolittikum) som regnes fra om lag 4000 år f. Kr. Denne yngre
steinalderepoken i Østfold er inngåendeomtalt av Einar Østmo.
Mesolittikum – som omfatter den om lag 6000 år lange fasen med jegersankere i våre trakter – er
inngående studert av Egil Mikkelsen, Inge Lindblom, Ingrid Fuglestvedt og Christian Westli.
Allikevel mangler det en ajourførende arkeologisk gjennomgang av Spydebergfunnene og til dels
Askimfunnene. Det blir derfor viktig å kjenne til og ha en god forvaltning av kjente og potensielle
basislokaliteter fra denne spennende epoken i vår eldste historie. Glommaestuarets betydning gir
funnene i Spydeberg og Askim enda større potensial for framtidig forskning.
Inge Lindbloms funnfordelingskart fra 1984 bekrefter den tette forekomsten av mesolittiske
funnlokaliteter nettopp i «Skorgafjord»-området. Ingrid Fugletvedts tolkninger av funnene på
Sandholmen i Glomma mellom Mørkfoss og Solbergfoss underbygger hvor viktig hele dette området
var i kjernefasen av steinalderen.

Det er ikke bare løsfunn som befinner seg i kasser i magasinet i Oldsaksamlingen som skal
forvaltes. Funnstedene, særlig når de er så tettliggende som i Spydeberg, er av stor betydning
for vitenskapen og for alle som er så heldige å ha opplevelsestilgang til disse områdene.
Figur 36: Kartet viser tetthet av steinalderaktivitet langs
de store elveløpene (etter Ingrid Fuglestevdt).
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4.6 Kulturminneverdier og kulturmiljøer
6000 års kystkultur i Indre Østfold
Glomma er den største elva i Norden. Lenge hadde Nordens største elv sitt utløp i vårt område.
Indre Østfold hadde sin egen store kystkultur der den lange saltvannsfjorden først gikk inn til
Romerike. Etter som landet steg og vannet sank, gikk denne "Glommafjorden" inn til utløpet av
Øyeren.
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For om lag 9000 år siden kunne en begynne å se strykene ved Mørkfoss som
bruste med sitt ferskvann der det rant ut i fjorden. Havet sto den gang 100 m
høyere enn i dag. Askim lå som ei stor øy med et smalt sund på østsiden og
hadde den breie Glommafjorden langs sin vestside. På Spydebergsida gikk
det smale fjordarmer inn mot det som i dag er Spydeberg sentrum, og en
annen fjordarm gikk oppover langs Smalelvaløpet. Det aller rikeste
fjordsystemet finner vi sør i Spydeberg, der lange smale fjordarmer fulgte
løpene for Hyllibekken, Kjosebekken og Skorredalsbekken. Med et varmere
klima enn det vi har i dag, må en kunne anta at Glommaestuaret med sine
små og store fjorder var et eldorado for folk som holdt til ved disse
strendene. Det store neset som strakk seg fra Hylliåsen og gjennom
Spydeberg Varde, Trollerudåsen og åsene i Skiptvet vernet mot storhavet og
de åpne områdene i vika inn mot det som skulle bli Oslo. Men det store
matfatet, det befant seg der Nordens største elv rant ut til Skagerak.

På 3000 år har mye kystliv vært levd mellom Øyeren og Vamma. Det
skulle ta ytterligere 3000 år for saltvannet å trekke seg videre
nedover fra Vamma og til Furuholmen i Skiptvet. Da steg landet mye
langsommere.

3000 år mellom Øyeren og Vamma
Tre tusen år tok det for Glommafjorden å krype fra Øyerens munning og til
Vamma. I løpet av disse årene kom først bjørka inn på landområdene,
seinere kom hassel og furu. Etter hvert kom alm, lind og svartor inn på
landområdene langs saltvannsfjorden. Et rikere dyreliv fulgte med, noe som
ga bedre jakt. I sjøen var det helt fra første stund et rikt liv, med alt som
hører til av marint liv. Det er fra denne tiden funnet rike rester av muslinger
og kråkeboller i Spydeberg. Selv en 9000 år gammel forekomst av det indre
øret av en torsk (otolitt) er funnet i leirsedimenter i dalsiden nedenfor
Spydeberg kirke.

Figur 37: Glommafjorden ved hanvinå 100 m høyere enn i dag
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Nettopp i omliggende områder til planlagt massedeponi finnes et av landets
største samling av spor med informasjon etter folk og liv gjennom hele
denne lange perioden. Sannsynligheten for nye funnsteder ligger i det
faktum at det attraktive utløpet av Nordens største elv befant seg nettopp
her. Den vitenskapelige bearbeidingen av materialet som ble gjort på slutten
av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet har ikke kommet
tilfredsstillende i gang enda. Det betyr at området besitter et stort og
verdifullt forskningsgrunnlag for framtida. Det er neppe andre
kyststrekninger fra denne perioden i Norge har større, relevant potensial
pga. Glommaestuarets naturgitte betydning og dimensjon.
Kunnskapen om denne rike og lange kystkulturen i vårt område gir
opplevelsesverdier og undervisingsverdier som må tas vare på og utvikles for
framtida. Selv om en finner rester av denne lange kystkulturen også på
Askim- og Eidsbergsiden av Glomma, samt i Rakkestad- og Haldenområdet,
er det ingen som kan vise til større funntetthet i områder som fortsatt er lite
berørt av inngrep. Disse områdene er derfor av nasjonal betydning for
forståelsen av denne mange tusenårige epoken av nasjonens historie.

Figur 38: Stiplet linje viser det planlagte massedeponiet. Grønn linje viser
havnivå 100 m.o.h.
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Hva forteller vitenskapen oss om det som skjedde da landet vårt steg opp av hav?
For om lag 22.000 år siden var så mye vann bundet opp i isbreer på kloden at
havnivået i verdenshavene var 100-120m lavere enn i dag. Innlandsisen i våre områder
var da på sitt største og lå over hele Skandinavia og det meste av De britiske øyer. Etter
hvert ble breen borte i Nordsjøområdet, og havet gikk inn til det som geologene kaller
Nordsjøkontinentet.

