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Forord
Et kulturminne er et spor etter menneskelig liv og virke i vårt fysiske miljø, for eksempel en
bygning, en vei, et gravminne, en steinalderboplass, ei kokegrop eller et jernvinneanlegg. Det
kan også være steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Kulturminnene
representerer både uerstattelige kilder til kunnskap om fortidige samfunn, og en ressurs for
opplevelse og bruk – i dag og i fremtiden.
Kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder (eldre enn 1537) er automatisk fredet i kraft av
sin høye alder, jfr. Kulturminneloven § 4. Fra tida før skriftlige kilder, er de materielle
levningene de eneste kildene til å forstå menneskene og det samfunnet de levde i.
Kulturminner fra nyere tid (yngre enn 1536) kan også ha høy verdi. Særlig verdifulle
kulturminner kan bli vedtaksfredet, jfr. Kulturminneloven §§ 15 og 19. Alle typer kulturminner
og kulturmiljø kan dessuten bli vernet som hensynssoner, jfr. Plan og bygningsloven § 11-8.
HOVEDPERIODE

UNDERPERIODER

14C-ÅR (før nåtid)

KALENDERÅR

Eldre steinalder

Tidligmesolitikum

10020 – 8900 b.p.

9500 – 8000 f.Kr.

Mellommesolitikum

8900 – 7690 b.p.

8000 – 6500 f.Kr.

Senmesolitikum

7690 – 5230 b.p.

6500 – 4000 f.Kr.

Tidligneolitikum

5230 – 4700 b.p.

4000 – 3300 f.Kr.

Mellomneolitikum A

4700 – 4100 b.p.

3300 – 2600 f.Kr.

Mellomneolitikum B

4100 – 3800 b.p.

2600 – 2300 f.Kr.

Senneolitikum

3800 – 3500 b.p

2300 – 1800 f.Kr.

Eldre bronsealder

3500 – 2900 b.p.

1800 – 1100 f.Kr.

Yngre bronsealder

2900 – 2440 b.p

1100 – 500 f.Kr.

Førromersk jernalder

2440 – 2010 b.p.

500 f.Kr. – 0

Eldre romertid

2010 – 1840 b.p.

0 – 200 e.Kr.

Yngre romertid

1840 – 1680 b.p.

200 – 400 e.Kr.

Folkevandringstid

1680 – 1500 b.p.

400 – 570 e.Kr.

Merovingertid

1500 – 1210 b.p.

570 – 780 e.Kr.

Vikingtid

1210 – 1000 b.p.

780 – 1030 e.Kr.

Yngre steinalder

Bronsealder
Eldre jernalder

Yngre jernalder
Middelalder

Middelalder

1030 – 1536 e.Kr.

Nyere tid

Nyere tid

1537 e.Kr. –

Figur 1: Kronologiske perioder.

Da kun et fåtall av alle kulturminner er kjent, er kulturminneforvaltninga avhengig av
arkeologiske registreringer for å kunne uttale seg til plan- og byggesaker, jf.
Kulturminneloven §§ 8 og 9. Ved eventuelle funn av automatisk freda kulturminner, kan
søker enten forsøke å tilpasse planene slik at disse ikke kommer i konflikt med tiltaket, eller
søke om dispensasjon fra lovverket. Ved et eventuelt dispensasjonsvedtak kan det bli stilt
vilkår om arkeologisk utgravning før iverksetting av tiltaket, for slik å sikre at kunnskapen
ikke går tapt for fremtidige generasjoner.
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1. Sammendrag
Denne arkeologiske undersøkelsen ble foretatt på Bakkeøyane, Auregarden 6, gbnr. 14/12 m.fl.
i Sykkylven kommune, i forbindelse med oppstart av detaljregulering av området, i forbindelse
med ny sentrumsskole for Sykkylven.
Feltarbeidet ble utført av Einar Kristensen og Signe Marie Midtgård i perioden 20/6-5/7/2018,
og rapporten ble ferdigstilt 27/2/2019. Totalt ble det brukt 34 dagsverk på saken.
Av metoder ble det benyttet visuell overflateregistrering og maskinell sjakting.
Det ble ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner.
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2. Bakgrunn og formål med undersøkelsen
Bakgrunnen for denne arkeologiske registreringa er planarbeid i forbindelse med vedtak om å
bygge ny sentrumsbarneskole i Sykkylven. Det ble i 2013 fatta vedtak i kommunestyre om at
området ved Bakkeøyane skulle velges som tomt for den nye skolen.
Formålet med registreringa var å undersøke forholdet mellom planarbeidet og eventuelle
automatisk freda kulturminne, jf § 9 i kulturminneloven av 9. juni 1978.

