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1 SAMMENDRAG
I forbindelse med reguleringsendring for E39 Vinjeøra - Staurset, varslet Trøndelag
fylkeskommune behov for arkeologiske registreringer av trasèen i henhold til
kulturminnelovens §9. Dette ble gjennomført i september 2020.
Det ble åpnet i alt 31 sjakter – hvorav 7 var funnførende. Det ble totalt påvist 3 automatisk
fredete kulturminner: en lokalitet med dyrkingsspor (ID-273545), en lokalitet med en
nedgravning (ID-273547) og en lokalitet med dyrkingsspor, stolpehull, grøfter og en røys
(ID-273550).
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2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen, det vil si
før år 1537, er automatisk fredet 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, jf. kml.
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 Statens vegvesen.
Hensikten med undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk fredete
kulturminner som kunne komme i konflikt med tiltaket.

3 METODE
3.1 Registreringsmetoder

Det berørte området ble undersøkt ved bruk av gravemaskin, såkalt maskinell søkesjakting,
der det åpnes sjakter på 2-3 m bredde med ca. 10 m avstand ved hjelp av gravemaskin.
Med denne metoden vil kulturminner som er skjult under matjorda framtre som flekker med
avvikende farge og konsistens i undergrunnen.

3.2 Dokumentasjon

Alle sjakter og strukturer ble dokumentert med tekst og foto, og ble målt inn med Altus
NR3 DGPS med CPOS signalkorreksjon. Foto ble tatt med Samsung Galaxy Note 10.
Kartene ble utarbeidet i ArcMap versjon 10.6.1
Det ble tatt inn prøver for 14C-datering og vedartsbestemmelse, og 4 av disse er sendt inn
til Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU i Trondheim. Dateringsrapport ettersendes
når dette foreligger.
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4 OMRÅDET
2 områder langs trasèen hadde størst potensiale og ble valgt ut til arkeologisk registrering

Figur 2: Oversikt over planområdet og plassering i forhold til Kyrksæterøra.

4.1 Topografi og landskap

Delen av planområdet som ligger i Haukvika ombefatter en skråning sør for Vinjefjorden og
dagens E39. På toppen lengst sør er det 25 moh, mens det ved E39 er 6 moh. Vest i
prognoseområdet er det et stykke dyrket mark, og i midten vokser det gress og villnis.
Lengst øst, på eiendommen 137/3 er det beitemark.
Grønsetneset ligger på sørbredden av Vinjefjorden, nord for Grønset gård. Vest for neset
ligger Staursetbukta. Neset skråner oppover fra vannet til nåværende E39, og høydekurven
er 0-15 moh. Grønsetneset brukes i dag til å dyrke gress.

4.2 Tidligere funn i området

Sør for prognoseområdet i Haukvika, ved Oppigarden, ble det rundt 1935 funnet to små
flintstykker (ID-6885). Øst for Oppigarden ble det også senere funnet en flintknoll (ID-
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16275), noe som kan antyde at det har vært aktivitet i området rundt Haukvika i
steinalder.
Vest for Grønsetneset, på Hofset, ligger det en gravhaug (ID-45921). Det er også gjort et
løsfunn av en skafthulløks i bronse (ID-45921) og av en steinkølle (ID-26419). Sør for
Hofsethaugen ligger det en steinalderlokalitet (ID-6886). Ved Hovdsanden ligger det et
større gravfelt (ID-73070)
På Vinjeøra har NTNU Vitenskapsmuseet tidligere gravd ut to større lokaliteter på Skeiet
(ID-170567, ID-170666, ID-170668) og Fjelnset (ID-177642).