Arkeologene bruker for det meste betegnelsen
Doggerland på det landområdet der en kunne gå
tørrskodd fra Danmark til England. England var
landfast også med Frankrike og Nederland. Rhinen og
Themsen rant sammen til en stor «Channel River»
som fulgte dalbunnen av det som nå er Den engelske
kanal. Før Norskerenna ble til, var også dette
området en elvedal der Glomma og de andre store
østnorske elvene og elvene fra Østersjøområdet
førte ut i Norskehavet langt mot vest. Da havet steg,
ble Norskerenna en dyp og lang saltvannsfjord som
skilte det store Doggerland fra det som skulle bli
Norge.
Doggerlands folk hadde avanserte flint- og
beinredskaper. De levde sammen med urokse og
villhest i flere tusenår på de fruktbare slettene som
nå er Nordsjøens havbunn.
At mange boplasser og store jaktområder gikk tapt
på slettelandet som nå er Nordsjøbunn, er det ikke
tvil om. Mammuttenner, flint og beinredskaper får
dagens fiskere fremdeles med i trålen.
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Nordsjøen er i dag svært grunn og har en gjennomsnittsdybde på om lag 70 meter. De
gode fiskebankene er enda grunnere. På det grunneste er Doggerbank bare 16 meter.
Store og Lille Fiskebank og Vikingbanken var tydelige åskammer på Nordsjøkontinentet i
sin tid.
For ca. 15 000 år siden ble klimaet brått mye varmere, isbreene krympet, og mer land ble
tilgjengelig. Det er ikke utforsket enda hvor stort Doggerland virkelig var på det største,
kanskje gikk det helt ut til Vikingbanken. Om lag to tusen år varte denne varmeperioden.
Så fulgte det tusen år med en kraftig kuldeperiode. Issmeltingen stoppet opp for en stund,
før klimaet plutselig ble mye varmere igjen for ca. 12 000 år siden. Det førte til
verdenshavene steg, og store landområder ble gradvis satt under vann. Der hvor det
fortsatt lå en isbre, slik som over Skandinavia, skjøt issmeltingen fart.
Mens menneskene i Doggerland og i områdene mellom England og Frankrike mistet sine
leveområder, steg landet vårt opp av hav. Vestkysten av Norge var den gangen mest som
en smal landbrem dit folk neppe kunne ta seg fra Doggerland og Kontinentet ellers.
I Østfold derimot, kom øyer og skjær opp av havet, og disse områdene kunne nås av folk
sørfra. Kanskje søkte folk som mistet land seg til de nye områdene som kom til etter som
isen smeltet. Selv om vannstanden i verdenshavene steg, så hevet den nedpressede
jordskorpa seg i vårt område enda mer opp. Derfor opplevde vi hos oss at havet sank, og
nye landområder dukket fram.
I Østersjøområdet ble landområdene vekselvis oversvømt og steg opp av hav i ulike
perioder av istidas siste del. Østersjøen var tidvis et ferskvannshav og senere et
brakkvannshav. Store bresjøer dekket i perioder de flate sørsvenske områdene og deler av
innlandet i Norge. Disse kompliserte geologiske hendelsene førte til dannelse av
Yoldiahavet etterfulgt av Ancylussjøen og deretter Littorinahavet– navn knyttet til
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disse områdene i tidsperioden som fulgte
innlandsisens nedsmeltning.
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Ca. 10.200 år før nåtid mens isfronten lå på Hollitoppen, som en del av Ski-trinnet, kunne
steinalderfolket i Indre Østfold bruke båter sommerstid – for å jakte sel og fugl og høste av
havets rike matfat i skjærgården nær brekanten.
De landområdene som lå under istidshavet strekker seg i vårt område opp til høyder på 230 m. Men
landhevningen gikk svært raskt til å begynne med. I fordypningen der Glomma renner i dag, var det i
mange tusen år derfor en lang fjord, med gode boplassmuligheter i strandkanten, inne i kilene og på
landryggene rundt.
Da Høgnipen i Degernes ble omtalt som Norges eldste boplass etter undersøkelser på 1960-tallet,
virket det som nærmest glemt at det på slutten av 1800-tallet var beskrevet sjeldne flintfunn fra
Mulerud i Spydeberg 150 moh. i Trollerudåsens sørside. Trollerud-Mulerud-Holstein-funnet ble
inngående drøftet allerede i 1904, og der tolket som landets eldste oldtidsfunn etter nedsmeltingen
av innlandsisen. Denne perioden av steinalderen benevnes som mesolittikum og strekker seg fram til
landet blir bebodd av folk som holder fe, dyrker korn og blir mer bofaste.

Figur 40: De ulike ra-trinnene etter
innlandsisens tilbaketrekning
Figur 39: Figur 12: Skorgafjorden gikk inn vestover midt i bildet som er tatt fra Askimsiden
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Spydeberg har en av landets største konsentrasjoner av mesolittiske redskapsfunn.

Steinalderfunnene på Sandholmen i Glomma mellom Mørkfoss og Solbergfoss
underbygger hvor viktig hele dette området var i kjernefasen av steinalderen. Ingrid
Fuglestvedt er en av de arkeologene som har sett den betydningen som de store
elvene har hatt for tidlig innvandring og bruk i steinalderen (se figur). De store elvene
må antas å ha vært enda viktigere enn f.eks. Indre Oslofjord. Men også her graver en
ut spennende boplasser når de dukker opp ved veibygging eller lignende.

Figur 41: Flintfunn fra Skogen.
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Figur 42: Skogen ca. 1950. I bakkene rundt dette Glommafjordneset er det de store
steinalderfunnene er gjort.