2.1 Tiltaket
Reguleringsplanforslaget omhandler diverse tiltak knyttet til den nye skolen, samt
tilrettelegging av tilhørende infrastruktur, gymsal m.m. Planen inkluderer areal både nord og
sør for Aureelva. Arealet sør for elva er inkludert i planen for å kunne knytte skolen sammen
med eksisterende idrettsanleggene som ligger her, samt å kunne realisere en planlagt veitrasé i
området. Området nord for elva er tenkt til nytt skolebygg, med tilhørende fasiliteter og
infrastruktur
Planområdet omfatter et areal på ca. 163 daa. Området nord for Aureelva består av
jordbruksareal. Dette området er terrassert, og det er bratte lauvskogbevokste terassekanter
mellom de oppdyrka flatene. Mot midten av planområdet i sør, er det et større områder med
blandingsskog, her går det tursti, og det er opparbeidet fiskeplasser og gapahuk mm.
Områdene på sørsiden av Aureelva er for det meste utbygd allerede, her er det idrettsanlegg,
industribygg mm. Det er noen grønne lommer imellom disse byggene, samt noe dyrkamark helt
i øst.

Figur 2: tilsendt plankart som viser planområdet
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Før planarbeidet kunne godkjennes ble det stilt krav om arkeologisk registrering. Dette kravet
var grunnet i at området ble vurdert til å ha potensiale for påvisning av automatisk freda
kulturminner fra bronsealder-jernalder, både i form av bosetning og jordbruksspor. Det er
beliggenheten i landskapet, samt nærheten til tidligere kjente kulturminner som ligger til grunn
for denne vurderingen.
Figur 3. Bilde som beskriver tiltaket og området

2.2 Tidligere funn fra nærområdet
En oversikt over fredete kulturminner er å finne på www.kulturminnesok.no, eller som wmstjeneste i andre nettportaler (f.eks. www.gislink.no)
Det er registrert en rekke funn på Gnr. 14 - Aure tidligere. De fleste av disse er knyttet til det
svært funnrike området Auremarka, hvor det er registrert en rekke bosetningsspor fra
bronsealder, jernalder og vikingtid.
Rygh skriver følgende om navnet;
14. Aure. Udt. au`re. ― Aura-Páll Fornm. s. VIII 340? Aura sokn DN. II 477, 1416 AB. 80.
Ewre NRJ. II 105. Ouffre 1603. Offraa 1606. 1616. Ouffre 1617. Oure 1666. Oure med
Ullevig Engeslette 1723. Aurar, sandsynlig Flt. af Elvenavnet Aur. Se GN. 11. (Rygh 183399, B. 13 s. 142).

Figur 3: Oversiktskart som viser planområdet i forhold til tidligere registrerte kulturminner

En oversikt over gjenstander som er innlevert til museum er tilgjengelig på
www.unimus.no/arkeologi. En del av disse er også kartfestet og fotografert.
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Figur 4: Oversiktskart over SEFRAK-registrerte bygninger i området(hentet fra GISLink)

I tillegg til automatisk freda kulturminner, er det også registrert en rekke verneverdige
bygninger i området. To av disse ligger innenfor planområdet.
SEFRAK nr.
15280004006
15280004015

Bygningstype
REVEPASSARHUS
STAURLØE

Datering
1700-tallet
1800-tallet, tredje kvartal

En oversikt over en del verneverdige bygninger og andre byggverk fra nyere tid er å finne i det
såkalte SEFRAK-registeret. Dette er tilgjengelig som wms-tjeneste, blant annet på
www.gislink.no.
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3. Området
Planområdet omfatter et areal på ca. 163 daa. og ligger ca. 500m øst-nordøst for dagens
sentrumsbebyggelse på Aure, både nord og sør for Aureelva. Området brukes i dag primært til
jordbruksformål, og da i hovedsak dyrking av gress. Området består av flere flater, med svært
bratte terrassekanter imellom flatene. Disse terrassekantene er bevokste av tett lauvskog. I
områdene like nord for Aureelva er det større skogsområder med blandingsskog, og planta gran.
Her er det også tilrettelagt turstier og fiskeplasser langs elva.
Kart fra NGU indikerer at løsmassene innenfor planområdet i hovedsak består av elve- og
bekkeavsetninger, mens det i de nordligste delene av området, sør for Dalevegen er marin
strandavsetning. Dette passer godt med massene vi påtraff under sjaktingen.

