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Tidligere saksgang 
Bakgrunn for saken er en områdeplan som ble varslet i 2015. Den ble lagt ut til offentlig 
ettersyn den 4.4.2016. 

Hordaland fylkeskommune varslet da behov for at det måtte gjennomføres arkeologiske 
registreringsundersøkelser. Kostnadsoverslag var dog først godkjent 24.4.2018. De 
arkeologiske registreringsundersøkelser ble gjennomført i juni måned 2018 og ble konsentrert 
til områder som ikke tidligere var arkeologisk registrerte. Det ble registrert to arkeologiske 
lokaliteter. Det var Askeladden id nr. 241011 og 241012 på henholdsvis gnr 43, mfl. bnr. I 
tillegg kjennes det to gravminner i planområdet (id 6692). 

Hordaland fylkeskommune sin dispensasjonssøknad omfatter kun lokaliteten Askeladden id 
nr. 241011. 

Figur 1. Områdeplanen er ved Storebø på den nordlige delen av Huftarøy. Området er markert 
her med blå sirkel. Grafikk etter www.gislink.no. 

Landskap og kulturmiljø 
Saksbehandler ved Universitetsmuseet har ikke hatt tid eller anledning til å besiktige de 
omsøkte arealene. Landskaps beskrivelsen bygger derfor alene på fylkets beskrivelse. De 
registrerte arealene er fortrinnsvis dyrket mark og beitearealer. Lokaliteten id 241011 
beskrives som hovedsakelig let heldende dyrket mark og stedvis flat mark. 

.
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Figur 2. Det store planområde ved Storebø vist med lilla omriss. Grafikk Hordaland 
fylkeskommune.

Andre kulturminner i området. 
Fra Storebø og området rundt kjennes enkelte kulturminner. Det er fire innenfor planområdet. 
Det er to gravhauger (id 6692) og det er to lokaliteter som ble påvist unner 2018 registrerings 
undersøkelsen (id nr. 241011 og 241012). For nærmere beskrivelse se fylkets 
registreringsrapport fra 2018. 
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Figur 3. Ved Storebø kjennes en rekke forhistoriske lokaliteter. Grafikk Hordaland 
fylkeskommune.

Beskrivelse av fornminnene 
Ved fylkets registrering ble det lagt ut i alt 27 sjakter. Av disse var 5 positive og de bestemte 
de to lokalitetene id 241011 og id 241012. Dispensasjons søknaden omfatter kun lokalitet er 
id 241011. Det ble åpnet ni sjakter på eiendommen (sjakt 3-10 og 28). Seks var funntomme 
men i sjaktene 3-5 ble det funnet spor etter forhistorisk dyrkning. Dyrkningen er noe 
beskadiget i deler av sjaktene men er stedvis ganske tydelig. 

Fra dyrkingslaget i lag 2 i sjakt 3 ble det tatt ut prøve for radiologisk datering. Den kunne 
bestemmes til førromersk jernalder (Beta-498655: 2240 +/- 30 BP (cal. BC 390-205)).  

I sjakt 3 ble det til like funnet en enkelt stolpe (S1). 

De omsøkte kulturminner 
De påviste kulturspor i form av dyrkingslag fra førromersk jernalder er nok ikke de mest 
sensasjonelle funn man kunne tenke seg. På Vestlandet har Universitetsmuseet undersøkt 
liknende lag flere steder. Vi har dog ennå ikke undersøkt sådanne spor i dette område og i det 
hele tatt har vi egentlig ikke kjennskap til jordbruket i de kystnære strøk i Hordaland. Derfor 
har de påviste kulturspor på id 241011 arkeologisk interesse. 

I registreringsrapporten omtales et enkelt dyrkingslag som ble radiologisk datert til 
førromersk jernalder. Ser man på profilfotoet på figur 14 side 17, så er det faktisk mulig at her 
er tale om mer enn et lag. Det er altså tenkelig at dyrkingen har et større tidsspenn. 

Det ene påviste stolpehull er problematisk å tolke. Man ser fra tid til annen at groper eller 
stein opptrekk kan feiltolkes som stolpehull, men dette S1 fra sjakt 3 er egentlig ganske 
overbevisende. Stolper kan jo ligge enkeltvis men tilhører oftest bygninger. Det er altså mulig 
at det skal kunne finnes langhus i området. Dette vil også være nyt å finne for området og 
derfor av god forskningsmessig verdi. 
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Figur 4. Den omsøkte lokalitet ses i sirkelen øverst til høyre merket 43/58. Grafikk Hordaland 
fylkeskommune.