Figur 44: Flintfunn fra området

Figur 43: Det samme neset i dag. Fra jordene sør for Skogen
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Skogenfunnene (også omtalt som Giltvedtfunnene) stammer fra det
neset som den gangen stakk ut i Glommafjorden. Stedet var innfallsporten til bukter og kiler langs Skorgafjorden innenfor. Her var det gode
havnemuligheter, gode grunnforhold og øvrige faktorer, som kan ha lagt
til rette for basislokaliteter i tidligmesolitikum og mellommesolitikum.
Hvilken sammenheng det eventuelt er mellom strandfolket som var
jegersankere i mellomsteinalderen og de som i yngre steinalder var
bofaste bønder, vet vi ikke. Dette forskes det på i hele Europa. I
Spydeberg er steinalderbondens bosteder godt undersøkt. Derfor er
Indre Østfold, Spydeberg og i særdeleshet det foreslåtte massedeponiområdet egnet for videre mesolittiske studier. Undersøkelser av
den spennende overgangen fra mesolittikum til neolittikum har et særlig
forskningspotensial nettopp i Skjærsaker-Heli-Giltvedt-området.

Figur 45: Flintfunn fra Trollerudåsen
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Steinalder-tsunamien
Skorrebergdalen og dalgangene langs Heliveien må ha vært et yndet
tilholdssted for strandfolk over lang tid i steinalderen. En kan ikke utelukke at
det i dette relativt urørte vassdraget og ravinelandskapet kan finnes viktig
vitenskapelig materiale fra en katastrofe som skjedde en høstdag for om lag
8.200 år siden.
Utenfor Mørekysten skjedde det et stort undersjøisk leirras. Dette førte til en
flodbølge som utryddet hele kystkulturer i Skottland, i England, på det som
var igjen av Doggerland og ellers langs Nordsjøkysten. Innerst i de norske
Vestlandfjordene var flodbølgen 10-12 meter høy, og på Trøndelagskysten
var den 6-7 meter høy. Tsunamien er sporet også så langt nord som til Troms.
Da flodbølgen nådde Skagerak så langt som til Glommafjorden, var den
svekket. Det var nok ingen vegg av en flodbølge som kom, men heller en lang
tidevannsbølge.
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Kanskje var ikke bølgen høyere enn én meter i våre områder. Men
tsunamiens bølgelengde kan ha vært 1000 meter eller mer. Dersom det
er riktig, betyr det at i store og små fjorder strømmet det inn vann, som
til slutt fylte opp de indre fjordbassengene med store vannmasser.
Det er når en finner sedimenter på nivåer de normalt ikke tilhører, at
oversvømmelser kan påvises. Slike har det har vært flere av i løpet av de
6000 årene mesolittikum varte. Storegga-raset antas å være det største.
Det hevdes å ha blitt utløst av en dramatisk hendelse i Nord-Amerika på
samme tid. Også der smeltet innlandsisen, og det hadde dannet seg en
stor innsjø holdt på plass av den ytre isbreen over Hudson Bay. Like før
Storegga-raset skjedde, brast denne breen. Ufattelige mengder
ferskvann rant ut på svært kort tid. Nivået i verdenshavene steg med
hele 1 m i løpet av svært kort tid. Den store utstrømmingen fra NordAmerika kan ha underminert havbunnen utenfor Norskekysten, der
dannet en så bratt helling at geologene har kalt den Storegga.
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Kanskje er det indre Skorgafjordbassenget et av de beste stedene til å finne mulige oppskyllingssedimenter og andre spor av den dramatiske hendelsen. Grunnen til det er at Glommafjordens
strandlinje nettopp sto på ca. 80 moh. da tsunamien kom. I de lange og smale fjordene kunne en slik
flodbølge føre til at vannet plutselig steg flere meter høyere enn normalt. Dette skjedde i tilsvarende
trange fjordarmer langs hele norskekysten. Men siden Spydeberg her har en av Norges største
konsentrasjoner av aktivitetsspor fra denne tiden, betyr det at virkningene best kan studeres her. Det
store forskningspotensialet forøvrig er allerede nevnt. Effekten av Storegga-tsunamien forskes det
allerede mye på ellers i Europa.

For om lag 4000 år siden gikk Glommafjorden inn til landet mellom Skiptvet og Eidsberg. Sarpsfossen
hadde ikke kommet til syne enda. På denne tiden kom nye folkegrupper inn utenfra med korn og
husdyr. De hadde med seg forseggjorte flintredskaper og keramikk. Men den bofaste steinalderbonden var med og formet Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet slik vi finner det i dag.
Sporene som kom til etter den tid og nyere tids kulturminner behandles i det følgende.
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4.7 Rekreasjonsverdier

Fritidsaktiviteter, turisme og rekreasjonsliv utgjør en positiv produksjonsfaktor som er godt forankret i dagens samfunnsplanlegging. Rekreasjonsverdiene i området Skjærsaker - Heli - Giltvedtområdet står derfor i et
framtidsrettet perspektiv.
Her eksisterer betingelser som gjør at du kan trives og finne deg til rette. Det
gjelder faktorer som fysisk nærhet til natur, avstand fra forstyrrelse, stillhet i
omgivelser og muligheter for stimulans til syn og sinn. Men det er bare når vi
sikrer preget av uberørthet at vi kan trygge disse egenskapene som nå er
framherskende i dette landskapsrommet på Glommas vestbredd.

Figur 46: Innfallsporten til Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet sett fra Askimsida av Glomma. Kykkelsruddammen
sees helt til høyre
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Det blir nødvendig å utarbeide en faglig og praktisk tilrettelagt analyse av områdets potensial
på rekreasjonsfronten. Men allerede nå har vi nok holdepunkter for å kunne fastslå det
potensialet området har for Spydebergs befolkning framover.
De færreste i Spydeberg får opplevd Glomma, slik en burde hatt mulighet til. Årsaken er
naturlig, siden Glomma her renner gjennom kløftpregede strekninger, til dels med bratte og
farlige stup. Bare der dalgangene med sine elver fører ned til Glomma, er det mer tilgjengelig
for folk. Onstadsund med Hovinvika er ett slikt sted. Skorrebergdalen med Skorga
(Skorrebergbekken) er et annet eksempel. Vrangentangen og Revaugbukta er også av de få
stedene der en kan ha atkomst til Glomma.