Figur 5: Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet

Som følge av havstigning (transgresjon) og landheving (regresjon) har havnivået endret seg
gjennom hele forhistorien. Da isen begynte å smelte etter siste istid steg havet relativt raskt,
men samtidig begynte også landet å heve seg på grunn av mindre trykk fra isen. Resultatet ble
en påfølgende regresjon. I Møre og Romsdal ligger de førhistoriske strandlinjene derfor
generelt høyere enn dagens havnivå, men utviklingen er forskjellig fra område til område.
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David Simpson ved Bergen museum har utarbeidet et program som gjør det mulig å skrive ut
lokale strandforskyvingsdiagram. Kurvene er basert på arbeid av Stein Bondevik, John Inge
Svendsen og Jan Mangerud fra 1998. Om en forutsetter at fangstfolk i steinalderen bosatte seg
nær sjøen, kan lokale strandlinjekurver både benyttes til å vurdere funnpotensial i et område og
til å datere eventuelle funn.

Figur 6: Strandlinjekurve for Bakkeøyane i Sykkylven kommune etter skjema utarbeidet av David N.
Simpson, mars 2001 (jfr. Svendsen & Mangerud 1987, Bondevik, Svendsen og Mangerud 1998).

Figur 7: Flyfoto over planområdet. Flyfoto er tatt mens undersøkelsen pågikk - legg merke til sjaktene
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4. Strategi og metode
Strategi og metode ble valgt ut fra terreng, arealbruk og vegetasjon i området. Området ble først
undersøkt ved visuell overflateregistrering. På bakgrunn av denne, ble plassering av maskinelle
sjakter bestemt. Det ble valgt å først fokusere på de største flatene nord for Aureelva, for så å
vurdere nødvendigheten av å undersøke de mindre ubebygde områdene sør for elva. Dette ble
ikke funnet nødvendig, da den maskinelle sjaktingen nord for elva ikke medførte påvisning av
automatisk freda kulturminner.

4.1 Visuell overflateregistrering
Metoden innebærer at markoverflaten blir registrert for å påvise funn av tufter, gravminner,
dyrkingsspor o.s.v. Grunnen blir sondert ved hjelp av sonderingsbor, en ca. 1 meter lang
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av grunnen der en
stikker. Ved mulige funn blir det gjerne åpnet en sjakt eller et prøvestikk for å påvise ildsteder,
gulvnivå, dyrkingslag eller lignende, avgrense kulturminnene, og eventuelt ta ut kullprøver for
datering.

4.2 Maskinell sjakting
Metoden innebærer at en benytter gravemaskin med flatt graveskjær/pusseskjær til forsiktig å
skrape av det øverste matjordslaget. Spor etter blant annet ildsteder og stolpehull etter hus kan
være synlige i den sterile grunnen under. Sjaktene har en bredde på ca. 3 meter. Ved
undersøkelse av større områder blir sjaktene lagt parallelt, med innbyrdes avstand på ca. 10-15
meter.
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5. Undersøkelsen
Registreringsarbeidet ble utført av Einar Kristensen og Signe Marie Midtgård i perioden 20/65/7/2018, og utgjorde totalt ca. 27 dagsverk, inkludert reisetid. Maskinfører var Ole Jakob
Overå fra Dags Maskin som stilte med en 14 tonns Komatsu gravemaskin med en ca. 120cm
bred pusseskuff.
Planområdet ble først undersøkt med en visuell overflateregistrering. På bakgrunn av denne ble
det valgt å fokusere den maskinelle sjaktingen på områdene nord for Aureelva. Områdene sør
for elva er for det meste utbygd fra før, med unntak av noen mindre grøntområder, som også
virket opparbeidet, og et lite stykke dyrkamark helt i øst. Det ble bestemt at undersøkelse av
denne marka skulle vurderes etter at sjaktingen nord for elva var ferdige. Det ble ikke funnet
nødvendig å foreta videre sjakting her.

