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ARKEOLOGI I HVERDAGEN 
Utfordringer 
• høy tetthet av arkeologiske 

kulturminner av nasjonal og 
internasjonal verdi – også i dyrket 
mark 

• Høy aktivitet og utbyggingsgrad i de 
samme områdene 

• Intensivt jordbruk 
• Kontinuerlig gårdsdrift tilbake til 

steinalder  
• Vi har et lovverk som automatisk 

freder kulturminner eldre enn 1537 
– ALT! 

Hvordan håndterer vi dette? 

 



STRUKTURERENDE IDÉER: 

PRIORITERE 

• Vi skal ikke ta vare på ALT men 
verne om det viktigste 

TIDLIG OG TYDELIG 

• Vi ønsker å gi tidlige og tydelige 
innspill til arealplanprosesser og 
byggesaker 

TENKE NYTT 

• Vi vil være nytenkende og 
løsningsorienterte 

 

 



RPBA – Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk  2013-2040 
 
Inkluderer tre kategorier 
kulturminneforvaltning:  
 
• Regionalt viktige kulturmiljøer 
• Utviklingsområder/ 

utbyggingsområder  
• Resterende arealer  

 



37 kulturmiljøer 
 
UTVALGSKRITERIER 
• Helhetlig landskapsrom 
• Høyt funnpotensial 
• Høy kildeverdi 
• Høy opplevelsesverdi 
• Stor tidsdybde/ egenart/ variasjon 

 

http://www.vfk.no/Tema-og-
tjenester/Kulturarv/Vestfoldhistorie-artikkel/Regionalt-
viktige-kulturmiljo/  
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• Reguleres inn i kommuneplan/ 
reguleringsplaner i hensynssone med 
bestemmelser og retningslinjer 

• Vernehensyn tilpasset kulturmiljøet 
• Nye tiltak må ivareta helheten og 

særpreget 
• Viktig å opprettholde kulturlandskap 

og jordbruk 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel/  
Kulturmiljø Oseberghaugen og 
Slagendalen 
 Helhetlig landskapsrom 

 Høyt funnpotensial 

 Høy kildeverdi 

 Høy opplevelsesverdi 

 Stor tidsdybde/ egenart/ variasjon 

 

 
 
 
 



 
• Liberal forvaltning av 

kulturminner 
• Undersøkelsesplikten i 

kml § 9 oppfylles 
tidligst mulig i 
planprosessen 

Utviklingsområder 



 
 

• Undersøkelsesplikten 
i kml § 9 oppfylles så 
tidlig som mulig i 
planprosessen 

• Viktige kulturminner 
ivaretas med 
hensynssoner 

Resterende arealer 
«Business as usual» 



Undersøkelsesplikten i kml § 9 
 

Ved planlegging av offentlige eller 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 
kml § 3, jfr § 8.1.  

 

• Hvilke saker?  

 



 

Saker som landbrukskontorene skal innhente 

uttalelse fra regional kulturminneforvaltning  

 

• Alle offentlige og større private tiltak, jf kulturminneloven §9 

• Søknader om bygging av landbruksveier 

• Søknader om nydyrking på 15 dekar eller mer  

• Alle saker som kommer i konflikt med registrert R 

• Søknader om tilskudd til grøfting på tidligere grøfta jorder - 
som berører automatisk fredete kulturminner*  

 



Ekstraordinært statlig tilskudd til grøfting 
 
• Ny forskrift av 25.06.13 om tilskudd til drenering av 

jordbruksjord. 
– Kommunene ansvarlige for å vurdere om søknadene berører 

automatisk fredete kulturminner 
– Dersom søknadene berører automatisk fredete kulturminner 

oversendes søknaden regional kulturminnemyndighet 
 

• 23.09.13: Brev fra Riksantikvaren med anbefalte 
retningslinjer til regional kulturminneforvaltning  
 



 
 

 

RIKANTIKVARENS  ANBEFALNING 

 

Søknader skal alltid sendes fylkeskommune/Sametinget  
• i tilfeller hvor det er kjente automatisk freda kulturminner (jf. Askeladden) på arealene som omfattes av 

dreneringen eller 
• hvor man kjenner til automatisk freda kulturminner som ikke ligger i Askeladden 

 
Saker hvor kulturminneinteresser kan berøres, og derfor skal sendes til 
fylkeskommunen/Sametinget: 
• Kjente automatisk freda kulturminner i en viss avstand fra arealets ytterkant. Vi anbefaler 
• 100 m som et utgangspunkt, men dette bør fastsettes ut fra lokale og regionale forhold. 
• Kategorien «uavklart» i Askeladden. 