Dette opplevelsestapet er så stort, at det for lengst burde ha stått på den politiske
dagsordenen. I dag er vi med rette mer opptatt enn tidligere av å ta vare på og utvikle
rekreasjonsarealer. De mulighetene som finnes i nærområdene der folk bor er det særlig
viktig å ta vare på og utvikle.

Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet med Glomma rommer svært mange elementer som gir rike
tur- og naturopplevelser. Spydeberg vil være en tilflyttingskommune i mange år framover.
Denne økende befolkningen vil innenfor sitt gang- eller sykkelområde etterspørre gode og
spennende rekreasjonsarealer.
Figur 47: Skorga nedenfor beitebakkene på Skogen
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I lange tider har veien fra Spydeberg kirke, via
Spydeberg prestegård og Giltvedt, med
strekningen ned til brua over Skorga og opp til
Nordby og Heli kirke, vært én av de store
hovedveiene i Spydeberg. Slike gamle
hovedveier blir ofte omtalt som "kongeveier".
J. N. Wilses kart fra 1779 viser at det er den
eneste veien i området. På Spydebergkartet
fra 1914 står denne veien fortsatt avtegnet
like viktig som nåværende Helivei. Fylkesveien
ble anlagt på slutten av attenhundretallet i
dalbunnen der den nå ligger.
På enkelte av strekningene har gamleveien
tydelige hulveipreg. Det gjelder særlig fra
Spydeberg kirke, opp til Giltvedt og ned til
Skorga ved Skogen. Med restaurering av den
gamle brua, og ved å ta i bruk de oppløyde
delene over Nordbyjordene, vil Spydebergs
befolkning få en sammenhengende tur- og
sykkelvei fra Spydeberg kirke og til Heli kirke.
Fra Giltvedt-toppen kan en oppleve et intakt
kulturlandskap med utsikt over de velstelte
gårdene Bjaberg, Tunby, Kjos, Auten, Rud,
Hesleskaug og Haltorp.
Figur 48: Kart år 1779

Figur 49: Kart år 1914
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Figur 50: Himmelrand mot vest. Spydeberg Varde er den høyeste åsen. Gården Auten til venstre, Kjos i midten og
Tunbygårdene sees til høyre i bildet som er tatt fra Giltvedtveien sør for Giltvedt og Hesleskaug.

Figur 51: J. N. Wilses tegning fra 1779 med samme perspektiv, da med ståsted Spydeberg prestegård.
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Herfra kan vi se helt ned til Østfolds høyeste
skogås Linnekleppen i Degernes. Mot øst ser
en de bølgende åsene i Eidsberg og Askim.
Mot nord ser en helt til Mjærskaugkollen i
Enebakk og Høgås i Hobøl. Nedenfor
synsranda ser en Spydeberg kirke, Spydeberg
skole og Spydeberg prestegård med sitt nye
hageanlegg. Mot vest hever "Østfolds
ryggfinne" seg, fra Hobøl Varde lengst nord,
gjennom Spydeberg Varde og ned til
Trollerudåsen. Det ble disse høydene som
først dukket fram av havet da innlandsisen
trakk seg tilbake. Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet ligger med sine fruktbare bakkelandskap nedenfor disse åskammene og
danner Glommas vestbredd.
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Opplevelsesmulighetene i det fredede prestegårdsanlegget er vel dokumentert. Ellers
inneholder området velholdte gårder med
mange verneverdige bygninger.

Konsekvensene av Svartedauden kan vises
gjennom en rekke påviste ødegårder i
området.
Figur 52: Utsikt over Prestegårdshagen mot nordøst
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Går vi veien fra Giltvedt og Hesleskaug ned til
de to Skogen-brukene har en kommet til
steinalderneset der det er gjort vitenskapelig
viktige funn fra den lange kystkulturepoken i
vår historie. Her er utsikten sørover Glomma
et mektig skue, som mange burde få anledning
til å oppleve.

Figur 53: Glomma mellom Askim og Spydeberg på
høyde med Skogen, ca. 1950. Merk fløtningstømmeret.

Figur 54: Heli kirke sett sørfra. Gårdsbruket Skogen sees
i dette bildet til venstre for turbinhallen til
Kykkelsrudkraftverket. Skorgadalgangen sees i forkant
av Kykkelsrud.
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Figur 56: gammelt veifar fra Skogen ned til
Skorrebergdalen.
Figur 55: utsikt fra Skogen over til Nordbygårdene i retning Heli kirke.

På den andre siden av ravinedalen ser en Nordbygårdene i retning Heli kirke.
Bratt nedenfor Skogen-brukene ligger den dype Skorrebergdalen der Skorga gjennom flere små
fossefall fører til Glomma. Hele landskapet her er lite berørt av beitetilplantingene på 1960-tallet.
Det har heller ikke foregått holesletting. I dag framstår ravinedalen med intakte beiter i
sørhellingen til den øst-vestgående dalgangen. Dette landskapet er lett lesbart og framstår som
malerisk vakkert.
Går vi gammelt veifaret ned, vestenfor Skogen, fører den ned til elveløpet. Dersom det i denne
dalsiden blir foretatt skogkulturarbeider med henblikk på å skape utsikter, er det mulig å se inn
gjennom ravinedalen og helt opp til det planlagte massedeponiet.
Rekreasjonsverdien til hele denne "kyststien" eller rettere sagt "elvebreddstien" vil sterkt
forringes av massedeponivirksomhet, dersom den indre landskapsveggen blir punktert i tillegg til
det steinbruddet som har vært i virksomhet noen år.
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Figur 57: Utsikt over ravinedalen der massedeponiet er planlagt. Gården Rud øverst til høyre.