Figur 8: Arkeolog Signe Marie Midtgård dirigerer maskinfører Ole Jakob Overå under åpning av sjakt 10

Værforholda var stort sett gode mens feltarbeidet pågikk. Unntaket var torsdag 28/6, da det kom
en del nedbør. Værforholdene fikk ikke nevneverdig innvirkning på undersøkelsens forløp.

5.1 Synlige strukturer
Det ble ikke påvist synlige kulturminner som er automatisk fredete, og det ble ikke funnet
strukturer som er vurdert til å være fra nyere tid.

5.2 Sjakter
Det ble totalt åpnet 28 sjakter med maskin innenfor planområdet. Alle sjaktene var negative.
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Figur 9: Oversiktskart over sjakter m. nummer

Sjaktene demonstrerte at området har blitt svært påvirket av Aureelva sine tidligere
meandreringer. Undergrunnen varierte mye, men det aller meste virker å være fluviale
avsetninger. Ved sjakt 9-11 var det lag på lag med linser med svært godt bevart organisk
materiale. Materialet varierte i størrelse fra kvist og røtter, til greiner og noen større stokker.
Dette området har trolig blitt oversvømt ved flere anledninger, og muligens stammer de store
mengdene bevart trevirke fra utrasing av terrassekanten, kanskje nettopp i forbindelse med disse
oversvømmelsene.

Figur 10: Profil fra sjakt 9 - legg merke til de mange lagene med bevart organisk materiale
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Ved sjakt 8, 26-28 og 24-25 var det svært skrint. Matjorda var stedvis bare noen få cm. tykk,
før en kom ned på steinmasser. Vi ble informert om at mye av matjorda i dette området var
påført i nyere tid, for å gjøre området mer egnet til jordbruk. Steinen var av varrierende størrelse,
fra grus til kampestein, men for det meste et sted imellom grus og knyttnevestore stein. Massene
virket vannrullet, og det dreier seg trolig om fluviale avsetninger. I sjakt 8 ble det gravd et
dypere sonderingshull, som viste at det under steinmassene var blå-grå siltig leir.

Figur 11: Profil i sjakt 8

Den mest lovende undergrunnen ble påtruffet i sjakter 1-4, 12-16 og 18-19. Her var det et lag
med rødlig brun sand under matjorda. Massene var grovere, tilnærmet grus i sjakt 18-19. Heller
ikke her ble det observert strukturer som tolkes som automatisk freda kulturminner.

Figur 12: Oversiktsbilde, sjakt 13 - i dette området påtreffes de beste grunnforholdene innenfor
planområdet
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4 strukturer ble avskrevet som sannsynlige naturdannelser.
I sjakt 6 ble det observert et lag som kunne minne om et bevart eldre dyrkingslag. Det ble tatt
ut pollenprøver og kullprøver av laget. Under preparering av kullprøven, da lagets bestanddeler
kunne undersøkes nærmere, ble det dog klart at laget ikke inneholdt noe kull, men kun unedbrutt
organisk materiale som frø, røtter, kvist o.l. På bakgrunn av dette ble laget tolket som et naturlig
avsatt organisk lag, tilnærmet torvdannelse.
I sjakt 6 ble det også avdekket en struktur som med interessant form og dimensjoner. Denne ble
snittet i lengderetning, og påfølgende avskrevet som natur.

Figur 13: Profil i sjakt 6, med det som ved første øyekast kunne se ut som et bevart fossilt dyrkingslag

I sjakt 12 og 15 ble det observert to mulige strukturer. Begge to var noenlunde sirkulære, og
inneholdt noe kull. Begge disse ble snittet, og det ble tatt ut kullprøver av dem. Under snittingen
ble det klart at dette ikke dreide seg om bunnen av kokegrop/ildsted, som først antatt. Det ble
holdt som en mulighet at det isteden dreide seg om bevarte rester av et fossilt dyrkingslag.
Kullprøver fra disse gav datering til kal. 7498 - 7324 f.Kr. og kal. 7173 - 7048 f.Kr. På bakgrunn
av dette tolkes også disse strukturene som deler av naturlige avsatte lag, trolig er det snakk om
fluviale avsetninger i forbindelse med Aureelvas tidligere meandreringer, på lik linje med lag
observert i andre sjakter.
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Figur 14: Ansamling av trekull som ble tolket som mulig struktur. Den ble senere avskrevet som naturlig.

