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Vindkraft – potensialvurdering for automatisk fredete kulturminner og skipsfunn
(undersøkelsesplikten kulturminneloven § 9)
Navn på vindkraftanlegg: Blåslia vindpark

Kommune: Fjone og Sætran kommuner

Fylke: Nordfold

Befaring gjennomført: Nei

Ansvarlig institusjon: Nordfold fylkeskommune

Dato: 07.05.2013

Utgave 07.05.2013

Saksbehandler: Kari Nordmann
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Veiledning:
Arbeidet beskrevet nedenfor er ikke ment som arbeidsprosesser som følger etter hverandre i en bestemt rekkefølge. Utfylling av de ulike tabeller og inndeling
av soner vil måtte justeres på bakgrunn av det man finner ut. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en kort befaring til det aktuelle
området for å kunne vurdere potensial for funn av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn.

Hensiktsmessig inndeling av planområdet, basert på faktorer som f.eks. kjent kunnskap, topografi, geologi/løsmasser, høyder over havet,
vegetasjonsdekke, planlagte inngrepssoner, forventede kulturminnetyper etc. (Merkes A-Å på kart).
Identifisering og kartfesting av kjente kulturminner og kulturmiljøer
Vurdering av potensial for ikke kjente automatisk fredete kulturminner og skipsfunn innenfor hvert delområde i planområdet. Avmerking for
høyt, middels og lavt potensial (se nederst på siden) for hvert delområde/kulturminnetype i tabell 1.
Spesifisering av potensialvurderingen for hver kulturminnetype/delområde, med begrunnelse, i tabell 2.
Klassifisering av delområdene (A-Å), med ulikt potensial (høyt, middels og lavt). Avmerking i kart med fargekoder.
Samlet beskrivelse og vurdering av de ulike delområdene, med forslag til eventuelle registreringsmetoder. Vurderingen må også ta hensyn til
konkrete planlagte tiltak og mulighet for alternativer.
Konklusjon. Anbefaling om registrering av hele eller deler av området før eller etter konsesjonsbehandling.
•
•
•

Høyt potensial: Registreringer gjennomføres før konsesjonsbehandling
Middels potensial: Registreringer gjennomføres etter at eventuell konsesjon er gitt
Lavt potensial: Registreringer ikke nødvendig
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Eksempel - Potensialvurdering (tabell 1)
Kulturminneloven

§ 4 a:
Boplasser, huler, hellere med spor
etter folk som har holdt til eller
arbeidet der, hus- eller kirketufter,
kirker, hus og byggverk av alle
slag, og rester eller deler av dem,
gårdshauger, gårds- og tunanlegg
og andre bebyggelseskonsentrasjoner som stapelplasser
og markedsplasser, byanlegg og
liknende eller rester av dem
§ 4 b:
Arbeids- og verkstedsplasser av
alle slag som steinbrudd og annen
bergverksdrift, jernvinneplasser,
trekull- og tjæremiler og andre
spor etter håndverk og industri.
§ 4 c:
Spor etter åkerbruk av alle slag,
som rydningsrøyser, veiter og
pløyespor, gjerder og
innhegninger og jakt-, fiske- og
fangstinnretninger.
§ 4 d:
Vegfar av alle slag med eller uten
brolegging av stein, tre eller annet
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Middels
potensial for
ikke kjente
kulturminner
Delområde(r)

Lavt potensial
for ikke
kjente
kulturminner
Delområde(r)

Merknader

Delområde(r)

Høyt potensial
for ikke
kjente
kulturminner
Delområde(r)

H

H

I

A, B, C,
D, E, F, G,
J, K

Bosetning knyttet til seterområdet i
H kjent fra skriftlige kilder fra tidlig
1600-tall. Ellers lite potensial for
bosetning, annet enn mulighet for
steinalder i område I der det kan
være spor etter folk på vandring fra
kyst til fjell for jakt på reinsdyr

C, D, I

A, B, E, F,
G, H, J, K

Jernvinne og tjæremiler kjent i
nærområdet. En del stedsnavn med
RAUD i området kan tyde på
myrmalm.