Det er denne dalgangen som det er søkt om å få fylle opp med masse i et stort massedeponi.
Gården Rud sees til høyre i bildet som er tatt fra Skårbergsiden mot vest. Ett av plankartene til
høyre.
Figur 58: Det planlagte massedeponiet.
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Nede i ravinedalen lå Nordby sag og et kvernbruk. Utløpsstedet i Glomma ble kalt Amundhølet. Her
kunne folk gå ombord i robåt for å settes over Høljesundet til Askimsida, når elva tillot det. På
Askimsida var det veifar opp til Sand og Skjolden.
Nede i Skorrebergdalen møter vi naturmangfoldet i topografi, flora og fauna. Vi kan oppleve spor
etter folks liv og virke gjennom de siste 9000 år. På en 800 m lang strekning av Skorga blir flere tusen
år av Spydebergs naturhistorie og kulturhistorie anskueliggjort.

Ved bredden av Nordens største elv kan en etablere et turmål og et valfartssted av eksepsjonell verdi.
Detaljkunnskapen om stedet stor, og nærområdene har fortsatt stor grad av urørthet. Dette er en
verdi som Spydeberg må verdsette og forvalte deretter. Det er vel dokumentert at hele SkjærsakerHeli-Giltvedtområdet inneholder verdier av stor samfunnsmessig betydning. Dette utgjør et
fundament i det Glommaområdet som Riksantikvaren har utpekt som kulturhistorisk område av
nasjonal betydning.

Dalbunnen vestover fører mot plassen Skogly. Fra stedet der Møllerstuen lå kan vi følge gårdsveien
opp til Heliveien, krysse fylkesveien og komme opp til høyden av ravinen der massedeponi er
planlagt. Fra platået her i Skjærsakerskogen ser vi østover til Askim med Romsåsen og Svinekleåsen.
Jfr. tegning fra dette utsiktspunktet i neste kapitel. Stedet er mye brukt i dag, tilrettelagt med krakker
og bålplass. Vi kan også se over til Torkildsrudåsen i Eidsberg. I panoramaet sørover øynes åsene i
Skiptvet og i klarvær øynes Linnekleppen.
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Figur 59: Amundhølet ved elveosen. Herfra kunne en
sette over Glåmvika når elva tillot.
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Ved å følge skogsbilveien herfra og ned til Skjærsakergårdene, kan vi videre velge
grusveien, enten tilbake forbi Dehligårdene til Prestehagen og Spydeberg kirke, eller
gjennom Bøhren- og Heiestadgårdene og ned i Skorrebergdalen nedenfor Klever. Derfra
kan en velge veien enten tilbake til Spydeberg sentrum eller ta veien opp til Heli kirke. Det
gamle kirkestedet er nevnt på 1300-tallet og var i katolsk tid viet til St. Thomas. Fra Heli
kirke kan rundturen gå videre allfarveien nordover forbi Nordbygårdene og ned til bunnen
av Skorrebergdalen igjen.

Figur 60: Romsåsen i Askim sett fra Nordbyjordene i Heli.
Bebyggelsen i Kykkelsrud sees. Glomma med Skorga ligger
nede bakenfor jordene.
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Figur 61: Spor i fjell. Markering av veibegivenhet i 1884.

Tilbake i Spydeberg sentrum, vi har denne turen gjort en oppdagerferd som i tid dekker bygdas siste
10 000 år, på minnesjord fra alle epokene i vår lange historie fra den gang innlandsisen trakk seg
tilbake. I dette landskapsrommet har vi kommet i nærkontakt med Nordens mektigste elv, stadig
skiftende gjennom årstidene. Vandringen har gått i nærheten av fruktbare åkersletter med velstelte
gårder. Glissen furuskog og alderstegen granskog kranset ravinedalen vi gikk, der den utemmede elva
fra Trollerudåsen strømmet fritt i sine loner og fosser.
Det er mye spennende i denne gåtefulle og aktive dalgangen. I orekrattet ved Skorga kan beveren ha
tilholdssted. Det vokser orkideer på gamle beitemarker, i fossenes fuktmarker gror moserik
vegetasjon, og vi finner alger på overrislede bergflater. Du kan klatre i steile bekkekløfter, finne
sjeldne sopper, lav og insektbol. Det er som hele Spydebergs levende liv er til stede her i dette
biologiske restområdet - denne refugen - med dens mosaikk av naturtyper.
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Ved Skorga er det betydningsfulle minnesmerker etter kvern, sag og ferdselsveier.
Storslått er møtet med Glåmvika. I tankene
kommer bildet av fortidens fossende stryk,
høler og evjer. Her foregikk fløtningsaktiviteter, bondekonenes klesvask og fisket
etter laken. Kontrasten i dag er det enorme
vannmagasinet mot demningen til Vamma
kraftverk. Selv Vrangsfossen lar seg tydelig
høre bare i flomvannsføringsperiodene vår og
høst.
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Figur 62: Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet sett fra Kykkelsruddammen vinteren 2016
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Figur 63: Det er på neset som stikker ut til høyre at de store
steinalderfunnene knyttet til Skogen/Giltvedt er gjort. Gården liger
opp til høyre i bildet.

69

NIKU Oppdragsrapport 72/2016

Helheten som landskapsrommet Skjærsaker-Heli-Giltvedt utgjør med sine forekomster av
historiske objekter og naturfenomener, danner et informasjonsunivers som vi kan gi videre
til kommende generasjoner. Det er en konkret og viktig samfunnsoppgave i moderne tid å
ivareta slike kjernelokaliteter for ettertiden.