I sjakt 6 ble det avdekket en struktur som med interessant form og dimensjoner. Denne ble
snittet i lengderetning, og påfølgende avskrevet som natur.

5.3 Besøk i felt
Fredag 29/6 var Bjørn Ringstad og metalldetektorist Svein Ove Myrbostad på besøk. De fikk
fritt spillerom til å søke innenfor planområdet. Det ble gjort en del funn, men ingen som var
av umiddelbar kulturhistorisk interesse. Vi benyttet også metalldetektor under undersøkelsen
for øvrig, da ved å søke i laget direkte under matjorda, samt i løsmassene etter sjakting. Det
ble funnet en del jernskrot, men ingenting av videre interesse.
Ellers var grunneier Sigurd Johan Aure Saure, forpakter Ole Erling Asbjørnsen, Oddmunn
Grebstad med representanter fra kommunen, og Per Arne Grebstad, innom feltet mens
undersøkelsen pågikk.

5.4 Dokumentasjon
Sjaktene ble fotografert og kartfestet. Det ble benyttet et Canon 1000D kamera, og tatt 217
bilder (se vedlegg 1). Bildene er sortert, merket og arkivert ved bruk av Fotostation.
Kartfestingen ble gjort av Einar Kristensen og Signe Marie Midtgård, ved bruk PDA, og
bearbeidet ved hjelp av ArcMap.
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6. Resultat og konklusjon
Hele området er registrert jfr. Kulturminneloven § 9.
Av metoder ble det både benyttet visuell overflateregistrering og maskinell sjakting.
Undersøkelsen resulterte ikke i funn av nye automatisk fredete kulturminner.
Det viste seg at store deler av området trolig har blitt sterkt påvirket av de tidligere
meandreringene til Aureelva, og at løsmassene i området har gjort det lite egnet med tanke på
fortidig jordbruk og bosetning. Det at det heller ikke ble påtruffet kulturminner på områder med
forholdsvis gunstige grunnforhold, kan trolig sees i sammenheng med de rike kulturhistoriske
områdene på Auremakra, ved dagens sentrumsbebyggelse. Det kan virke som at dette området
har vært foretrukket med tanke på bosetning og jordbruk oppigjennom forhistorien.

17

7. Litteraturliste
Bondevik, S., J. I. Svendsen & J. Mangerud 1998: Distinction between the Storegga tsunami
and the Holocene marine Transgression in the coastal basin deposits of western Norway,
Journal of Quaternary Science, 13(6): 529-537.
GISLink karttjeneste: http://www.gislink.no/gislink/index.jsp
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden: http://askeladden.ra.no
Rygh, O. 1833-1899. Norske Gaardsnavne. Digitalisert versjon, hentet fra:
http://www.dokpro.uio.no/stedsnavn.html
Simpson, D. N. 2001: Excel spreadsheet prepared March 2001
Svendsen, J. I & J. Mangerud 1987: Late Weichselian and Holocene sea-level history for a
cross-section of Western Norway, Journal of Quaternary Science, 2:113-132.
Universitetsmuseenes arkeologiske gjenstandsamlinger: http://www.unimus.no/arkeologi

18

8. Vedlegg
1. Fotolist
2. Dateringer
3. Felttegninger

19

1. Fotoliste

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES
Report Date:

September 28, 2018

Material Received:

September 20, 2018

Torill Einara Nerbovik
More og Romsdal fylkeskommune

Conventional Radiocarbon Age (BP) or
Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Laboratory Number

Sample Code Number
Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability
High Probability Density Range Method (HPD)

Beta - 504516

KP4 2018 EK

(95.4%)

7173 - 7048 cal BC

Submitter Material:
Pretreatment:
Analyzed Material:
Analysis Service:
Percent Modern Carbon:

8110 +/- 30 BP

IRMS δ13C: -30.1 o/oo

(9122 - 8997 cal BP)

Charcoal (Corylus nutshell)
(charred material) acid/alkali/acid
Charred material
AMS-Standard delivery
36.44 +/- 0.14 pMC

