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Bildet viser 1869-vegen forbi Skorsteinen.

3	 Kulturmiljø
3.1	 Hva	som	skal	utredes
Fra utredningsprogrammet siteres følgende:

	 Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksom-
het i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske 
hendelser, tro eller tradisjon til.

 Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som 
en del av en større helhet eller sammenheng.

	 Automatisk	fredete	kulturminner omfatter arkeologiske og faste kul-
turminner fra før 1537 og alle erklærte stående byggverk med opprin-
nelse fra før 1650.

Følgende forhold skal belyses:

-	 Influensområde
- Beskrivelse, kartfesting og verdsetting av kjente kulturminner og 

fornminner
- Beskrivelse av evnt. vernestatus
- Beskrivelse av kulturmiljøer med kjente kulturminner utifra en helhet 
eller	sammenheng	hvor	disse	inngår.

- Beskrivelse av tiltakets forhold til kulturminner/kulturmiljøer (fysisk, 
visuelt, bruksmessig)

- Sannsynliggjøring av funnsteder for automatisk fredede kulturmin-
ner

- Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak
- Angivelse av behov for arkeologiske undersøkelser i forbindelse med 

tiltaket (planlegging, fremdrift og økonomi)

Kulturlandskap er vurdert under Naturmiljø.

3.2	 Influensområdet
Influensområdet	dekker	hele	den	aktivitetssonen	som	påvirkes	av	tiltaket,	
med	særlig	vekt	på	områder	som	bli	direkte	berørt.

3.3	 Kilder	over	planområdet
Det er utarbeidet en rapport: ”Kulturhistoriske registreringar i Romsdalen” 
i	1998	av	Kristine	Bjørndal.	Rapporten	er	utarbeidet	på	oppdrag	fra	Statens	
vegvesen og skulle danne grunnlag for stamvegplanleggingen av E136. 

Deler	av	planområdet	er	med	i		”Vegvalg”	Statens	vegvesen	Nasjonale	ver-
neplan 2002.

Deler	av	planområdet	er	med	i	forprosjekt	”Vegkulturmiljø:	Årstallsteinen”,	
utarbeidet av Bente Kjøll Øverbø sommeren 2006. Forprosjektet ligger som 
vedlegg.

3.4		 Overordnete	karakteristiske	trekk
Romsdalen	 er	 en	 svært	 gammel	 ferdselsåre.	Den	 lå	 strategisk	 til	mellom	
sjøvegen	og	landevegen.	I	lang	tid	var	dalen	den	eneste	sikre	helårsåpne	veg	
mellom	øst-	og	vestlandet	på	Nordvestlandet.	Den	ble	et	viktig	knutepunkt	
(Bjørndal 1998).

Det har vært bosetning i Romsdalen i hvert fall fra tidlig jernalder. Dette 
bevises gjennom gjenstandsfunn og gravgods som er funnet i dalen, samt 
alle gravhaugene og gravrøysene.

Store fangstanlegg i fjellet rundt dalen og steinalderboplasser eller fangst-
plasser,	tyder	på	at	det	har	vært	folk	her	også	før	den	tid.	

Den majestetiske inngangen til Romsdalen og dens strategiske plassering 
mellom	fjord	og	 innland	gir	en	grunn	 til	å	 tro	at	det	har	vært	et	 religiøst	
senter	her	 en	gang.	Det	 er	 funnet	 to	gravrøyser	med	over	100	graver	 frå	
jernalderen like innunder de majestetiske fjellformasjonene Romsdalshorn 
og Trollveggen (Bjørndal 1998).

I	1860	ble	det	gjort	stortingsvedtak	om	å	legge	veg	gjennom	Romsdalen.	
Dermed	ble	dalen	lettere	tilgjengelig	for	både	embedsmenn,	handelsreisen-
de og turister, som kommer for fullt fra midten av 1800-tallet. Kjørbar veg 
sto ferdig i 1868.

Vegen gjennom dalen hadde blitt utbedra og de første karjolene og kjer-
rene hadde alt trilla gjennom dalen ei tid da det første turistskipet kom inn 
fjorden i 1883. Skipet het ”Ceylon” og i kjølvannet av det kom det en lang 
rekke	med	skip,	noen	med	seil	andre	med	dampmaskin,	og	de	aller	fleste	var	
engelske (Bruaset 1997).