 
«Hjelpekriterier» som kan bidra i å identifisere gammel bosetting og bevarte automatiskfreda 
kulturminner: 
• Gårdsnavn og stedsnavn. 
• Topografi og helningsgrad. 
• Hvor lenge det er siden arealet ble grøftet sist. 
• Jordsmonn - leirjord/lettdrenert jord/myr osv.  
• Høyde over havet (gammel marin grense) som tilsier potensial for steinalderfunn. 
• Planerte områder tilsier lavt potensial (jf Skog og landskaps jordsmonnskart «kilden»). 
• Avstand (for eksempel 100 m) fra nåværende tun/evt. tidligere kjent tun. 
• Funn av oldsaker i området. 
• Nærhet til middelalderkirke. 
 
Skriftlige kilder som bygdebøker og gårdshistorie vil også være nyttig grunnlagskunnskap for 
kommunene. 

 
 

 
 



Vestfoldmodellen 

 
Disse søknadene oversendes Kulturarv i VFK: 
1. Søknader som direkte berører jorder med automatisk fredete 

kulturminner registrert i Askeladden 
2. Søknader der jordene ligger innenfor RPBA kulturmiljø 
3. Søknader i Lågendalen 
 
Ingen andre 



Grøftesøknader Vestfold 2013-2014 
 

Totalt 190 søknader ferdigbehandlet i fylket  
43 oversendt Kulturarv:  
• 26 i Rpba-kulturmiljøer, 11 i Lågendalen, 5 direkteberøring med rune-R, 1 feilsendt 
• 29 sjekket ut og avskrevet – ingen registrering  
• 12 sjekket ut med geofysiske metoder (2 med ettergravning) 
• 2 gjenstår  (vinterkjøring geofysikk) 
7 saker krever dispensasjon fra kulturminneloven før grøfting kan skje 

 

 

 

 

 
 





 
• Godt verktøy for å oppdage arkeologi i 

og over bakken 
 
• Godt verktøy for å avgrense 

arkeologiske boplassområder/ 
lokaliteter 

 
• Godt prioriteringsverktøy, spesielt i 

store forundersøkelser 
 

• Tidsbesparende = ressursbesparende 
 

• Muliggjør registreringer også vinterstid 
 
 

 
 
 

Fjernmåling og 
geofysikk  









Gjerstad i 
Larvik 

 









Område K_vest.exe
Område L_øst.exe
Område M_midt.exe


Resultat 
• 1,5 hektar kjørt 
• 1 dagsverk i felt 
• 1 ny gravhaug 

påvist  i 
hovedlednings-
grøft 

• Stedfestelse av 
tidligere kjent 
gravfelt 



Stubberud i Sande 



Stubberød.exe


Resultat 
• 3,7 hektar kjørt 
• 1 dagsverk i felt 
• Funn av 3 nye 

gravhauger 
 



Veberglia i Sande 



Veberglia.exe


 
 
 



 
 
 



Aske i Larvik 



Aske.exe








 
• Godt verktøy for å oppdage arkeologi i 

og over bakken 
 
• Godt verktøy for å avgrense 

arkeologiske boplassområder/ 
lokaliteter 

 
• Godt prioriteringsverktøy, spesielt i 

store forundersøkelser 
 

• Tidsbesparende = ressursbesparende 
 

• Muliggjør registreringer også vinterstid 
 
 

 
 
 

Fjernmåling og 
geofysikk  



Kokegroper 



Depth: 40 – 60 cm  
 

Kokegroper 



kokegroper 



Kokegrop 



Tjøllingvollen 
Guri  



Tjøllingvollen 
Guri 



Tjøllingvollen 
Guri 



Tjøllingvollen 
Guri 



Tjøllingvollen 
Guri 



Tjøllingvollen 
Guri 



Tjøllingvollen 
Guri 



Tjøllingvollen 
Guri 

Depthrange: 25 – 120cm 



Hovedgrep 
 
VESTFOLDMODELLEN KORT OPPSUMMERT 

 
• Prioritert vern   
• Helhetlige kulturmiljøer foran enkeltliggende kulturminner 
• Gi og ta – prinsippet: Restriktiv forvaltning innenfor 

kulturmiljøene, liberal forvaltning i utviklingsområdene  
• Fokus på innsamling av data/ kunnskap i prioriterte 

kulturmiljø 
• Implementere ny teknologi  

 





 
 
 Surveys and Fieldwork 

• LBI surveys 2010, 2011 and 2012 
• Measured areas used methods, etc. 
• Mandays in field 
• (statistics), images (best if rare and/or unique ones!) 

TAKK FOR OSS!  