Figur 3: Oversikt over tidligere funn i området

5 OM UNDERSØKELSEN OG FUNN
Undersøkelsen ble gjennomført mellom mandag 7. sept og fredag 11. september, hvorav
mandag ble brukt til reisedag og befaring, og i tillegg ble halve arbeidsdagen fredag brukt
til hjemreise. Været var grått og det regnet en god del, noe som gjorde
dokumenteringsarbeidet utfordrende.
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5.1 Haukvika

Figur 4: Oversikt over sjaktene og kulturminnet i Haukvika

Vi startet undersøkelsen sørvest i området, på det flateste området av skråningen ned mot
veien. Her i sjakt 1 dukket det raskt opp et lag mørk sandholdig jord som tolkes som et
eldre dyrkingslag (ID-273545). Laget var tykkest i vestkanten av jordet, hvor laget er
bedre bevart gjennom årelang pløying. Mot øst forsvant laget og vi kom ned på
undergrunnen under matjorda: skiftevis rødbrun og gråbrun grus iblandet stein. Lenger
nord på jordet var undergrunnen hard, mørk, rødbrun grus iblandet stein, og nederst på
jordet i sjakt 5 var det lysebrun sand med røde flekker. Her vistes også flere moderne
grøfter, bl.a. grøft til en telefonkabel.
Sjakt 9-11 ble lagt på et flatt gressdekt platå øst for jordet med dyrka mark. På nordenden
av platået var det 2 lange Ø-V-gående forhøyninger som potensielt kunne være
gravhauger. Nærmere undersøkelse viste at dette var berg. Ellers besto platået av myr, grå
sand og sandjord. Vi sjekket også villniset nedenfor, altså nord for dette platået (sjakt 7 og
8), og her var det vått med berg og sand som undergrunn.
Lengst øst var nedre del av to jorder brukt som beitemark med i planområdet. Vi la en sjakt
på hvert jorde, og også her var det vått, steinete og rester av myr.
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5.2 Grønsetneset

Figur 5: Oversikt over sjaktene og kulturminnene ved Grønset

Vi startet sjaktingen vest på neset og la sjakter på skrå NØ-SV. Matjorda var jevnt over
steinholdig, og undergrunnen var rødbrun steinholdig sandgrus. Vi møtte på en del
drenering, både steingrøfter, trerenner og teglsteinsrør.
I nordøstenden av sjakt 2 og 3 fant vi et tynt mørkt jordgruslag med litt kull i som vi tolket
som en eldre dyrkingsfase. I tillegg var det i sjakt 3 to stolpehull på ca 30 cm i diam
lokalisert 12 meter nordvest for resten av dyrkingslaget. I sjakt 6 og 7 fant vi en grøft i
hver sjakt, og i sjakt 8 fant vi en steinrøys. Røysen ligger oppå undergrunnen og kan være
en moderne rydningsrøys, men sett i sammenheng med de eldre grøftene i sjakt 6 og 7
synes vi det sannsynlig at denne røysen også kan være førreformatorisk.
Fra sjakt 11 og østover var det myr over undergrunnen og det var et mørkegrått gruslag
uten kullbiter mellom matjord og myr. Vi hadde informasjon fra en eldre herre på Grønset
gård at det for ca 150 år siden var kjørt på 3000 hestelass med myr på Grønsetneset for å
forbedre jorden. Siden vi fant igjen myren under det mørkegrå gruslaget tolket vi gruslaget
som en eldre, men moderne dyrkingsfase.
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I nordøstenden av sjakt 13 var det et omrotet felt med trebiter og noen flate steiner. Treet
var hovedsakelig ikke tilvirket, men et av fragmentene var flatt. Vi tolket dette som ødelagt
drenering, da det var en trerenne av samme materiale lengst sør i samme sjakt.
I nordøstenden av sjakt 15 var det et parti med mer stein enn vi hadde støtt på tidligere,
og det stemmer overens med en vei som har gått fra det store treet ved veien, som fortsatt
står, og ned til vannet. I sjakt 16 var det slutt på det mørkegrå gruslaget og i nordøstre
halvdel fant vi en nedgravning med kull og et felt brent leire.

5.3 Funn
5.3.1 ID-273545, dyrkingslag Haukvika

Rest av dyrkingsflate, 10-20 cm tykt, mørk sandholdig jord med småstein og kullbiter.
Mellom matjorden og dyrkingslaget er det et 2-3 cm svartere overgangslag. Laget er
tykkest mot vest langs kanten av skråningen ned mot elven. Mot øst ble laget tynnere før
det forsvant. Laget ble ikke gjenfunnet mot nord, altså nedover i skråningen. Det ligger kun
igjen som en rest på det flateste partiet på jordet, der sjakt 1 ble lagt.