A, B, C,
D, F, G, I,
J, K

H – jf. kjent som seter alt fra 1600tallet
E - Muntlige opplysninger om
groper, det er reinstrekk i området i
dag.

A, B, C, E,
F, G, I, J

Eneste farbare vei fra bygda til
seterområdet følger elva fra dalen
gjennom K og D. Eventuell eldre vei

Kjente
kulturminner
(Askeladden)

H

E, H

H

K, D
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materiale, demninger, broer,
vadested, havneanlegg og
åreskifter, båtstøer og båtopptrekk,
fergeleier og båtdrag eller rester av
slike, seilsperringer, vegmerker og
seilmerker.
§ 4 e:
Forsvarsverk av alle slag som
bygdeborger, skanser, voller,
vollgraver, festningsanlegg og
rester av dem og dessuten varder,
veter o.l.
§ 4 f:
Tingsteder, kultplasser, varp,
brønner, kilder og andre steder
som arkeologiske funn, tradisjon,
tro, sagn eller skikk knytter seg til.
§ 4 g:
Steiner og fast fjell med innskrifter
eller bilder som runeinnskrifter,
helleristninger og hellemalinger,
skålgroper, sliperenner og annen
bergskurd.
§ 4 h:
Bautasteiner, kors og andre slike
minnesmerker.
§ 4 i:
Steinsetninger, steinlegninger o.l.
§ 4 j:
Gravminner av ethvert slag,
enkeltvis eller samlede felt, som
gravhauger, gravrøyser,
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kan være skadet av nyere
landbruksvei.

ALLE

F

A, B, C,
D, E, G,
H, I, J, K

Gammelt sagn om «Olavskilde»
som skal ha ligget i dette området.
Liknende sagn finnes en rekke
andre steder, bør likevel sjekkes.

ALLE

Disse kulturminnetypene er ikke
kjent fra denne landskapstypen i
regionen.

ALLE

Disse kulturminnetypene er ikke
kjent fra denne landskapstypen i
regionen.
Disse kulturminnetypene er ikke
kjent fra denne landskapstypen i
regionen.
Potensial for graver knyttet til
seterområdet om dette har vært
brukt i førkristen tid.

ALLE
H

Ikke potensial for disse
kulturminnene i området

A, B, C,
D, E, F, G,
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gravkammer, brannflakgraver,
urnegraver, kistegraver,
kirkegårder og deres
innhengninger og gravmæler av
alle slag.
§ 4 annet ledd:
samiske kulturminner som nevnt
ovenfor fra mer enn 100 år tilbake.
§ 4 tredje ledd:
de til enhver tid erklærte stående
byggverk med opprinnelse fra
perioden 1537-1649, dersom ikke
annet er bestemt av vedkommende
myndighet. § 15 tredje og fjerde
ledd får tilsvarende anvendelse for
automatisk fredete byggverk fra
perioden 1537-1649.
§ 14 første ledd:
mer enn hundre år gamle båter,
skipsskrog, tilbehør, last og annet
som har vært ombord eller deler
av slike ting.
Annet
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I, J, K

IKKE
AKTUELT

H

ALLE

IKKE
AKTUELT

Disse kulturminnetypene er ikke
kjent fra denne landskapstypen i
regionen.
Stående steinbu på setra. Datert
1625.

Ikke aktuelt
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Eksempler på spesifisering av potensialvurdering for ikke kjente kulturminnetyper i utredningsområdet (tabell 2)
Delområde

C
D
D

Aktuelle kulturminnetyper
Jernvinne (middels potensial)
Kullgroper (middels
potensial)
Veifar (middels potensial)

E

Fangstanlegg (høyt potensial)

F

Hellig kilde (middels
potensial)
Seterområde med husdyrhold
og åkerdrift (høyt potensial)

H
H

Veifar (høyt potensial)

H

Graver (middels potensial)

H
I

Stående bygning (kjent)
Steinalderboplasser (middels
potensial)

I

Tjæremiler (middels
potensial)

K

Veifar (middels potensial)
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Begrunnelse
Stedsnavn (Rausjø, Raubekken) kan tyde på
jernholdig myrmalm.
Topografi og naturforhold, kjente
kulturminner i nærliggende områder.
Transport og ferdsel fra bygda og opp til
setra.
Muntlige opplysninger, egnede flater,
reinstrekk i dag, beite.
Sagn om «Olavskilden»

Kilder brukt
Stedsnavn, geologiske kart

Kjent seterområde, stående bygning, tufter,
rydningsrøyser, åkerrein m.m.