Glommas vestbredd er et viktig landskap med et spesielt økosystem og med et stort
potensiale for rekreasjon. Området vurderes som svært sårbart med hensyn til ikke
reversible tiltak.
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Figur 64: J.N. Wilses sammenslåtte tegning av Haltorpfossen og Vrangsfossen 1779.
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4.8 Pedagogiske verdier

Figur 65: Fargetegningen på motstående side har ståsted under pilen til venstre. Heliveien sees nederst til venstre. Gården Rud øverst til høyre. Fotografiet er tatt fra Skårbergsida.
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Figur 66: Panoramautsikt fra det planlagte deponiområdet. Bildet viser en mosaikk av raviner og en visuell kobling til Østfolds høyeste åser. Det småkuperte åslandskapet vil endres
radikalt og gjøre lesingen av både det store landskapet og av kulturlandskapet uklart.
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Depot for vitenskap og pedagogikk

Formidlingen av historien om landskapsdannelsen

Hva landskapsrommet Skjærsaker-Heli-Giltvedt representerer for Norge,
lokalt og nasjonalt for fremtiden er kanskje rapportens vanskeligste
tema.Det angår hvilken rolle stedet kan spille brukt som ressurs i
samfunnsutviklingen landet vårt står foran.

Dannelsen av landskapsrommet vi behandler, har foregått gjennom lange
tidsrom. Terrengformasjonene vi ser i dag, er resultatet av aktive
prosesser som stadig virker på landoverflaten. Berggrunnen og
løsmaterialet er i stor grad bestemmende for dette utviklingsforløpet.

I rapportens kapittel 4.7. Rekreasjonsverdier, er det redegjort for hvordan
landskapsrommet Skjærsaker-Heli-Giltvedt inngår i første kapittel i
historien om Norges bosetting. Det var i pionértiden for norsk forskning i
tiårene før og etter 1900 at Spydeberg ble et vitenskapelig velegnet
studiested med sine oldtidsfunn. Undersøkelsene som ble utført med
dette materialet, fikk skjellsettende betydning for utviklingen av
arkeologien i landet vårt. Resultatene vakte stor oppmerksomhet, og har
inspirert forskere i samtiden og fram til i dag. Oppgradering av vår
kunnskapsstatus er nå moden for ny innsats, med moderne
vitenskapelig verktøy og revidert faglig tenkemåte.

Norske geologer brukte tidlig Smaalenene som skoleeksempel på hvordan
gneis- og granittformasjonene hadde en rektangulær struktur av oppsprekking og svakhetssoner i bergmassivet. Nedbørfeltenes dreneringssystemer viser dette tydelig i landskapsrommet det dreier seg om, i
bekke- og elveløpenes eiendommelige forgreininger. I ravinedalen til
Skorga møtes "nordover-rennende vann" med "sørover-rennende vann".
Agnorløp blir det fenomenet kalt (agnor, mothake på fiskekrok). Leder
elva et stykke i én retning, kan den plutselig dreie i skarpe vinkler og
endre kurs.
Under innlandsisens tidlige avsmeltningsperiode i Spydeberg - for omlag
10 200 år siden - ble store masser av finkornet materiale med
leirmineraler ført ut i havet som dekket området vi betrakter. Mektige
avsetninger med slike masser ble dannet. De utgjorde først en nokså jevn
sjøbunn, til de gradvis steg opp av havet under landhevningen. Disse
avsetningene ga den rike landbruksjorda Spydeberg har.

De arkeologiske objektene fra Spydeberg som er oppdaget og studert, blir
oppbevart på sikker måte ved Universitetets Oldsaksamling i Oslo. Men
når det gjelder forvaltningen av funnstedene råder mindre ansvarlighet i
dagens landskapsskjøtsel. Mye av verdien til disse objektene og
forskningsmaterialet ligger i landskapsrommets informasjon der
funnene ble gjort, dvs. geografien naturen, økologien og historien.
Helheten som sted/objekt danner, er en avgjørende dimensjon i
kulturminneforskningen og for det kulturhistoriske landskapsvernet.

Etter hvert ble det flate terrenget gravd ut, og massene transportert vekk
av rennende vann. Et intrikat mønster kommer til syne i de bratte
forgreinede dalgangene (raviner) med sine bekker og elver i bunnen.
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Dette leirbakketerrenget er stadig utsatt for aktiv massebevegelse på
grunn av forandringer i stabilitet gjennom tid. Utglidninger er en vanlig
foreteelse (kvikkleire). Flere slike leirskred er godt geologisk dokumentert.
Gjennom funn av bl.a. organismer og fossilforekomster som blir avdekket,
har vi fått kunnskap om strandforhold og økologiske betingelser i
overgangsperioden mellom marin og terrestrisk fase i Spydeberg. Spesielt
vitenskapelig interessante lokaliteter er bergflater med forekomst av
hardbunnsfauna som levde i preboreal tid, dvs. tiden da mye av landet
fortsatt lå under havoverflaten og i tidlig fase av Glommafjorden.
Karrus (Carassius carassius) har en spesiell betydning for Spydeberg,
naturgitt og kulturelt. Gårdsbrønnene i Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet
blir viktige lokaliteter for undervisning og forskning om karussens biolog
og historie.

Dette dynamiske hendelsesforløpet i landskapsrommet Skjærsaker - Heli
- Giltvedt et verdifullt forskningsformål fremover. Her utfører naturen
selv utgravingsprosessen av objektene vi er på jakt etter. Som skolestue
for å fortelle barn og voksne om hvordan landskapet ble dannet er
området ideelt, fordi det har så mange av elementene samlet på et
avgrenset område som med litt veiledning er lett lesbart.
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Utsiktspunktene i Skjærsakerskogen, slik tegneren har vist det, bør også få
en informasjonstavle, dersom det blir mulig.

Forslag til tilrettelegging for opplevelse og undervisning
De samlede pedagogiske verdiene følger av de naturverdiene som er
omhandlet i avsnitt 4.3 Naturhistoriske og hydrologiske verdier,
kulturminneverdiene som er dokumentert i kap 2.3.3 og rekreasjonsverdiene som er behandlet i avsnitt 4.7 De framtidige forskningsverdiene
av nasjonal betydning er omhandlet dette kapitlet.