Figur 6: Dyrkingslag Haukvika (ID-273545). Profil sett mot N. Foto: Eirin Ellingsen, TRFK

E39 Vinjeøra - Staurset

9/27

5.3.2 ID-273550-1, dyrkingslag Grønsetneset

Rest av et dyrkingslag: 2-4 cm mørkebrunt grusjordlag over brun sand. Laget er vanskelig
å se og det ligger kun igjen i nordøstenden av sjakten.

Figur 7: Rest av dyrkingslag (ID-273550-1). Profil sett mot Ø. Foto: Eirin Ellingsen, TRFK

5.3.3 ID-273550-2, dyrkingslag Grønsetneset

6 cm mørk grusjord med mye småstein og noen kullbiter. Under laget er det et 2 cm tykt
lag mørk myrholdig jord før brun sand. Det går en Ø-V-gående dreneringsgrøft gjennom
laget. Profil mot V: 30 cm matjord, 5 cm litt gråere mer grusholdig matjord, 6 cm
mørkebrun grusjord med kull (tolket som dyrkingslag), 2 cm svartbrun myrholdig jord,
lysebrun sand som undergrunn.

Figur 8: ID-273550-2. Til venstre: overflate dyrkingslag. Til høyre: profil mot V. Foto: Eirin Ellingsen,
TRFK
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5.3.4 ID-273550-3, stolpehull 1, Grønsetneset

Stolpehull ca 30 cm i diameter, bestående av gråsvart jord og småstein. Stolpehullet ble
snittet. Snitt: stolpehullet er 12 cm dypt. Det ligger flere knyttnevestore og større stein
rundt sidene av stolpehullet. Stolpehull 1 ligger 1 m øst for stolpehull 2.

Figur 9: ID-273550-3. Til venstre: stolpehull før snitt. Til høyre: snitt av stolpehull. Foto: Eirin
Ellingsen, TRFK

5.3.5 ID-273550-4, stolpehull 2, Grønsetneset

Stolpehull ca 25-30 cm i diameter, bestående av gråsvart jord og småstein. Stolpehull 2
ligger i m V for stolpehull 1. Stolpehull 2 ble ikke snittet.

Figur 10: ID-273550-4, stolpehull 2 i plan. Foto: Eirin Ellingsen, TRFK
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5.3.6 ID-273550-5, grøft i sjakt 6, Grønsetneset

Grøft bestående av mørkegrå sand og grusholdig jord. Grøften er orientert NNØ-SSV, med
en bue i S-enden mot Ø og så NNØ. I N-enden er grøften tykkere, den har en utstikker mot
vest. I S-enden er det en samling stein vest for og delvis i grøften. Det er usikkert om
samlingen stein er rester etter en dreneringsgrøft av stein eller har noe med grøften å
gjøre.

Figur 11: ID-273550-5. Til venstre: grøften sett mot NNØ. Til høyre: grøften sett mot SSV. Foto: Eirin
Ellingsen, TRFK

E39 Vinjeøra - Staurset

12/27

5.3.7 ID-273550-6, grøft i sjakt 7, Grønsetneset

Grøft bestående av mørkegrå sand- og grusholdig jord. Grøften ligger i brun, steinete
grusundergrunn. Grøften buer svakt og kunne ikke følges videre mot nord og sørvest. Det
gikk moderne dreneringsgrøfter nord og sør for grøften. Grøften ble snittet og den er 14-18
cm dypt. Det var ingen større kullbiter i snittet.

Figur 12: ID-273550-6. Til venstre: grøften sett mot NØ. Til høyre: grøften sett mot SV. Foto: Eirin
Ellingsen, TRFK.
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Figur 13: ID-273550-6, snitt av grøft, sett mot NØ. Foto: Eirin Ellingsen, TRFK
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5.3.8 ID-273550-7, røys, Grønsetneset

Samling stein fra knyttnevestor til 80 cm lengde. Det er størst konsentrasjon av hodestor
og mindre stein på østsiden. På V-siden er det en samling større stein. Steinene ligger i
matjord. Røysen ligger over gulbrun grus.