Problemstillinger 
Ved Storebø er det påvist spor etter dyrking fra tidlig jordbruk og muligvis etter bosetning. 
Alt bygger ennå på en enkelt datering til førromersk jernalder. En undersøkelse vil gjennom 
arkeologiske og botanisk analyse søke forklare hvilken type jordbruk ble praktisert her i 
forhistorien. Dette er viktig informasjon idet det muligvis vil kunne belyse forskjellig 
dyrkningspraksis imellom landbruket inne i fjordene og ute ved kysten 

De usikre, men tross alt mulig spor etter bosetting kan gi opplysninger om hvorledes den 
samtidige bosetning så ut her i regionen. Det er viten som ennå er ukjent her. 

Metode og arbeidsopplegg 

Forarbeide
Forarbeidet i forbindelse med planlegging og administrasjon beregnes til 2 dager, inkludert 
tilretteleggelse av feltarbeidet. 
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Feltarbeide 
Feltarbeidet baserer seg mest av alt på dokumentasjon av dyrkingslag. Det legges ut en lang 
tverrgående profil på tvers av de tre registreringssjaktene 3, 4 og 5. Den vil måle om lag 30 
meter. Arbeidet med dette vil involvere bruk av gravemaskin en dag og hvor lagene syns best 
bevarte opprenses en profil sekvens på et par meter. Denne dokumenteres i profil med foto, 
tegning, beskrivelse og innmåling. Det tas ut prøver for radiologisk datering og botanisk 
analyse. Arbeidet med dokumentasjon av profil estimeres til 5 dagsverk og prøveuttak 1 
dagsverk.

I sjakt 3 ble det påvist en stolpe. Dessverre har saksbehandler ikke mulighet for å georeferere 
kart fra registreringsrapporten. Det gjør det vanskelig å beregne strukturtetthet. Sjakt 3 måler 
27 x 3-6 meter. I areal er det godt 121,5 m2, men av disse synes de 20 meters lengde å ligge 
utenfor og ikke mer enn rundt 25 m2 er innenfor lokaliteten. I tillegg kommer maksimalt 5 m2

innenfor lokaliteten av sjaktene 4 og 5. Altså i alt 30 m2 søkesjakt innenfor lokaliteten og en 
struktur deri. Det betyr en struktur tetthet på 0,033 (1 / 30 = 0,033). For hele lokaliteten som 
måler 266,38 m2 kan man da forvente 9 strukturer (0,033 * 266,38). Av disse dokumenteres ¾ 
fullt, hvilket er 7 (9 x 0,75 = 7). Arbeide med avdekking av felt betyr bruk av gravemaskin i 2 
dager. Manuell avdekking og opprensning er 2 dagsverk. Strukturer dokumenteres i flate og 
profil med innmåling, beskrivelse, foto og tegning. Dette berammes til 1,75 dagsverk. Uttak 
av vitenskapelige prøver fra strukturer er 1 dagsverk. 

Innmåling og digital arbeide i felt berammes til 6 dagsverk. Sammen med prosjektledelse og 
reise til og fra felt berammes feltarbeidet totalt til 30 dager. Arbeidet utføres av tre personer i 
to uker. I tillegg kommer 2 dager botanikk i felt. 

Etterarbeid
Etterarbeidet består av 5 dagsverk (1 + 4) arbeide med digital innmåling og digital 
kartproduksjon. Rentegning og utarbeidelse av tegningsliste er 1,65 dagsverk (1,25 + 0,4). 
Utarbeidelse av fotodatabase og –liste samt innlegging i nasjonal database er 0,5 dagsverk. 
Vask av kullprøver og utarbeidelse av prøveliste er 2 dagsverk (1 + 1). Strukturdatabase er 
0,23 dagsverk. Katalogisering av funne gjenstander er 0,2 dagsverk. Skrivning av rapport 
utgjør 4 dagsverk. Oppstart og ned pakking av etterarbeid er 2 dagsverk. Etterarbeidet 
berammes samlet til 15 dager. Det er 50 % av feltarbeidet, hvilket er normalt for prosjekter av 
denne størrelse. 

Botanisk etterarbeid er 1 dager administrasjon og 15 dager arbeid i laboratorium.  

(SIGN.)
Søren Diinhoff 

Forsker
Fornminneseksjonen 
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Budsjett

Lønnsdelen av budsjettet opererer med høyeste lønnstrinn innen hver stillingskategori.
Budsjetteringen følger de retningslinjer og den budsjett mal som er vedtatt av 
Miljøverndepartementet for ”Budsjettering og regnskap ved særskilt granskning av 
automatisk fredede kulturminner, jfr. kulturminneloven § 10. Kopi kan fås ved henvendelse. 
Vi gjør oppmerksom på at våre lønnskostnader inkluderer 60 % overhead.