Etter	hvert	ble	gjestene	værende	i	lange	perioder	på	en	skysstasjon.	Det	var	
flere	grunner	til	å	forlenge	oppholdet,	og	for	mange	engelskmenn	var	det	
laksen	i	Rauma	som	fristet.	Utlendingene	kom	for	å	drive	tindefriluftsliv,	
jakte	og	fiske.	De	mektige	toppene	i	Romsdalen	fristet	fjellpionerene	og	i	
1881	sto	dansken	Carl	Hall	med	lokale	førere	på	toppen	av	Romsdalshorn.	

De	første	åra	gikk	karjolene	helt	frem	til	Ormheim.	Senere	ble	turen	korta	
inn	og	gjorde	vendereis	på	Flatmark	og	til	slutt	allerede	ved	Horgheim.	De	
travleste	dagene	kunne	et	100-talls	kjerrer	og	karjoler	stå	parkerte	på	Horg-
heim, mens 400 gjester tok for seg av delikatessene i dalen, først og fremst 
laksen (Bruaset 1997).

I	1880-åra	da	turisttrafikken	startet	bodde	det	100	mennesker	på	Åndalsnes,	
men	da	Raumabanen	40	år	senere	sto	ferdig	økte	folketallet	til	det	sjudoble.	
Raumabanen	var	et	storverk	med	ingeniørkunst	av	dimensjoner	og	svært	så	
mange	flittige	hender.	12	år	tok	det	å	bygge	banen,	12	stasjoner	er	det	opp-
over	dalen	og	den	er	nære	på	12	mil	lang	(Bruaset	1997).
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Bildet viser vegen i tidlig fase og hvilke store utfordringer i form av kampesteiner 
de møtte på under vegbyggingen.

Bildet viser vegen fra 1869 forbi Årstallsteinen. De store furutrærne viser at det er 
lenge siden vegen ble anlagt.

Bildet viser vegen årstallet 1869 hugget inn i den store kampasteinen som vi kaller 
for “Årstallsteinen”.

2.	1860-åra	fram	mot	1900:
I	1860	fattes	et	stortingsvedtak	om	å	legge	veg	gjennom	Romsdalen.	Vegen	
ble fullført i1868-69. Vegen ble mange steder lagt et helt annet sted i ter-
renget	og	fikk	navnet	1869-vegen	etter	byggeårsmerka	på	steiner	og	berg	i	
dalen. Mange steder er dagens veglinje 1869-vegen som er blitt utvida og 
utbedra.

3.	1960-70:
Vegen	fikk	ei	stivere	linjeføring	og	sprengstoff	ble	flittig	brukt.

Ulike	historiske	vegtyper
Vegene	fikk	 navn	 etter	 funksjon,	 etter	 stedet	 de	 ble	 bygd	 eller	 etter	 hvil-
ken sammenheng vegen ble nytta i. Eks. tyskervegen, pukkveger, teinveger, 
1869-vegen, Kongevegen og Burmavegen. Vegene kunne skifte navn gjen-
nom tidene ettersom bruken endret seg.

I	planområdet	er	det	spor	etter	både	teinveger,	pukkveger	og	ridestien.

De	såkalte	teinevegene	var veger som gikk ned til lakseteinene i elva. Nes-
ten hver eneste teine i Rauma hadde sin egen teinveg. Noen ganger var fang-
sten	så	stor	at	en	måtte	få	den	hjem	med	hest	og	kjerre.	Spor	etter	fiske	finner	

Den	historiske	vegbyggingen	i	Romsdalen
Romsdalen	utmerker	seg	ved	å	ha	mange	spor	etter	veger	fra	ulike	tidspe-
rioder og etter de ulike funksjonen disse vegene hadde. Enkelte steder er det 
spor som strekker seg fra mellomalderen, gjennom 1700- og 1800-tallet og 
frem	til	i	dag.	Mange	steder	er	terrenget	vanskelig	å	bygge	veg	gjennom.	
Her sa ofte leia seg selv, ved at det bare var en mulighet. Svært ofte ble ny 
veg	lagt	oppå	gammel	veg	sin	trasè.	Prinsippet	om	mest	mulig	framkom-
melig veg for minst mulig arbeid var gjeldende.