Kjent, Askeladden, kart, flyfoto, Verneplan for
vassdrag, Diplomatarium Norvegicum,
SEFRAK.
Kart, tradisjon, flyfoto

Kjent seterområde, antatt fast veg inn til
setra fra øst
Kunnskap om graver på andre setre i
regionen
Kjent
Kjente boplasser i nærområdet med
tilsvarende topografi, nærhet til
fangstanlegg
Samling tjæremiler kjent i området,
sannsynligvis nyere tid, men bør
kontrollregistreres
Eneste farbare vei fra bygda til
seterområdet

Askeladden, kart, lokalhistorisk litteratur,
faglig program KHM m.m.
Kart, lokal tradisjon, Askeladden, informant
mm
Muntlige opplysninger, informanter,
registrering i regi av historielaget, flyfoto,
Lokalhistorisk litteratur

Bjørn Hougen: Fra seter til gård
SEFRAK
Askeladden, topografi, løsmasser

Askeladden, Lidar, Kommunal
kulturminneplan
Tradisjon, topografi, kart, lokalt kjennskap,
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Potensialkart med delområder inndelt i høyt, middels og lavt potensial for nye funn.
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Samlet beskrivelse av de ulike delområdene, med forslag til eventuell registreringsmetodikk
Hvert delområde beskrives for seg, med blant annet kjente kulturminner, potensial for ikke kjente kulturminner og forslag til eventuell registreringsmetode.
Delområde A, lite potensial: Nordvendt bratt skråning ned fra Steinsetfjellet. Området er generelt for bratt og ulendt til å inneholde
kulturminner.
Delområde B, lite potensial: Østvendt og bratt ur/stup. Ikke potensial for kulturminner.
Delområde C, middels potensial: Myrete høyfjellslandskap sør for seterområdet (H). Et visst potensial for utmarksminner i form av jernvinne
og/eller kullgroper. Stølsvei har ikke gått gjennom dette område, men potensielt område for beite med tilhørende kulturminner. Bør
overflateregistreres, etter konsesjonsbehandling. Ikke behov for prøvestikking.
Delområde D, middels potensial: Dalmunning øst for seterområdet. All transport og ferdsel mellom bygda og setra har sannsynligvis alltid
gått gjennom dette området langs elva. Middels potensial for kulturminner knyttet til ferdsel gjennom området, men neppe spor etter mer
permanent opphold. Bør overflateregistreres, etter konsesjonsbehandling. Ikke behov for prøvestikking.
Delområde E, høyt potensial: Høyfjellsplatå. Viktig biotop for reinsdyr og godt jaktterreng i dag. Muntlige opplysninger om fangstanlegg,
groper og bogasteller foreligger. Løsfunn av slått kvartsitt. Må overflateregistreres i kombinasjon med prøvestikk før konsesjonsbehandling
Delområde F, middels potensial: Bart fjell, skrånende terreng, lite vegetasjonsdekke. Muntlig tradisjon om Olavskilde. Området knyttes ikke
til kjent pilgrimsled eller valfartssted. Ev. møllepunkter bør registreres etter konsesjonsbehandling.
Delområde G, Lavt potensial: Ulendt ur. Ikke behov for registreringer
Delområde H, høyt potensial: Setervoll med stående bygninger, den eldste fra 1625. Tufter etter eldre bygninger, rydningsrøyser og
åkerreiner. Sannsynligvis halvårsbosetning i perioder av forhistorien, med potensiale for gravfunn. Ett hus brukes som hytte, ellers sterkt
overgrodd. Må overflateregistreres før konsesjonsbehandling, fortrinnsvis på vårparten.
Delområde I, middels potensial: Tilgang til ferskvann, lettdrenerte flater og nærhet til kjent fangstanlegg og reinstrekk tilsier et visst potensial
for steinalderboplasser. Bør prøvestikkes på utvalgte steder etter konsesjonsbehandling. Tjæremiler sannsynligvis moderne, må likevel
kontrollregistreres og dateres.
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Delområde J, lavt potensial: Myrete høyfjellslandskap. Ikke jernholdig myrmalm. Ingen kjente opplysninger om arkeologiske kulturminner.
Ikke behov for registreringer.
Delområde K, middels potensial: Areal for ny tilkomstvei følger eneste farbare, og trolig gamle setervei fra bygda til Steinsetdalen. All
transport og ferdsel mellom bygda og setra har sannsynligvis gått gjennom dette området langs elva. Middels potensial for funn. Må
overflateregistreres etter konsesjonsbehandling

