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Kulturminneundersøkelser jf. § 9, kulturminneloven   
 
Troms og Finnmark fylkeskommune er førsteinstans og den regionale 
kulturminnemyndigheten lengst nord i landet. Etter å ha mottatt et varsel om et planlagt tiltak 
eller en arealplan, gjør vi i seksjon for kulturarv en faglig vurdering om tiltaket/planen kan 
komme i konflikt med kjente og ukjente automatisk freda kulturminner. 
 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan eller et gravetiltak vurderer vi om 
potensialet for å finne spor etter tidligere bosetning og aktivitet er tilstede og om det må 
foretas arkeologiske registreringer innenfor det berørte området. Dette gjøres for å avklare 
om det befinner seg automatisk freda kulturminner innenfor planområdet som må tas hensyn 
til i det videre planarbeidet, og er et nødvendig og lovhjemlet ledd i prosessen før utbygging 
kan finne sted, jf. undersøkelsesplikten i kulturminnelovens § 9,1. ledd. 

Årsaken til at området vurderes som interessant for slike registreringer, er blant annet at det 
innenfor planområdet/i planområdets nærområde tidligere kan være registrert flere kjente 
automatisk freda kulturminner (kulturminner fra før 1537 og samiske kulturminner fra før 
1917). Det kan også være at topografien i landskapet øker potensialet for funn av f.eks. 
steinalderboplasser. Erfaringsmessig kan det da også befinne seg flere automatisk freda 
kulturminner i form av bosetnings- og aktivitetsspor fra stein-, bronse- (tidlig metalltid), 
jernalder- og middelalder, under dagens markoverflate innenfor området.  

Fylkeskommunenes registreringer er som nevnt hjemlet i Lov om kulturminner. Dette betyr at 
enhver tiltakshaver vil måtte gi fylkeskommunen anledning til å foreta disse undersøkelsene 
før utbygging kan finne sted (jf. Kulturminnelovens § 10). Loven bestemmer også at det er 
tiltakshaver som må bekoste dette arbeidet. Det er Troms og Finnmark fylkeskommune, 
seksjon for kulturarv, som utfører registreringene. Arbeidet utføres etter at vi har mottatt 
aksept på budsjett og grunneiere og brukere er varslet om undersøkelsene. Feltsesongen 
starter i mai/juni og ut oktober. Vær- og lysforholdene avgjør start og slutt for sesongen.  

Undersøkelsesmetoder 

Troms og Finnmark fylkeskommune bruker i hovedsak tre ulike metoder for å gjennomføre 
de arkeologiske registreringene:  

Overflateregistrering  

Ved overflatesøk blir det gjort en systematisk gjennomgang av området for å finne freda 
kulturminner som er synlige på markoverflaten. Vi ser etter strukturer i terrenget som kan 
være spor etter eldre bosetning og aktivitet som kan være automatisk freda. Overflatesøk 
kan også være et ledd i planleggingen av registrering med sjakting og/eller prøvestikking. 
Eksempel på synlige kulturminner er gravrøyser, tufter, helleristninger, gårdshauger, 
kullgroper, vegfar, hellegroper og fangstanlegg.  
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Bildene viser innmåling av fangstgrop (Breivikeidet)  og dokumentsjon av gravrøys (Bjarkøy). 
Foto:Troms fylkeskommune, Sunniva Bystad og Laura Bunse.   

Prøvestikking 

Prøvestikking er en arkeologisk metode som i hovedsak benyttes for å påvise 
steinalderlokaliteter. Et prøvestikk er et ca. 50 x 50 cm stort hull som graves med spade ned 
til antatt steril undergrunn. Massene blir vannsåldet i 4 mm nettingsåld slik at funn i form av 
redskaper, avfall etter redskapsproduksjon, brente bein, kull osv. blir synlige i såldet.  

Avstand mellom prøvestikkene vil variere, blant annet ut fra topografiske forhold, 
forhistoriske strandlinjekurver og antatt potensiale.  Prøvestikkene gjenfylles etter endt 
undersøkelse. 

                    

Foto: NIKU, Vibeke Martens    Foto: Troms fylkeskommune, Ragnhild   
Myrstad 

Bilde til venstre viser arkeologer som tar prøvestikk. Bilde til høyre viser et åpnet prøvestikk med funn!  

Maskinell søkesjakting 

Maskinell søkesjakting brukes for å påvise automatisk freda kulturminner under dagens 
markoverflate. Metoden går ut på at man fjerner nyere pløyelag med gravemaskin for å 
undersøke om man kan finne kulturlag etter eldre aktivitet under dette. Metoden benyttes 
hovedsakelig i dyrka mark og beitemark, og innebærer at det graves 3-4 m brede sjakter 
med gravemaskin. Sjaktene legges ofte med ca.12 m mellomrom innenfor 
planområdet/anleggsområdet. Mellomrommet mellom sjaktene kan imidlertid variere noe 
etter størrelse på planområdet, terrengforhold og lignende. Der planområdet utgjør smale 
korridorer, 5-15 m bredde (f.eks. i forbindelse med gang- og sykkelvei og VA-ledninger), er 
det mulig sjaktene blir lagt med korte mellomrom i planområdets lengderetning. Vi graver ned 
til fast bakke/ undergrunn. Oftest vil dette si 30-40 cm. I enkelte tilfeller er det imidlertid 
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behov for å gå dypere, ved f. eks. påfylte masser, i tilfeller der det er eldre dyrkingsjord under 
dagens matjord eller i områder der det finnes flygesand.  

