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Uttalelse etter arkeologisk registrering - Oversendelse av rapport og
regnskap - Gang- og sykkelveg Fv. 82 - Hadsel kommune. Tillatelse til
inngrep i automatisk fredete kulturminner i medhold av
kulturminneloven § 8 fjerde ledd.
Konflikt med id 265557: Kokegrop
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om
kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008. Vi gjennomførte i august 2019
arkeologiske registreringer langs planlagt trase for gang- og sykkelveg langs Fv. 82, Hadsel
kommune. Det ble gjort funn av to nye kulturminnelokaliteter.
Nærmere om planforslaget
Det planlegges å anlegges gang- og sykkelsti langs fv. 82 i Hadsel kommune. Planen inkluderer
gang- og sykkelsti, vegskulder og noen steder grøntareal. I området ved Hadsel kirke er planen i
konflikt med ei kokegrop (lokalitet id 265557). I samme område går planområdet også tett inntil en
kokegroplokalitet (id 265562).
I hht. Kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan,
tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av
planen. Nordland fylkeskommune er rette myndighet til å avgjøre dispensasjonsspørsmålet i denne
saken, i hht. Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 24.3. 2011. Uvtidet og forlenget i brev
fra Klima- og miljødepartementet av 1.4. 2015 og videreført fra 1.7. 2016.
Delegert til fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i fylkestingets vedtak i FT-sak 52/16 av 247.4.
2016, samt fylkesrådets vedtak i FR-sak 172/16 av 19.5. 2016.
Fylkesrådens vedtak
Med hjemmel i kulturminneloven § 8 første ledd fatter fylkesråden følgende vedtak:
I forbindelse med anlegging av gang- og sykkelveg, inkludert vegskulder og grøntareal, gis
det med dette tillatelse til å fjerne lokalitet id 265557, ei kokegrop, ved Hadsel kirke på gbn
62/1 i Hadsel kommune. Jf. vedlagte kartskisse.
Tillatelsen gis uten vilkår om ytterligere arkeologiske undersøkelser, siden Nordland
fylkeskommune allerede har gjennomført tilstrekkelig dokumentasjon av kokegropa.
Tillatelsen gjelder kun det omsøkte tiltaket.
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Beskrivelse av kulturminnene og Nordland fylkeskommunes merknader
•

Lokalitet id 265557 er ei kokegrop som har blitt trekulldatert til romertid. Kokegropa ble
snittet og dokumentert etter fylkeskommunens midlertidige myndighet. Lokalitet id 26557 skal
merkes av i plankart som bestemmelsesområde med løpenummer. Følgende tekst skal tas
inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
«Det berørte kulturminnet, id 265557, som er markert som bestemmelsesområde (#1/slik
som planlegger finner hensiktsmessig) i plankartet kan fjernes uten ytterligere arkeologisk
undersøkelse»

•

Lokalitet id 265562 er et kokegropfelt bestående av to påviste kokegroper. Lokaliteten er
trekulldatert til eldre jernalder, og er automatisk fredet. Det er sannsynligvis flere kokegroper
innenfor lokalitetsavgrensingen enn det som fremgår av fylkeskommunens sjakter.
Lokaliteten berøres ikke direkte av planen, men ligger direkte opp mot plangrensen i nordlige
del av gang- og sykkelvegen.
Vi forutsetter at lokaliteten, inkludert dens 5 meter brede sikringssone merket i gult, sikres
under anleggsperioden med midlertidig gjerde. Det må ikke forekomme markinngrep,
tildekking, lagring eller mellomlagring av masser eller utstyr eller kjøring med tungt maskineri
på lokaliteten. Dette må bringes videre til dem som skal gjennomføre arbeidet.

Lokalitetene er merket av i vedlagte kart og rapport. Geometriene kan lastes ned på
www.askeladden.ra.no, eller Nordland fylkeskommune kan være behjelpelige med dette.
Fylkeskommunen viser til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep
skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Det forutsettes at nevnte pålegg
bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.
Våre utgifter ved befaringen belastes tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10. Befaringen er
kostnadsberegnet til kr. 77 777,50 etter nasjonal mal for 2019. Beløpet er lavere enn budsjettert.
Faktura for beløpet ettersendes.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.
Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner
Stine Grøvdal Melsæther
feltarkeolog

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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15/4497
10.09.19 – 12.09.19 og 18.09.19
Hadsel
FV 82
Gnr: m.fl. Bnr: m.fl.
Maskinell sjakting i forbindelse med nye
gang- og sykkelsti langs FV 82 mellom
Stokmarknes og Hadsel, samt mellom
Steilo og Gulstad.
Joakim Wintervoll

Figur 1. Oversiktsbilde sjakteområdet ved Hadsel kirke.

Side 1

Bakgrunn

Nordland fylkeskommune ble i et brev datert 23.03.2015 varslet om oppstart med
planarbeidet for gang- og sykkelsti mellom Stokmarknes og Hadsel, samt Seilo og Gulstad, i
Hadsel kommune. Tiltakshaver er Hadsel kommune. Hensikten med den nye gang- og
sykkelstien er å bedre trafikksikkerheten, samt å tilrettelegge for en ønsket utvikling til bedre
folkehelse.
Planområdet går igjennom flere områder som det tidligere hadde blitt funnet kulturminner i
nærheten av. Blant annet området rundt Hadsel kirke (ID 84458), hvor det ligger en rekke
kjente automatisk fredede kulturminner på jordene rundt. Nordland fylkeskommune meldte
dermed behov for å gjennomføre en arkeologisk registering i henhold til kulturminneloven §9.
Hensikten med den arkeologiske registreringen var å søke etter nye kulturminner med
maskinell sjakting.
Befaring
Registeringen ble utført i perioden 10.09.2019 – 12.09.2019 og 18.09.19 av arkeolog Joakim
Wintervoll. Hadsel kommune stilte med gravemaskin og maskinfører fra deres tekniske
avdeling. Traseen til gang- og sykkelstien ble først gått over for å se hvilke områder som
hadde best potensiale for å finne nye kulturminner og fire strekninger av traseen ble valgt ut
til maskinell sjakting. Områder med dyp myr og dype grøfter, samt planerte områder ble ikke
sjaktet, da disse ble vurdert til å inneha lavt til fraværende funnpotensial.
Det ble gravd 18 sjakter, fordelt på fire strekninger, hvor to sjakter var funnførende. Kun en
strekningene var funnførende, og det var i området øst for Hadsel kirke (ID 84458), hvor det
ble oppdaget to nye kokegropsfelt (ID 265557 og ID 265562).

Figur 2. Plankart over gang- og sykkelstien som er planlagt mellom Seilo og Gulstad. De røde
ringene markerer områder med varslet funnpotensiale. Da feltarbeidet startet, ble tre av dem
avskrevet på grunn av tykk myr og moderne forstyrrelser. De tre siste ble det maskinelt sjaktet
på, men alle områdene var funntomme.
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Figur 3. Oversiktskart over sjakt 13 til 18, på Husby helt vest i planområdet.

Figur 4. Oversiktskart over sjakt 8-12, i et myrområde øst for Husby.
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Figur 5. Oversiktskart over sjakt 6 og 7, ved det gamle sykehjemmet.

Figur 6. Plankartet over gang- og sykkelsti mellom Stokmarknes og Hadsel. Den røde ringen
markerer området hvor det før prosjektet startet ble anslått at man kunne påvise kulturminner.
Området ble maskinelt sjaktet.
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Figur 7. Oversiktskart over sjakt 1-5 og de tre kokegropene som ble funnet i området.
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ID 265562 – Hadsel kokegropsfelt – Automatisk fredet
Lokaliteten består av to kokegroper som ligger på toppen av brinken. Bak brinken er det en
åpen gresslette med en svak helning imot øst. Gitt at området rundt Hadsel kirke har en god
del funn av spredte kokegroper (ID 2665557-0, 112271-1, 139254 og 139251-1) er det meget
sannsynlig at det fins flere kokegroper under overflaten av gressletta i området som ikke er
undersøkt. Lokaliteten er avgrenset fra toppen av brinken i øst og sør, hvor kokegropene ble
funnet, til skogen i vest og nord.
ID 265562: Kokegrop 1 – Automatisk fredet
Rundoval kokegrop, 135 x 120 cm i plan. Sort sandholdig kullring rundt kanten av
kokegropen med mye skjørbrent stein i midten.
En karbonprøve ble tatt i plan og resultatet på dateringen ble 313 – 406 cal AD, en periode
kjent som romertid.
ID 265562: Kokegrop 2 – Automatisk fredet
Rund kokegrop, 110 cm i diameter. Sort kullholdig sand rundt kanten med skjørbrent stein i
midten.
En kullprøve ble tatt i plan og resultatet av dateringen ble 133-264 cal AD, også fra perioden
romertid.

Figur 8. Planbilde av kokegrop 1 (ID 265562-1) til venstre og kokegrop 2 (ID 265562-2) til
høyre.
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ID 265557 – Romertids kokegrop – Fjernet (automatisk fredet)
Kokegrop som var rund i plan, 60 cm i diameter. Massene i strukturen var sort kullholdig
sand med en del skjørbrent stein. Siden kokegropen lå alene i sjakta og ville komme i konflikt
den planlagt gang- og sykkelstien, ble det gitt dispensasjon etter fylkeskommunens delegerte
myndighet til å fjerne den.
Kokegropen ble snittet og
dokumentert. I profil hadde
kokegropen skrå kanter og
noe ujevn bunn. Kokegropen
lå rett på furete
varmepåvirket berg.
Kokegropen bestod av et lag,
samme som i toppmassene
og var 10 cm på sitt dypeste.
En karbonprøve ble tatt fra
bunnen av profilen til
kokegropen og dateringen ble
211-383 cal AD, perioden
Figur 9. Planbilde av kokegropen før den ble snittet.
romertid.

Figur 10. Profilbilde av kokegropen etter at den ble snittet.

Figur 11. Profiltegning av kokegropen. Lag beskrivelse: 1) Sort kullholdig sand med skjørbrent
stein, 2) Brun sand med noe trekull og 3) Varmepåvirket berg. KP = karbonprøve (KP3)
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Vurdering

Figur 12. Oversiktskart over lokalitetene ved Hadsel kirke. Alle kokegropslokaliteten i området
er mer merket med ID-etikett.

Den arkeologiske registeringen ble gjennomført 10.09.19 – 12.09.19 og 18.09.19 med
maskinell sjakting. Det ble gravd 18 sjakter hvor to sjakter var funnførende. Det ble registrert
en automatisk fredet lokalitet i form av et kokegropsfelt (ID 265562) og en kokegropslokalitet
som ble fjernet med forenklet dispensasjon (ID 265557).

Bodø, den 27.11.2019
Joakim Wintervoll

Vedlegg I: Sjakteliste
Vedlegg II: Oversiktsbilder positive sjakter
Vedlegg III: Karbonprøver fra kokegroper
Vedlegg IV: Original profiltegning kokegrop (ID 265557)
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Vedlegg 1: Sjakteliste
NR POS
OMRÅDE
eller
NEG
1
pos
Hadsel
kirke
2

neg

Hadsel
kirke

3

neg

Hadsel
kirke

4

pos

Hadsel
kirke

5

neg

Hadsel
kirke

6

neg

Sykehjemmet

7

neg

Sykehjemmet

8
9
10
11
12
13
14
15

neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg
neg

Husby
Husby
Husby
Husby
Husby
Husby
Husby
Husby

16

neg

Husby

17

neg

Husby

18

ned

Husby

UNDERGRUNN

DYBDE

STRUKTURER

KP

Rustbrun grus med
en del forvitret
berg
Rustbrun grus med
en del forvitret
berg
Rustbrun grus med
en del forvitret
berg
Rustbrun grus med
en del forvitret
berg
Rustbrun grus med
en del forvitret
berg
Rustbrun grus i øst
og mye fyllmasser
av sort moll og
store stein i vest.
Rustbrun grus over
berg i vest og mye
fyllmasser av sort
moll og store stein i
øst
myr
myr
myr
myr
myr
rustbrun sand
gråbrun sand
myr og gråbrun
sand
myr og gråbrun
sand
myr og gråbrun
sand
rustbrun sand

40-60 cm

1 kokegrop (ID
265562-1

KP 1

2 kokegroper (ID
265562-2 og ID
265557-0)

KP 2
KP 3
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40 cm

30-50 cm

30-50 cm

30-50 cm

30-50 cm

20-30 cm

30 - 40 cm
40- 50 cm
40- 50 cm
50 - 60 cm
60 cm
30 cm
30 cm
60 cm
60 cm
30 cm
40- 65 cm

Vedlegg II: Oversiktsbilder positive sjakter

Figur 13. Sjakt 1, hvor det ble registrert en kokegrop (ID 265562-1).

Figur 14. Sjakt 4, hvor det ble registrert to kokegroper (ID 265562-2 og ID 265557).
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Vedlegg III: Karbonprøver

Figur 15. KP 1 fra topp av kokegrop 1 (ID 265562-1).
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Figur 16. KP 2 fra toppen av kokegrop 2 (ID 265562-2).

Side 12

Figur 17. KP 3 fra profilen av romertidskokegrop (ID 265557-0)
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Vedlegg IV: Original profiltegning kokegrop (ID 265557)

Side 14

Figur 1: De to nyregistrerte lokalitetene merket av med rød pil. Lokalitet id 265562 (øverste røde pil) er automatisk fredet og skal ikke berøres av planen.
Dette gjelder også lokalitetens hensynssone, markert med gult. Lokalitet id 265557-0 (nederste røde pil) er ei kokegrop som er snitta og dokumentert etter
fylkeskommunens midlertidige myndighet, og tillates fjernet under anlegging av gang- og sykkelveg.