Figur 14: ID-273550-7. Røys sett mot N. Foto: Eirin Ellingsen, TRFK
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5.3.9 ID-273547, nedgravning, Grønsetneset

Nedgravning av mørkebrun siltholdig jord, brent leire og kull. Det er 2 partier med brent
leire mot øst. Nedgravingen fortsetter inn i sjaktveggen mot V. Et lite snitt i N-kanten av
nedgravingen viser at den er i alle fall 7 cm tykk. Profil over nedgravingen mot V: 30 cm
matjord, 10 cm lysere matjord (ikke pløyd på en stund), 2 cm mørkebrunt myrholdig
overgangslag, 14 cm mørkegrå steinholdig jordgrus (150 år gammelt dyrkingslag)

Figur 15: ID-273547, nedgravning sett mot V. Foto: Eirin Ellingsen, TRFK.

6 KONKLUSJON
Ved denne arkeologiske registreringen ble det påvist 3 kulturminner innenfor det berørte
området.
•
•
•

1 lokalitet i Haukvika med dyrkingsspor (ID-273545)
1 lokalitet på Grønset med dyrkingsspor, stolpehull, grøfter og en røys (ID-273550)
1 lokalitet på Grønset med en nedgravning (ID-273547)

Eirin Ellingsen, arkeolog
Trøndelag fylkeskommune
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7 VEDLEGG
7.1 Kart
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7.2 Sjaktliste

Sjakter Haukvika
SJAKT

MATJORD

PROFIL

UNDERGRUNN

PÅVISNING

AREAL
(m2)

1

Lysebrun steinete
matjord

70 cm. I dypdykk profil
mot S: 40 cm matjord,
17 cm litt gråere
matjord, 25 cm svart
moldholdig jord med
felter av mørkegrå
sand, 20 cm rødbrun
sand med småstein, grå
silt som undergrunn.

Skiftevis rødbrun og
gråbrun grus med
småstein.

Dyrkingslag

186,618164

2

Lys steinete
matjord

25 cm matjord

Hard, mørk rødbrun grus
med stein

28,251709

3

Lys steinete
matjord

25 cm matjord

Hard, mørk rødbrun grus
med stein

25,326416

4

Lysebrun steinete
matjord

25 cm matjord

Hard, mørk rødbrun grus
med stein

29,922119

5

Lysebrun,
steinete matjord

30 cm matjord

Lysebrun, fin sand,
grøfter (bl.a.
telefonkabel) og noen
flekker rødbrent sand.

72,518066

6

Steinete matjord

25 cm matjord

Grå grus, steingrøft i N-S
retning.

9,675293

7

Vanlig matjord

10-15 cm matjord

Brungrå sand med stein,
berg.

16,144531

8

Litt grålig
matjord

25 cm cm matjord

Berg, flekkvis rød, brun,
grå og svart sand

33,130859

9

Myrholdig
matjord

10-30 cm matjord

Myr, berg

36,855957

10

Vanlig matjord

10-30 cm matjord

Myr, berg, grå sandjord

39,819092

11

Vanlig matjord

10-30 cm matjord

Berg, grå sand med
småstein.

36,630371
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12

Mørk moldholdig
matjord

20-25 cm matjord

Myr, berg, grå sand

20,185547

13

Vanlig matjord

30 cm matjord

Rødbrun og grå sand
med mye små og stor
stein. Dårlig drenert
jorde, vått.

67,635254

14

Mørk moldjord

30 - 60 cm moldjord

Grå sandgrus,
steingrøfter.

60,655762

AREAL
(m2)
23,503662

Sjakter Grønset
SJAKT

MATJORD

PROFIL

UNDERGRUNN

1

Steinete matjord

Hard, mørk rødbrun grus
med små og store stein

2

Steinete matjord

25-30 cm matjord. I
dypdykk mot NØ 80 cm
dypt. Rødbrune
grusmasser med store
stein fortsetter nedover
25-30 cm matjord.