Forberedelse  
Forarbeidet i forbindelse med faglig planlegging og administrasjon beregnes til 2 dagsverk 
forsker (15 timer forsker ltr. 69). Dette inkluderer forberedelse for feltarbeid, herunder 
bestilling av varer og tjenester og organisering av feltutstyr.

Lønnsutgifter felt
Lønnsdelen av budsjettet opererer med fastlagte lønnssatser for oppdragsprosjekt ved UiB. I 
felt blir lønnskostnaden for prosjektleder 10 dagsverk inkl. reise (75 timer forsker ltr. 69). 
Feltleder utgjør 10 dagsverk inkl. reise (75 timer ltr. 59). Feltassistanse utgjør 10 dagsverk 
inkl. reise (75 timer ltr. 48). I felt har det fastansatte personalet i tillegg til ordinær lønn krav 
på en ekstra døgngodtgjørelse som skal kompensere for ubekvem arbeidstid i forbindelse med 
faglig/administrativ ledelse av feltarbeidet (arbeidsgodtgjørelse i felt, 24 dager arkeolog og 2 
dager botaniker á kr. 667,50,- eksklusiv alle avgifter og overhead). 

I tillegg er det 2 dager botanikk i felt (15 timer ltr. 59). 

Etterarbeid  
Etterarbeid omfatter rentegning og ordning av felttegninger, merking og ordning av 
fotodokumentasjon, rensing og klargjøring av dateringsprøver, rensing og katalogisering av 
funn samt skriving av rapport.  I denne fasen vil det også gå med noe tid til oppfølgende 
administrasjon.  Det arkeologisk etterarbeider er kalkulert 5 dagsverk forsker (37,5 timer 
forsker ltr. 69), 10 dagsverk feltleder (75 timer forsker ltr. 59). 

Botanikk
Etterarbeid botanikk utgjør 16 dagsverk som er 15 dager arbeid i laboratorium (112,5 timer 
ltr. 59) samt 1 dagsverk botanikk administrasjon (7,5 timer ltr. 69). 

Utgifter til kost/losji  
Kost/losji godtgjøres etter det så kalte feltregulativ for universiteter og høyskoler, som 
opererer med noe lavere satser enn Statens reiseregulativ. Samlet budsjettert kostnad inkl. 
botanikk) er 42 døgn á kr. 976,5,- (inkl. botanikk). 

Reise/transport 
Transport av utstyr og personell baseres på 1 leiebil til kr. 20.000,-.

Leie av brakke og toalett 
Utgiften beløper seg inkl. transport til 30.000,-. 

Leie av totalstasjon og innmålingsutstyr 
Leie av totalstasjon/innmålingsutstyr baserer sig på innleid utstyr og koster i alt for hele 
perioden 12.000,00,-. 
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Utstyr
Utgifter som finansierer forbruksutstyr, s. s. dokumentasjonsmateriell (film, tegne-
/skrivesaker), nødvendig fornyelse og supplering av graveutstyr, arbeidsklær, verneutstyr etc. 
Slike utgifter beregnes ut fra en fastsatt sats på 4 % av brutto lønnsutgifter, her kr. 13.644,51,-
.
Radiologiske dateringer
Radiologiske dateringer inngår rutinemessig i våre frigivningsundersøkelser.  Slike dateringer 
er særlig viktig i denne sammenheng, da en ikke forventer å finne arkeologiske gjenstander 
som kan bidra til sikker tidfesting av de ulike forhistoriske aktiviteter i undersøkelsesområdet.  
Dateringsbehovet anslås til 10 dateringer á kr. 6.500,- /gjennomsnittspris for standard 
datering/utvidet telling/AMS). 

Gravemaskin
Det estimeres et behov for gravemaskin i totalt 22,5 timer á kr. 1400,-. Dertil regnes en gang 
flytting av gravemaskin á 5.000 kr. Tildekking av felt ligger utenfor dette budsjett. 

Vedartsbestemmelse
Radiologiske prøver sendes til vedartsbestemmelse før datering. Dette utgjør 4.500,-. 

Uforutsette utgifter 
Utgjør 10 % av brutto lønnsutgifter, her 34.111,-. 

(SIGN.)
Søren Diinhoff 

Forsker
Fornminneseksjonen 