Andre	steder	var	det	flere	alternativer	selv	om	terrenget	var	problematisk,	
og hver tidsperiode hadde sine prinsipper og ideer om hvor vegen skulle 
ligge.	I	området	rundt	Skiri	ligger	det	4	generasjoner	med	veg	i	terrenget.	
Området	er	fullt	av	kampesteinsblokker	og	flere	løp	av	Rauma	elv.	I	tillegg	
er terrenget utsatt for steinras og snøfonner som har gjort sitt til at det har 
blitt veger fra ulike tidsperioder.

En	kan	skille	ut	3	vegbyggingsperioder	i	Romsdalen:
1.	Slutten	av	1700-tallet	og	begynnelsen	av	1800-tallet:
Den gamle veglinja fra mellomalderen er tidligere utvidet og omlagt. Det 
finnes	flere	spor	etter	denne	og	den	kalles	allfarveg/gamlevegen.

en som grinder og hasser til teinene og fasttjoring av teinene i elva slik det er 
ved Malihølen og Horgheimsteina (Bjørndal 1998).

Innenfor	planområdet	Monge	-	Flatmark	var	det	5	teiner,	deriblant	ei	i	Kjer-
kefossen	på	Flatmark.	Situasjonen	i	dag	er	at		mange	av	de	gamle	teinvegene	
holder	på	å	gro	igjen	og	forsvinne	fordi	teinfiske	i	Rauma	tok	slutt	i	1975.	
Det	har	heller	ikke	vært	laksefiske	på	flere	år	noe	som	gjør	at	færre	tråkker	
på	stiene	og	langs	med	elva.

Pukkvegen	har	fått	navnet	sitt	etter	måten	den	ble	laget	på.	Disse	vegene	ble	
til	under	andre	verdenskrig	av	polske	krigsfanger.	Fangene	ble	satt	til	å	slå	i	
stykker	stein	til	pukk.	Pukken	ble	så	lagt	ned	på	de	stiene	som	allerede	var	
der,	eller	på	bakkeoverflata	for	å	lage	en	ny	veg	med	fastere	dekke.
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Kors gamle kirkegård

Bildet viser Fantehelleren som er i bruk den dag i dag.

Bildet viser Tove og Håkon Skiri i traseén til ridevegen på Skiri.

Bildet  viser hvordan Skorsteinen “skores” opp for ønske om hell og lykke på reisen.

Fornminner
Kors	 gamle	 kirkegård	 fra	 middelalderen	 er	 et	 fornminne	 i	 planområdet.	
Kirkegården	inneholder	minst	40	graver,	gravsteiner	og	en	kirkegårdsmur.	
I	1498	er	det	en	 stavkirke	på	Flatmark,	men	den	er	 forsvunnet	 før	1670.	
(Kommunedelplan	for	Kulturminner.1995)	

Den	gamle	ridestien	på	Skiri	(se	historisk	kart	neste	side)	er	også	et	forn-
minne.	Ridesti	eller	hulveg	er	eksempel	på	en	veg	som	har	fått	navnet	sitt	
på	grunn	av	alderen.	

Disse vegene eksisterte allerede i mellomalderen og enda tidligere. Det ka-
rakteristiske med disse vegene er at de ser ut som u-forma søkk i terrenget. 

Denne	vegtypen	er	vanskelig	å	finne	igjen,	men	på	Skiri	kan	en	fremdeles	
se	 stubber	 av	 ridestien.	Denne	 stien	 er	 trolig	 fra	 omkring	 år	 0	 (Bjørndal	
1998).

Kast	og	hellere
De digre kampesteinene som ligger spredt utover landskapet i Romsdalen 
har	også	hatt	sin	bruk	opp	gjennom	årene.	Mange	ble	brukt	som	hellere	un-
der andre verdenskrig og ellers som kvilested og lagringsplass. 

Skorsteinen derimot var en kampestein hvor de reisende ofret til gode mak-
ter	for	å	sikre	seg	lykke	på	ferden.	Ofringa	var	symbolsk	og	plassen	ble	kalt	
kast eller varp. 