3

Steinete matjord

30 - 50 cm matjord

4

Steinete matjord

5

Steinete matjord

30 cm. Dypdykk i NØende: 30 cm matjord,
25 cm rødbrun grus.
30 cm matjord

6

Steinete matjord

30 cm matjord

7

Steinete matjord

30 - 50 cm matjord

8

Steinete matjord

30 - 50 cm matjord

9

Steinete matjord

30 - 40 cm matjord

10

Steinete matjord

30 cm matjord
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Rødbrun grus med små
og store stein. De siste
ca 5 m i NØ-enden er
finere brun sand
Rødbrun grus med små
og store steiner. I NØ er
det rester etter et eldre
dyrkingslag.
Rødbrun grus med små
og store stein
Brun steinete grus.
Finere grus i nordre del
av sjakta
Brun og grå steinete
grus. Finere grus i nordre
del av sjakta. Berg i
søndre del av sjakta
Veldig grov mørk rødbrun
grus med mye stein
Mørk grå og brun grus
med småstein.
Steinansamling midt i
sjakten
Rødbrun grus med
småstein
Rødbrun og grå grus med
småstein og større stein.
Flekker av svart moldjord
i nordre halvdel.

Dyrkingslag

103,849609

Dyrkingslag
og 2
stolpehull

159,682373

133,823975
130,550293
Eldre grøft

130,552246

Eldre grøft

187,121582

Røys

147,759277

131,153809
124,697754
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11

Steinete matjord

12

Steinete matjord

13

Steinete matjord

14

Steinete matjord

15

Steinete matjord

16

Steinete matjord

17

Steinete matjord
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30-90 cm det er 20-30
cm myr under
matjorda.
40-60 cm matjord, 3040 svart moldholdig
jord.
Mot Ø: 30 cm matjord,
10-15 cm lysere brun
matjord (ikke pløyd de
siste år), 15-20
mørkegrå/svart
sandholdig, moldholdig
jord. Mer moldholdig
lenger ned (150 år
gammelt dyrkingslag.)
Mot V: 30 cm matjord,
30 cm mørkegrå
sandholdig og grusete
jord (150 år gammelt
dyrkingslag) 10 cm
mørkebrun til svart
myr.
30 cm matjord, 30-45
cm mørkegrå
sandholdig jord full av
småstein (150 år
gammelt dyrkingslag),
10 cm myr.
Profil over nedgravning:
30 cm matjord, 10 cm
litt lysere matjord (ikke
pløyd på en stund) 2
cm mørkebrunt
moldholdig
overgangslag, 14 cm
mørkegrått steinete
jordgrus (150 år
gammelt dyrkingslag).
30 cm matjord

Grå sand med litt
småstein. Flere
steingrøfter. Berg i S.
Grå grus med småstein

106,400879

Grå sand/grus. I
nordenden er det en
nedgravning med
utilvirket tre, mulig
ødelagt drenering. I
sørenden er det en intakt
trerenne. Flere
dreneringsgrøfter krysser
sjakten
I sørlig ende rødbrun
grus som går over til grå
sand og grus mot N.
Flere dreneringsgrøfter
krysser sjakten.

130,398438

Brun sand. Flere
dreneringsgrøfter.

111,035645

Rødbrun til brun sand. To
steingrøfter. Flere
dreneringsgrøfter.

107,233887

110,542236

Nedgravning

Rødbrun sand med stein.
Flere dreneringsgrøfter.

114,758301

97,929932
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7.3 Strukturliste
LokalitetID

EnkeltminneID

Enkeltminnetype

Område

Beskrivelse

273545

273545-1

Dyrkingsflate

Haukvika,
sjakt 1

Rest av dyrkingsflate, 10-20
cm tykt mørk sandholdig jord
med småstein og kullbiter.
Mellom matjorden og
dyrkingslaget er det et 2-3
cm svartere overgangslag.