Fraction Modern Carbon: 0.3644 +/- 0.0014
D14C: -635.63 +/- 1.36 o/oo
∆14C: -638.62 +/- 1.36 o/oo(1950:2,018.00)
Measured Radiocarbon Age: (without d13C correction): 8190 +/- 30 BP
Calibration: BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass
spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was
used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950.
Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C
(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30.
d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of
calibration graph pages.
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REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES
Report Date:

September 28, 2018

Material Received:

September 20, 2018

Torill Einara Nerbovik
More og Romsdal fylkeskommune

Conventional Radiocarbon Age (BP) or
Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Laboratory Number

Sample Code Number
Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability
High Probability Density Range Method (HPD)

Beta - 504517

KP5 2018 EK

(95.4%)

7498 - 7324 cal BC

Submitter Material:
Pretreatment:
Analyzed Material:
Analysis Service:
Percent Modern Carbon:

8330 +/- 30 BP

IRMS δ13C: -25.9 o/oo

(9447 - 9273 cal BP)

Charcoal (Betula)
(charred material) acid/alkali/acid
Charred material
AMS-Standard delivery
35.45 +/- 0.13 pMC

Fraction Modern Carbon: 0.3545 +/- 0.0013
D14C: -645.48 +/- 1.32 o/oo
∆14C: -648.38 +/- 1.32 o/oo(1950:2,018.00)
Measured Radiocarbon Age: (without d13C correction): 8350 +/- 30 BP
Calibration: BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass
spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was
used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950.
Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C
(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30.
d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of
calibration graph pages.

Page 3 of 21

3. Felttegninger
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Fylkeshuset, 6412 Molde
Telefon 71 25 80 00
post@mrfylke.no
mrfylke.no
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Fra: Guro Dehli Sanden[guro.dehli.sanden@mrfylke.no]
Sendt: 27.03.2019 15:08:09
Til: Arild Sunde Rinnan[arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no]
Kopi: postmottak sykkulven[postmottak@sykkulven.kommune.no]; Målfrid Nesje
[ malfrid.nesje@mrfylke.no]; Dokpost[ Dokpost@mrfylke.no];
Tittel: Oversending av arkeologisk registreringsrapport og tilbakemelding etter gjennomført arkeologisk
registrering - detaljregulering for Bakkøyane - ny sentrumsskule 2017/10215
Hei
Resultata frå dei vitenskapelige prøvene gjer at ein ikkje lenger tolker funna som eldre dyrkingslag, men
som naturlege avsatte organiske lag og fluviale avsetninger i samband med Aureelvas tidlegare
meandreringer. Det gjer at ein ikkje har funn av automatisk freda kulturminne innanfor planområdet, jfr.
tilsendt rapport. Vi har derfor ingen vidare merknad til planarbeidet. Faktura for den arkeologiske
registreringa vil bli sendt snart. Vi ber om at ein tar kontakt dersom ein ønsker rapporten utsendt i papir.
Med venleg helsing
Guro Dehli Sanden
Arkeolog/Rådgivar - skjøtselskoordinator
Kulturavdelinga
Møre og Romsdal fylkeskommune
Tlf. 712 80 326
guro.dehli.sanden@mrfylke.no
mrfylke.no
id:image001.jpg@01D276

Fra: Arild Sunde Rinnan <arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no>
Sendt: 18. mars 2019 09:50
Til: Guro Dehli Sanden
Emne: Tilbakemelding etter gjennomført arkeologisk registrering - detaljregulering for Bakkøyane - ny
sentrumsskule
Hei Guro,
Viser til tilbakemelding etter gjennomført arkeologisk registrering for Bakkeøyane 27.08.2018 (vedlagt). Har
du ein oversikt over kvar funnstaden som trengs å markerast ligg? Vi har redusert planområde noko, så det
kan vere at funnstaden blir liggande utanfor definert planområde. Trur ikkje vi har mottatt rapporten for
undersøkinga enda. Er den klar?
Mvh,

Arild Sunde Rinnan
Arealplanleggar

Tlf. 70 24 67 25 Tlf. sentralbord 70 24 65 00
arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no
Sjå brosjyra vår

Vi gjer merksam på at e-post til og frå Sykkylven kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova,
og også vil vere eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova.
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