En bør ta til vurdering om ikke den etablerte formidlingen i Spydeberg
prestegård er det mest naturlige stedet å formidle dybden også disse
historiene, siden prestegården er en del av influensområdet og det
området som denne rapporten behandler.

Som første skritt må landskapsområdet tas vare på og sikres mot
forringelse. Formidlingen må skje med de muligheter som er tilgjengelige.

Skjærsaker-Heli-Giltvedtområdet har et klart potensial for lokalt reiseliv
og turisme. Legger en til den nasjonale betydningen det fredede
prestegårdsanlegget i Spydeberg har fått, vil potensialet kunne være enda
større. Dette vil gjelde både på kort og lang sikt.

Mye er allerede gjort på analog plattform gjennom bygdebokarbeidet i
Spydeberg og arkivmaterialet i Lokalhistorisk samling.
Digitale formidlingsplattformer kan lett utvikles for å stimulere til turer på
egenhånd og for å hjelpe foreldre som ønsker å gi sine barn enda mer
innhold i sine turer og utflukter. Speiderledere, turistforeningsledere og
andre foreninger og lag vil etter behov kunne få økt sin kunnskap på
denne måten.

Det faktum at barn og unge i Spydebergs skoler har hatt få naturlige
steder å oppleve Nordens største elv på gjennom sin skolegang, kan etter
hvert bli endret ved god planlegging.

Informasjonstavler bør settes opp på egnet utsiktspunkt på Skogen, med
utsikt over Glomma og "steinalderneset" omtalt i avsnitt 4.2 Verdifulle
kulturlandskap.
Nede ved Glomma, der Skorga munner ut, er formidlingsverdiene samlet
sett så store at det kunne rettferdiggjøre et informasjonssenter. Siden det
verdifulle urørthetspreget er Skjærsaker-Heli-Giltvestområdets kjerneverdi, bør en være mer nøktern og heller holde seg til informasjonstavler
også i dalbunnen.
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Perspektiv
Verdien av det aktuelle ravinedallandskapet
strekker seg ut over nåtid og vår lokale
synskrets.
I nasjonal sammenheng er dette et historisk
arnested i samme kategori som de dyrebare
funnplassene
oldtidsoppdagelser

blant
(f.eks.

norske
Nøstvet-

boplassen, Viste-helleren, Osebergskipet,
Borrehaugene). Spydeberg gjemmer her en
skatt som trengs å løfte fram i lyset.

Figur 67: Stor og liten fiskeforsker.
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5 Framtid med fotfeste

Stortingsmelding 35 (2012-2013)
Bruddstykker fra denne tas med i den foreliggende rapporten, fordi den
siste behandlede stortingsmeldingen om kulturminnevernet er særdeles

Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser. Blir de ødelagt
eller fjernet, er de tapt for alltid. I motsetning til mange andre ikkefornybare miljøressurser, som for eksempel fossilt brennstoff, mister ikke
kulturminnene sin betydning så lenge de blir brukt og forvaltet på en
måte som ivaretar de bærende kulturhistoriske verdiene. Kulturminnene
og kulturmiljøene gir menneskene forankring i tilværelsen. De er en felles
kunnskaps- og erfaringsbank, og de er møteplasser mellom fortiden,
nåtiden og framtiden.

relevant for de samlede utfordringene i Spydeberg. For naturverdiene
vises til naturmangfoldloven og behandlingen av denne.

Gjennom ca. tolv tusen år har mennesker levd, virket og satt spor etter
seg i det som i dag er Norge. Mange av sporene er forsvunnet, dels på
grunn av erosjon, forvitring og gjengroing, og dels på grunn av
aktivitetene til de generasjonene som har kommet etter. Kulturminnene
og kulturmiljøene som er her i dag, er et resultat både av tilfeldigheter og
av at man bevisst har valgt å ta vare på dem. Disse kulturminnene og
kulturmiljøene er uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelse. De
omfatter alt fra elementer i kulturlandskapet, som gravhauger og
steingjerder til bymiljøer og tekniske og industrielle anlegg. Disse sporene,
og sammenhengene mellom dem, er en del av det levende samtidsmiljøet
og utgjør også et viktig grunnlag for morgendagens samfunn.

Kulturminner og kulturmiljøer representerer både miljømessige,
kulturelle, sosiale og økonomiske verdier. De har betydning for
enkeltmenneskenes identitet, trivsel og selvforståelse. De gir steder
særpreg og egenart. De kan også være en ressurs for en god
lokalsamfunns- og næringsutvikling.
_________________
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Kulturminner og kulturmiljøer er viktige miljøressurser. De har betydning
for folks identitet og trivsel. De gir steder særpreg og egenart og de er
grunnlag for lokalsamfunnsutvikling og for andre former for verdiskaping.
Kulturminner og kulturmiljøer representerer også viktige ressurser i et
bærekraftsperspektiv.

Verdiskaping på kulturminneområdet
I det ene av de to strategiske målene i St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve
med kulturminner er ambisjonen at kulturminner og kulturmiljøer skal bli
brukt mer aktivt i samfunnsutviklingen. I stortingsmeldingen lanserte
regjeringen planen om å etablere et verdiskapingsprogram på
kulturminneområdet for å:







Kultur- og naturarven er kanskje Norges viktigste reiselivsprodukt.
Reiselivsmarkedet etterspør unike opplevelser og steder med særpreg,
levende kulturlandskap og storslått natur. Innen reiselivsmarkedet er det
derfor et stort potensial for verdiskaping med utgangspunkt i kultur- og
naturarven.

bidra til at kulturminner og kulturmiljøer blir tatt i bruk i
utviklingen av lokalsamfunn og næringsliv
utvikle modeller for samarbeid mellom eierne, rettighetshaverne,
næringslivet, offentlige aktører, museene og de frivillige
organisasjonene
spre kunnskap om hvordan en bærekraftig bruk av kulturminner
og kulturmiljøer fremmer næringsutvikling og styrker
lokalsamfunn og regioner
klargjøre hvilke forutsetninger som må være til stede for å
fremme verdiskaping og avdekke hvilke flaskehalser som må
fjernes