273550

273550-1

Dyrkingsflate

Grønset,
sjakt 2

Rest av dyrkingsflate, 2-4 cm
mørkt grusjordlag over brun
sand.

273550

273550-2

Dyrkingsflate

Grønset,
sjakt 3

Dyrkingslag: 6 cm mørk
grusjord med mye småstein
og noen kullbiter. Under laget
er det et 2 cm tykt lag mørk
myr før brun sand. Profil mot
V: 30 cm matjord, 5 cm litt
gråere mer grusholdig
matjord, 6 cm mørk grusjord
med kull (dyrkingslag), 2 cm
svart myr, lysebrun sand som
undergrunn.

273550

273550-3

Stolpehull

Grønset,
sjakt 3

Stolpehull ca 30 cm i
diameter, bestående av svart
jord og småstein. Stolpehullet
ble snittet. Snitt: stolpehullet
er 12 cm dypt. Det ligger
flere knyttnevestore og større
stein rundt sidene av
stolpehullet.

273550

273550-4

Stolpehull

Grønset,
sjakt 3

Stolpehull ca 25-30 cm i
diameter, bestående av svart
jord og småstein.

273550

273550-5

Nedgravning

Grønset,
sjakt 6

Grøft bestående av mørkegrå
sand og grusholdig jord.
Grøften er orientert NNØSSV, med en bue i S-enden
mot Ø og så NNØ. I N-enden
er grøften tykkere. I S-enden
er det en samling stein V for
og delvis i grøften. Mulig det
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er rester av en moderne
dreneringsgrøft i stein.
273550

273550-6

Nedgravning

Grønset,
sjakt 7

Grøft bestående av mørkegrå
sand og grusholdig jord.
Grøften ligger i brun, steinete
grusundergrunn. Grøften
buer svakt og kunne ikke
følges videre mot N og SV.
Det gikk moderne
dreneringsgrøfter nord og sør
for grøften. Grøften ble
snittet og den er 14-18 cm
dypt. Det var ingen større
kullbiter i snittet.

273550

273550-7

Røys

Grønset,
sjakt 8

Samling stein fra
knyttnevestor til 80 cm
lengde. Det er størst
konsentrasjon av hodestor og
mindre stein på Ø-siden. På
V-siden er det en samling
større stein. Steinene ser ut
til å ligge i matjord. Røysen
ligger over gulbrun grus.

273547

273547-1

Nedgravning

Grønset,
sjakt 16

Nedgravning av mørkebrun
siltholdig jord, brent leire og
kull. Det er 2 store partier
med brent leir mot Ø.
Nedgravingen fortsetter inn i
sjaktveggen mot V. Et lite
snitt i N-kanten av
nedgravingen viser at den er
i alle fall 7 cm tykk.
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7.4 Prøveliste
Prøvenr

Dato

Hvor

Innhold

AskeladdenID

1

08.09

Sjakt 1
Haukvika

Dyrkingslag, kull fra
midt i laget

ID-273545

2

08.09

Sjakt 1
Haukvika

Dyrkingslag, kull fra
bunn av lag

ID-273545

3

09.09

Sjakt 3

Stolpehull 1, kull fra
snitt

ID-273550-3

4

09.09

Sjakt 3

Dyrkingslag, kull fra
profilvegg V

ID-273550-2

5

09.09

Sjakt 3

Dyrkingslag, kull fra
midt i laget

ID-273550-2

6

09.09

Sjakt 3

Kull fra myrlag under
dyrkingslag.

7

11.09

Sjakt 7

Grøft, mulig kullprøve
fra 0-5 cm dybde

ID-273550-6

8

10.09

Sjakt 8

Kull fra ved siden av
mulig røys

ID-273550-7

9

11.09

Sjakt 16

Nedgravning, kull fra
overflate

ID-273547

10

11.09

Sjakt 16

Nedgravning, brent leire
fra overflate

ID-273547

E39 Vinjeøra - Staurset

Merknad

Sendt til
datering

Sendt til
datering

Sendt til
datering

Sendt til
datering
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7.5 Dateringsrapport
Dateringsrapport ettersendes når dette foreligger
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Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