Kasta ble lokalisert til rasteplasser med ei god drikkevannskilde eller ei 
røys.	Skorsteinen	like	nedenfor	Skiri	er	et	eksempel	på	et	stort	og	litt	uvan-
lig kast.
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VEGHISTORISK	KART

Kongevegen

1700-/1800- tallet

Ridevegen

3.5	 Verdivurdering
	 0-alternativet:	Beskrivelse	av	dagens	situasjon		

3.5.1	Kulturmiljø
Inndeling	av	mer	definerte	områder	i	planområdet:
Kors	gamle	kirkegård	vil	ikke	bli	vurdert	med	tanke	på	verdi/omfang/konse-
kvens	da	ingen	av	vegalternativene	vil	komme	i	berøring	med	kirkegården.

Fornminner:	 K4.	Ridesti	på	Skiri

Kulturmiljø:	 K5.	Historisk	vegkulturmiljø	og	Årstallsteinen
	 K6.	Gårdstun	Skirimoen
	 K7.	Gårdstun	Skiri

K4:	Ridesti	på	Skiri
Ridestien	på	Skiri	er	et	 fornminne	og	kan	ses	som	en	hulveg	 i	en	 lengde	
på	omkring	250	m.	Veggrunnen	består	av	gress,	lyng	og	bregner	(Vegvalg.	
Nasjonal verneplan, Statens vegvesen 2002).

Ridestien	er	representativ	for	epoken	og	inngår	i	et	vegmiljø	med	fire	gene-
rasjoner	med	veg.	Dette	vegkulturmiljøet	er	foreslått	vernet	i	Statens	vegve-
sen Nasjonale verneplan.

                             Liten                 Middels          Stor
                      |-----------------|----------------|-----------------|
                                                                              p                     
        

K5:	Historiske	veger	og	Årstallsteinen
De	fire	 generasjoner	 veger	 forteller	 på	 hver	 sin	måte	 om	hvilke	 krav	 og	
forutsetninger	 som	gjaldt	 på	 det	 aktuelle	 tidspunktet.	 (Vegvalg.	Nasjonal	
verneplan, Statens vegvesen 2002.)

Se ytterligere omtale ovenfor under overordna karakteristiske trekk. 

Området	ved	Årstallsteinen	er	spesielt	rikt	på	kultur-	og	naturverdier.	Nav-
net	Årstallsteinen	kommer	av	at	når	vegen	ble	bygd	forbi	her	 i	1869,	ble	
dette	årstallet	risset	inn	i	en	av	de	digre	kampesteinene	i	området.

Kulturminnene	i	området	er	knytta	til	veger	fra	ulike	tidsepoker	og	teine-
fiske	i	elva.	De	digre	kampesteinene	og	elvas	ville	stryk	innimellom	dem	er	
en	flott	naturopplevelse.	

Skorsteinen	som	ble	nevnt	ovenfor	ligger	også	i	dette	området.	
Innunder	denne	steinen	har	det	en	gang	vært	en	husmannplass.	Området	lig-
ger	i	dag	vanskelig	tilgjengelig,	fordi	man	må	krysse	både	veg	og	jernbane	
for	å	komme	dit	

Vegkulturmiljøet er med i Nasjonal verneplan og anses som sjeldent og et 
svært	godt	eksempel	på	en	epoke	med	flere	generasjoner	med	veg.

                             Liten                 Middels          Stor 
                        |-----------------|----------------|-----------------|
                                                                                p                               

K6:	Gårdstun	Skirimoen
Bebyggelsen	knytter	seg	til	gårdstun	på	Skirimoen,	registrert	i	Rapport	om	
Kulturhistoriske registreringer (Bjørndal, K. 1998).

Bebyggelsen	 ligger	 nærme	 både	 veg	 og	 jernbane	 i	 sin	 opprinnelige	 kon-
tekst. 

                               Liten                 Middels          Stor
                         |-----------------|----------------|-----------------|
                                                            p                       

K7:	Gårdstun	Skiri
Bebyggelsen	knytter	seg	til	gårdstun	på	Skiri,	registrert	i	Rapport	om	Kul-
turhistoriske registreringer, Bjørndal, K.1998.