Etter at maskinen har fjernet jordlagene, blir området renset opp for hånd for å avklare om 
det finnes spor etter forhistorisk aktivitet. Slike spor, kalt strukturer, kan for eksempel være 
stolpehull, veggrøfter, gravrøyser, ildsteder, kokegroper, kulturlag og spor etter forhistorisk 
jordbruk som ardspor og dyrkningslag.  

  
Bilde til venstre er fra Rødskjær i Harstad kommune, og viser en sjakt gravd med maskin. Bilde til 
høyre er fra samme sted og viser en kokegrop som er ca. 1500 år avdekket i en gravd sjakt. Foto: 
Troms fylkeskommune, Mikael Cerbing 

De delene av utbygningsplanene som eventuelt består av dyrka mark/ rydda beitemark eller 
brakkmark vil som oftest bli undersøkt med maskinell søkesjakting og eventuelt også med 
manuell prøvestikking.   

Vi benytter oss av gravemaskin i størrelsesorden 14 tonn og med flatt skjær. I forbindelse 
med dette arbeidet vil det så langt mulig bli tatt hensyn til eventuelle nyere dreneringsgrøfter i 
området. Dersom det oppstår skade på disse vil de søkes reparert så fort det lar seg gjøre, 
og før sjaktene legges igjen. Hovedregelen er at matjorda blir lagt tilbake i sjaktene når hele 
undersøkelsen er ferdig.  

Tiltakshaver må sørge for å fjerne hinder og sikre at vi får tilgang til de aktuelle 
undersøkelsesområdene når vi skal gjøre undersøkelsene.  Vi vil selvfølgelig forsøke å gjøre 
minst mulig skade på gårdsveger og marker i forbindelse med registreringsarbeidet. Derfor 
ber om å få tilbakemelding om det er ønskelig at vi skal bruke en bestemt trasé for å komme 
til undersøkelsesområdet. 

Alle spørsmål og krav om erstatning for tapt eller redusert avling, gjensåing, 
opparbeiding, utilsiktet skade på eldre veite/drenering etc. skal rettes til og avtales 
direkte med tiltakshaver. 
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Hvis det går dyr på beite i områder som skal undersøkes, ber vi om at disse gjerdes inn eller 
flyttes i perioden registreringen pågår på det aktuelle området. Dette er både av hensyn til 
dyras sikkerhet, men også for å unngå at det gjøres skade på automatisk freda kulturminner. 

Dersom det omsøkte området leies ut/brukes av andre, er det svært viktig at forpakter 
så tidlig som mulig blir informert om tidspunkt for og omfang av registreringene. 

Troms og Finnmark fylkeskommune har først anledning til å foreta dette arbeidet når 
grunneier, ev. forpakter er varslet (jf. Kulturminneloven § 11). Vi vil med dette be 
tiltakshaver varsle grunneier og brukere, og vi ber om å få en skriftlig tilbakemelding 
når dette er gjort.  Registreringsarbeidet vil finne sted i feltsesongen 2020 som starter 
i mai/juni og så lenge værforholdene tillater det, vanligvis ut oktober.   

Dersom grunneier/forpakter har noen merknader eller ønsker om tidspunkt for 
gjennomføringen av når undersøkelse skal skje, ber vi om tilbakemelding så raskt som mulig. 
Merknaden skal sendes til tiltakshaver og videreformidles til Troms og Finnmark 
Fylkeskommune, seksjon for kulturarv, ved ansvarlig saksbehandler. 

KML § 4 -Automatisk fredet 
Alle faste kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 første ledd. Som en 
ekstra beskyttelse har alle automatisk fredede kulturminner en sikringssone på minimum 5 meter i alle 
retninger rundt det fredede objektet. Dette følger av kulturminneloven § 6.  

KML § 9 – Undersøkelsesplikt  

”Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder 
eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på 
automatisk fredete kulturminner på en måte som nevnt i § 3 første ledd, jf. § 8 
første ledd. 

Undersøkelsen kan foregå ved at planen for tiltaket sendes vedkommende 
myndighet etter loven her, som skal avgi uttalelse innen 3 måneder. Departementet 
kan gi pålegg om dette. Finner vedkommende myndighet at tiltaket berører 
automatisk fredete kulturminne på en måte som nevnt i § 3 første ledd, har den rett 
til å kreve ytterligere frist på inntil 1 måned for å fastslå på hvilken måte tiltaket 
eventuelt kan fremmes eller foreta de nødvendige skritt for å undersøke, eventuelt 
frigjøre kulturminnet. Fristen kan forlenges av departementet. Så lenge fristene 
løper kan tiltaket ikke iverksettes. 

Bestemmelsene i første og annet ledd får tilsvarende anvendelse ved utarbeiding 
av reguleringsplan og bebyggelsesplan.” 

 

 

E-post: Postmottak@tffk.no Postadresse: Troms og Finnmark fylkeskommune, postboks 701, 9815 Vadsø  

 

 

https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arkeologiske-kulturminner/Saksbehandling-i-arkeologi/KML-8-foerste-ledd-Soeknad-melding-om-dispensasjon
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