5.1 Strategisk plan for forvaltning av arkeologiske
kulturminner
Skriftlige kilder gir et godt bilde av de politiske og samfunnsmessige
endringene i Norge de siste par hundre årene. Disse kildene viser likevel
ikke alltid hele bildet, og for størsteparten av de ca. tolv tusen årene det
har levd mennesker i det som i dag er Norge, har vi heller ingen slik
dokumentasjon. Fysiske spor som tidligere generasjoner har etterlatt seg,
er derfor viktige kilder til kunnskap, enten det dreier seg om kunnskapen
om et jeger- og fangstsamfunn i eldre steinalder eller kunnskapen om
dagliglivet på en husmannsplass på 1800-tallet. Arkeologiske kulturminner
og kulturmiljøer representerer derfor uerstattelige kilder både til
kunnskap og opplevelse, og utgjør en viktig erfarings- og kunnskapsbank
for nålevende og framtidige generasjoner. De bidrar også positivt i
utviklingen av levende lokalsamfunn, gir steder særpreg og egenart,
skaper grunnlag for opplevelse og fungerer som en ressurs for
verdiskaping.

Oppsummert har verdiskapingsprogrammet som helhet og alle
prosjektene hver for seg oppnådd viktige resultater, og
kulturminneforvaltningen har fått nyttige erfaringer med god
overføringsverdi. Denne kunnskapen er et viktig fundament i arbeidet
med å videreutvikle verdiskapingsarbeidet på kulturminneområdet i årene
som kommer.
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5.2 Tiltak innen kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen
Departementet vil:









heve kvaliteten på dataene i dagens registre, gjennom å
digitalisere flere viktige arkiv og kontrollregistrere og oppdatere kulturminnedata
etablere en kulturminneportal for å samordne digital kunnskap
og utvikle saksbehandlerverktøy som sikrer en god styring i
tråd med regjeringens digitaliseringsprogram
videreutvikle veiledningsmateriell rettet mot kommunenes
arbeid med kulturminneregistrering og planer
videreutvikle robuste kompetansemiljø lokalt og stimulere
flere kommuner til å registrere sine kulturminner og utarbeide
kulturminneplaner
videreutvikle metodene og kriteriene for overvåking av de
verneverdige kulturminnene og prioritere nye overvåkingsaktiviteter

80

NIKU Oppdragsrapport 72/2016

Bred verdiskaping basert på kultur- og naturarv
Bred verdiskaping basert på kultur- og naturarv er et gjensidig forsterkende
samspill mellom miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. Et slikt
forsterkende samspill anses som et bidrag til bærekraftig utvikling.
Miljømessig verdiskaping innebærer å styrke kvalitetene og verdiene knyttet til
kulturminner, kulturlandskap og natur. Miljømessig verdiskaping oppstår ved at
disse verdiene skjøttes, holdes i hevd og bevares slik at kulturarven og
naturmangfoldet sikres. Dette oppnås blant annet gjennom god helhetlig
planlegging og forvaltning av det fysiske miljø, istandsetting, tilrettelegging,
skjøtsel, gjenbruk og god ressursforvaltning.
Kulturell verdiskaping innebærer økt kunnskap og bevissthet om lokal kultur- og
naturarv, særpreg, tradisjoner, historiefortelling og symboler som gir grunnlag for
formidling og utvikling av en stedlig identitet og stolthet.
Sosial verdiskaping innebærer utvikling av felles forståelse, engasjement, tillit og
tilhørighet som oppstår gjennom samarbeid, samhandling, dugnad, frivillighet,
fellesskap og nettverk.
Økonomisk verdiskaping innebærer økt lønnsomhet gjennom produksjon og salg
av varer og tjenester og økt sysselsetting for lokalsamfunnet, for eksempel som
følge av innovasjon, merkevare- og omdømmebygging.
Poenget med begrepet bred verdiskaping er å se disse verdiskapingsformene i
sammenheng, slik at det oppstår et gjensidig forsterkende samspill mellom dem.
Kilde: Telemarksforsking, 2013. P. I. Haukeland og B. A. Brandtzæg
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Figur 68: Tegning i fugleperspektiv
som
viser
Skorgas elveløp og de
nærmeste gårdene.
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6 Konklusjon/Anbefalinger
Rapporten viser at området Skjærsaker-Heli-Giltvedt har mange natur- og
kulturhistoriske verdier av både lokal, regional og nasjonal verdi, samt
potensial for ytterligere funn.

Vi mener at en omregulering til massedeponi i Skorgas område og raviner
vil medføre irreversibel skade og tap av områder med betydelige
verneverdier. Det innebærer også en endring fra natur- og kulturmark til
kunstmark1.

Bevaringen av kulturlandskapet kan da begrunnes ut fra de verdier
landskapet har. Behovet for en arealdisponering med vektlegging av å
bevare de betydningsfulle landskaps- og kulturelementene i kulturmiljøet,
og et utvidet verneområde over kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse, er derfor nå en sterk anbefaling fra vår side.

Påkjøring av masser eller andre forstyrrelser i Skorgaområdet vil medføre
en økt erosjonsrisiko og forurensningsfare. Dessuten vil et eventuelt
massedeponi kunne medføre økte interesser for ny og utvidet
arealutnyttelse i form av blant annet avfallshåndtering og steinbrudd. Dette
kan medføre at området blir ytterligere utsatt for forringelse i fremtiden.

Rapporten kan sees som et innspill den lokale oppfølgingen av
Riksantikvarens KIK-prosjekt - kulturminner i kommunen. Dette prosjektet
tar sikte på å styrke kulturminnevernet i kommunene med anbefalinger om
at det utarbeides kommunale kulturminneplaner.

1
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