Bebyggelsen	på	 gårdstuna	 er	 fra	 tidlig	 1900	 tall.	Bebyggelsen	 ligger	 tett	
inntil	både	veg	og	jernbane	i	sin	opprinnelige	kontekst.	Deler	av	bebyggel-
sen bryter med tunformen og bygningene har begrenset kulturhistorisk/ar-
kitektonisk verdi.

                         Liten                 Middels          Stor 
                    |-----------------|----------------|-----------------|
                                                      p                    



27

IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER

E136 FLATMARK - MONGE 
KONSEKVENSUTREDNING

KULTURMILJØ

Bildet viser adkomsten til Årstallsteinen (skogholtet tilv. i bildet) i dag fra østsiden. En må 
først krysse vegen deretter gå langs etter jernbaneskinen ca 100 m.

Bildet viser adkomsten til Årstallsteinen fra vest. Her må man krysse vegen  og jernbanen 
for å komme fram.

3.6	 Omfang	og	konsekvens
3.6.1	Kulturmiljø:
For	alle	alternativene	i	prosjektet	ligger	det	inne	et	forprosjekt	for	området	
knyttet	 til	Årstallsteinen.	Det	er	 lagt	 inn	kostnader	knyttet	 til	å	bedre	ad-
komst	til	området	i	form	av	ei	gangbru,	opparbeidelse	av	parkering, infor-
masjonstavler	osv.	Dette	er	svært	positivt	da	en	i	dag	må	krysse	både	veg	
og	jernbane	for	å	komme	til	området.	Dette	vil	virke	inn	på	vurderingene	
knyttet til omfang og konsekvens.

Forprosjektet er et vedlegg til kommunedelplanen.

K4.	Ridesti	på	Skiri
Alle	alternativer
Dagens veg krysser ridestien i begge ender. De nye vegalternativene vil bli 
liggende	sør	for	ridestien	og	således	lengre	vekk	fra	den.	Dette	vil	resultere	
i at ridestien blir liggende inneklemt mellom dagens veg og ny veg. 

Alternativ	C	vil	trolig	ha	noe	mer	negativ	påvirkning	på	ridestien,	da	denne	
traseén vil komme noe nærmere enn de andre.

         Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
               |-----------------|----------------|-----------------|---------------|
                                     p

Konsekvens: middels negativ (--)

K5.		Historiske	veger	og	Årstallsteinen
Alternativ	A
Den	nye	vegen	forbi	området	fra	Rygg	til	Skiri	vil	innebære	en	utvidelse	av	
dagens	bredde	og	krav	om	større	avstand	til	jernbanen.	Dette	vil	på	enkelte	
punkt/strekninger	gå	utover	vegen	fra	midten	av	1800-tallet.	

I	alternativet	ligger	det	inne	at	en	skal	få	til	en	kryssing	(gangbru)	over	til	
Årstallsteinen.	Dette	vil	øke	tilgjengeligheten	betraktelig.

        Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
             |-----------------|----------------|-----------------|---------------|
                                                                                 p

Konsekvens: middels positiv (++)

Alternativ	B	
Vegen fra 1700-1800 tallet vil dels bli liggende nærmere nyvegen over et 
lengre parti og bli krysset av den nye vegen i disse alternativene over 

Mongemoa		
Området	ved	Årstallsteinen	vil	bli	”frigitt”	og	gangbrua	vil	øke	 tilgjenge-
ligheten og anses som nødvendig siden jernbanen fortsatt vil ligge der som 
et hinder.

Inngrepene	over	Mongemoa	er	negativt,	men	 tilgjengeligheten	 til	Årstall-
steinen veier opp.

    Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
           |-----------------|----------------|-----------------|---------------|
                                                                     p

Konsekvens: liten positiv (+)

Alternativ	C
Punktet	under	alternativ	B	gjelder	også	for	dette	alternativet	når	det	gjelder	
Mongemoa.	Vegen	fra	1700-/1800-tallet	som	ligger	i	bakkant	av	gårdene	på	
Skiri, vil bli liggende nærmere den nye vegen i dette alternativet. Den nye 
vegen vil ligge parallelt	med	den	gamle	vegen	over	et	parti	på	500	m.	

       Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
              |-----------------|----------------|-----------------|---------------|
                     p

Konsekvens: middels/stor negativ (--/---)

Avbøtende	tiltak

Et	avbøtende	 tiltak	når	det	gjelder	vegkulturmiljøet	på	Skiri	er	å	 legge	 til	
rette for bruk av de gamle vegbitene som er der i dag og som delvis vil bli 
”frigitt”	når	den	nye	vegen	kommer.	Gjennom	å	bygge	nye	turveger	kan	en	
binde	de	gamle	vegene	bedre	sammen	og	få	til	sammenhengende	rundturer,	
som	både	krysser	 elva	og	 som	har	 adkomst	 til	Årstallsteinen	på	 en	 trygg	
måte.	(Se	forprosjekt	Årstallsteinen.)
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K6.	Gårdstun	Skirimoen
Alle alternativer vil bli liggende i samme avstand til bebyggelsen som da-
gens veg.

 Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
       |-----------------|----------------|-----------------|---------------|
                                                              p

Konsekvens: lite/ingen negativ (0)

K7.	Gårdstun	Skiri
Alternativ	A	og	B
Alternativ A og B vil forsterke den strukturen vi ser i dag hvor veg og jern-
bane kommer nærmere bebyggelsen. Dette vil medføre ulemper for bebyg-
gelsen.	Alternativene	 innebærer	flytting	av	det	eldste	våningshuset	 lengre	
nord. 

 Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
        |-----------------|----------------|-----------------|---------------|
                   p

Konsekvens: stor negativ (---)

Alternativ	A.1
Ingen endring i forhold til dagens situasjon.

 Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
                 |-----------------|----------------|-----------------|---------------|
                                                             p

 Konsekvens: lite/ingen negativ (0)

Alternativ	C
Vegen	vil	bli	liggende	i	bakkant	av	gårdene	på	Skiri	og	således	vil	en	kunne	
skjerme	bebyggelsen	fra	den	nye	vegen.	Gårdstunene	vil	bli	liggende	på	en	
“øy” mellom eksisterende jernbane i sør og den nye vegen opp mot fjellfo-
ten.

 Stort neg.    Middels neg.    Lite/ingen    Middels pos.    Stort pos.
                  |-----------------|----------------|-----------------|---------------|
                                                                                      p
Konsekvens: middels positiv (++)

3.7	 Samlet	vurdering	av	konsekvenser	for	kulturmiljø
3.7.1	Oppsummering	av	konsekvenser	for de ulike alternativfor	de	ulike	alternativ
Oppsummering/rangering
Ridestien	på	Skiri	blir	liggende	inneklemt	mellom	dagens	veg	og	ny	veg	i	
alle alternativer. Dette gir en middels negativ konsekvens. For alle alternati-
ver	er	det	en	positiv	konsekvens	at	det	er	inkludert	gangbru	til	Årstallsteinen.	
Alternativ B og C fører til at vegen fra 1700-/1800-tallet blir liggende nærme 
nyvegen	på	Mongemoa	over	et	lengre	parti.	For	alternativ	C	vil	vegen	fra	
1700-/1800-tallet	som	ligger	i	bakkant	av	gårdene	på	Skiri	gå	parallelt	med	
nyvegen	på	en	500	meter	lang	strekning.	Alternativ	A	og	B	medfører	at	vegen	
kommer	nærmere	gårdstunene	på	Skiri.	Dette	gir	ulemper	for	bebyggelsen,	
og	det	eldste	våningshuset	må	flyttes.	Alternativ	C	gir	positive	konsekvenser	
for	gårdstunene	på	Skiri,	da	vegen	blir	flyttet	i	bakkant	av	bebyggelsen.

Kulturmiljø
Lok. Navn Verdi Alt. A Alt. A.1 Alt. B Alt. C

K4 Ridesti på Skiri S --- --- --- ---

K5 Historiske veger og 
Årstallsteinen S ++ ++ ++ ---

K6 Gårdstun: Skiri M --- 0 --- ++

K7 Gårdstun: Skirimoen M 0 0 0 0

Samlet konsekvensvurdering -- 0 -- --

Rangering 2 1 3 4
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