Konklusjon
•
•
•

Høyt potensial (E og H): Registreringer gjennomføres før konsesjonsbehandling
Middels potensial (C, D, F, I, K): Registreringer gjennomføres etter at eventuell konsesjon er gitt
Lavt potensial (A, B, G, J): Registreringer ikke nødvendig

Innfor områdene E og H finnes det kjente automatisk fredete kulturminner. Områdene forventes å være lite berørt av nyere tids virksomhet og
innehar et høyt potensial for nye funn, f.eks. fangstanlegg, tufter, veifar og fossile dyrkingsspor. Samlet sett vil slike funn bidra til at man her
kan påtreffe større helhetlige kulturmiljøer med ulike kulturminnetyper med stort tidsspenn. Områdene må registreres før konsesjonsvedtak.
Innenfor områdene C, D, F, I og K er det et middels potensial for funn av utmarksminner som kan knyttes til setervirksomhet innenfor området
eller gårdsbosetningen nede i dalen, eksempelvis jernfremstillingsanlegg, kullgroper og tjæremiler. Det er også et visst potensial for
kulturminner knyttet til ferdsel. Registreringer av disse områdene kan avvente til etter konsesjonsvedtak.
Innenfor område A, B, G og J er det lavt potensial for funn av automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen vurderer at det ikke er
nødvendig å gjennomføre registreringer innenfor disse områdene.
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Eksempler på kilder som kan benyttes for å vurdere potensial for nye kulturminner:
Kilde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Askeladden - http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Askeladden/
Topografisk arkiv (forvaltningsmuseene/fylkeskommune/Sametinget)
Gjenstandsdatabasene http://www.unimus.no/arkeologi/
Samiske kulturminner og kulturmiljø – Sametinget (http://www.sametinget.no/)
Tilgjengelige kart og foto, inkl. flyfoto: loddfoto, skråfoto, lidar-data og eldre
kartmateriale
Historiske kart, jordskifteprotokoller, matrikkelopplysninger – Riksarkivet og
Statsarkivene
Digitalarkivet: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet
NGU’s løsmassekart (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/)
NGU’s berggrunnskart (http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/)
Rapporter fra samla plan, og verneplan, for vassdrag
Dokumentasjonsprosjektet ved universitetsmuseene http://unimus.no/
(Diplomatarium Norvegicum; O. Rygh Norske Gaardsnavne; Førhistoriske minne;
etc)
Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, opplysningene finnes i
Direktoratet for Naturforvaltnings naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/)
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, www.utvalgtekulturlandskap.no
Kommunale rapporter og registreringer av lokale kulturminner eller kulturmiljø
Publiserte undersøkelser, regionalforvaltningas egen kunnskap, museumspersonale,
forskere
Lokalhistorisk litteratur som bygdebøker og årbøker fra historielag og lokale museer
Intervju: Lokale ressurspersoner: historielag, brukere av området

•
•
•
•
Andre kilder:
•
•
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Benyttet
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei

