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1 SAMMENDRAG 
I forbindelse med reguleringsplan for Solhaugen gnr 7/5, varslet Trøndelag fylkeskommune 
behov for arkeologiske registreringer av området i henhold til kulturminnelovens § 9. Dette 
ble gjennomført i oktober, 2020. 

Det ble gravd 6 prøvestikk – hvorav ingen var funnførende. Området ble også 
overflateregistrert, uten at det ble påvist kulturminner synlig på overflaten.  

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen, det vil si 
før år 1537, er automatisk fredete etter § 4 i kulturminneloven (kml), og i henhold til 
gjeldende forskrifter til kulturminneloven er fylkeskommunen delegert ansvaret for å 
ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker. 
Fylkeskommunen kan derfor kreve arkeologiske registreringer før en eventuell godkjenning 
av planen/tiltaket, jamfør. kulturminneloven. §8 og §9 

Tiltakshaver har etter kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på 
automatisk fredete kulturminner. Det vil som regel innebære en befaring eller registrering 
av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen. Tiltakshaver for denne 
registreringen var Anders Støren Berg. 

Hensikten med undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk fredete 
kulturminner som kunne komme i konflikt med tiltaket. 
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Figur 1: Arkeolog Andreas Alsaker under gravingen av prøvestikk nr. 3 på nordlige flaten. Tatt mot: N. 
Foto: Skule Spjelkavik/Trøndelag fylkeskommune. 

3 METODE OG DOKUMENTASJON 

3.1 Registreringsmetoder 
Det berørte området ble undersøkt ved prøvestikking, der det graves hull på ca. 40x40 cm 
ned til berg eller uberørt undergrunn. Med denne metoden vil kulturminner være synlige 
som lag med avvikende farge og konsistens i sidene (profilen) på hullet. Man kan også 
gjøre funn av gjenstander, f.eks. flintbiter eller keramikk. Jordmassene såldes der hvor det 
er anledning til dette, ellers gjennomgås de manuelt. 

Det berørte området ble undersøkt ved visuell overflateregistrering. Det vil si at arkeologer 
går over det aktuelle området til fots og ser etter og kartfester automatisk fredete 
kulturminner som er synlige på overflaten, f.eks. gravhauger, rydningsrøyser, bautasteiner 
og fangstgroper. 

3.2 Dokumentasjon 
Alle prøvestikk ble dokumentert med tekst og foto, og ble målt inn med Altus NR3 DGPS 
med CPOS signalkorreksjon. Foto ble tatt med en smarttelefon av typen Samsung Galaxy 
Note 10. Kartene ble utarbeidet i ArcMap versjon 10.6.1. 
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4 OMRÅDET 

 

Figur 2: Oversiktskart over planområdet. Kartframstilling: Skule Spjelkavik/Trøndelag fylkeskommune. 

4.1 Topografi og landskap 
 

Det undersøkte området har ett kupert terreng hvor størsteparten av den nordlige delen av 
planområdet tas opp av lyngdekt berg. Ferdsel inn til planområdet går via en vei fra vest 
inn til planområdet. 72 meter fra gården Skardsvågen deler veien seg i to og mens den 
sørlige traséen går direkte til Skardsvågen går den nordlige mellom bergrabbene og 
munner ut i en vei med nord-sørlig henvendelse midt i planområdet som går mellom 
gårdene Sikla i nord og Skardsvågen i sør. En flate mellom berget helt i nord ved 
plangrensen har tydelige hjulspor, men er dag ikke i bruk som vei og er som en følge av 
dette overgrodd av lyng og torv. Traséene og flate er alle nedsenket i landskapet og som en 
følge av dette lune lommer godt beskyttet mot vind av berget. Ved Skardsvågen gård går 
plangrensen sør-østover langs berget og mot viken med samme navn. Terrenget i 
planområdet rundt denne gården skråner jevnt ned mot viken og bærer preg av 
menneskelig aktivitet da området er fullt av avfall og restene etter tidligere gårdsbygg. Ved 
sjøkanten befinner det seg ett båtnaust. 
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Figur 3: Bilde over gården Skardsvågen med utsikt utover viken med samme navn. Grensen på 
planområdet går langs bergryggen til høyre i bildet. Tatt mot: SSØ. Foto: Skule Spjelkavik/Trondheim 
fylkeskommune. 
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4.2 Tidligere funn i området 
 

 

Figur 4: Oversiktskart over kjente funn i nærområdet. Kartframstilling: Skule Spjelkavik/Trøndelag 
fylkeskommune. 

Ved tidligere undersøkelser i området har det blitt registrert flere automatisk fredede 
kulturminner knyttet til bosetning og aktivitet i steinalderen i form av funn av flintavslag og 
kull (se figur 4). Ett løsfunn av en spydspiss i skifer med usikker datering (ID 55834) er 
også blitt gjort i nærområdet. De registrerte kulturminnene viser at området har opplevd 
mye aktivitet i løpet av forhistorien. Selve planområdet er med sin nærhet til havet i form 
av viken Skardsvågen et godt sted for fiske mens de nedsenkede traséene i berget kan ha 
gitt ly for vinden og ha vært gode boplasser. Planområdets topografi, nærhet til ressurser 
og de omkringliggende funnene av kulturminner førte til at det ble ansett som sannsynlig at 
området kunne inneholde ikke tidligere kjente kulturminner.  

5 OM UNDERSØKELSEN 
I løpet av de to dagene med feltarbeid var det stor sett oppholdsvær med kun enkelte 
veldig lette og korte regnbyger hver dag. Til tider førte noen større skylag til ujevn 
lyskvalitet, men i det hele og stor var været ingen hindring for gjennomføringen av 
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feltarbeidet.

 

Figur 5: Oversiktskart med prøvestikkene markert i grønt, detaljert beskrivelse av prøvestikk er lagt 
ved som vedlegg. Kartframstilling: Skule Spjelkavik/Trondheim fylkeskommune. 

Den første dagen ble det gjort en innledende overflateregistrering av hele planområdet for 
å bli kjent med terrenget og kartfeste mulige kulturminner som kunne være synlig på 
overflaten, det ble også gjort stikk med jordbor i planområdets flater for å undersøke 
mulighetene for å grave prøvestikk. Etter overflateregistreringen ble det bestemt at flaten 
ved den nordlige plangrensen var det området som beste egnet seg for prøvestikk og dette 
ble dermed området hvor resten av undersøkelsen ble konsentrert rundt. Denne første 
dagen ble det gjort to prøvestikk i den østlige enden av traséen og de gravde massene ble 
deretter såldet i en bekk som gikk langs veien mellom Sikle og Skardsvågen, begge 
prøvestikkene viste seg å være negative. 

Dag to ble det satt 4 prøvestikk til på flaten og massene fra disse ble også såldet. 
Resultatet fra disse prøvestikkene var i likhet med den første dagen også negative.    
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Figur 6: Flaten nord i planområdet hvor prøvestikk ble gjennomført. Tatt mot: V. Foto: Skule 
Spjelkavik/Trondheim fylkeskommune. 

6 KONKLUSJON  
Ved denne arkeologiske registreringen ble det ikke påvist noen nye automatisk fredete 
kulturminner. 

 

Andreas Alsaker arkeolog 
Trøndelag fylkeskommune 
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7 VEDLEGG 

7.1 Tabell over prøvestikk 
 

PS_STATUS SOLD_STATUS MÅL DYBDE FUNN_BESKRIVELSE PROFIL_BESSKRIVELSE PSNR ANTALL_FUN REG_AV REG_DATO
Negativt Vannsoldet  40x40  70  Lite flintfragment, 

avskrevet
 1) Myrtorv, 55cm, 2) Fin brungrå sand og 
store steiner, 15cm+

1 1 Skule Spjelkavik 2020-10-22

Negativt Vannsoldet  40x40  68   1) Myrtorv med grus og stein, 50cm, 2) 
Brungrå sand og stein, 18cm+

2 0 Skule Spjelkavik 2020-10-21

Negativt Vannsoldet  50x50  57   1) Myrtorv, 49cm, 2) Mørk brungrå sand 
og stein, 8cm

3 0 Skule Spjelkavik 2020-10-21

Negativt Vannsoldet  40x40  95  Vannrullet flintfragment, 
avskrevet

 1) Mørk brun myrtorv, 88cm, 2) Fin 
gråbrun sand, med noe grus, 7cm

4 1 Skule Spjelkavik 2020-10-22

Negativt Vannsoldet  40x40  82   1) Mørk brun myrtorv, med belte med pukk 
ca 25cm ned, 60cm, 2) Fin brungrå sand, 
22cm

5 0 Skule Spjelkavik 2020-10-22

Negativt Vannsoldet  50x50  67   1) Myrtorv med stein og pukk, 36cm, 2) 
Mørk brun myrtorv, 25cm, 3) Brungrå sand 
og grus, 6cm

6 0 Skule Spjelkavik 2020-10-22
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