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1. Sammendrag 

Konsekvensanalysen er utarbeidet etter Statens vegvesens V712 Håndbok for 

konsekvensanalyser (2018, oppdatert 2021). Fagtema kulturarv er definert i håndboken som 

materielle og immaterielle spor etter menneskelig aktivitet. Temaet omfatter kulturminne, 

kulturmiljø og kulturhistoriske landskap inkludert bylandskap.  

 

Kulturarv er et av fem ikke-prissatte fagtema. Metoden for ikke-prissatte-fag går over tre trinn. 

Trinn 1 og Trinn 2 blir gjort separat for hvert fagtema. Trinn 3 er felles drøfting og rangering av 

de ulike alternativene for alle ikke-prissatte tema. Planprogrammet, fastsatt den 25.06.2021, 

inneholder skildring av de viktigste momentene som skal vektlegges i planarbeidet for deltema 

kulturarv.  

 

Formålet med konsekvensanalysen er å få kunnskap om verdifulle områder for fagtema 

kulturarv og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Konsekvensanalysen 

viser hvilke alternativ som er best og dårligst for fagtema. 

 

Et nytt alternativ 2 skal vurderes. Det samme skal alternativ 1 som består av en veilinje i vedtatt 

reguleringsplan for E39 Stormyra-Vinjeøra, samt linjevalget mellom Vinjeøra og Barhals i forslag 

til reguleringsplan for E39 Vinjeøra-Staurset. Planområdet omfatter begge alternativene for å 

kunne kartlegge hvilket som kommer best ut med tanke på å få realisert ny E39. Nullpunktet 

mellom alternativ 1 og 2 er satt ved Barhalsbekken ved profil 4400. Mellom Barhals og Staurset 

er begge alternativene identiske. 

 

Planområdet for E39 Stormyra-Barhals ligger sørvest i Trøndelag, i fjord- og kystkommunen 

Heim. kommunen ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Hemne, Halsa og en del av 

Snillfjord kommune. Planområdet ligger innerst i Vinjefjorden, som lenge har vært en viktig 

sjøvei i området, og strekker seg fra Berhalsen på sørsiden av fjorden i vest, gjennom Vinjeøra, 

til Søa bru i Søvassdalen i øst. Det aktuelle arealet ligger i et typisk fjordlandskap med bratte 

fjellsider opp fra fjorden og flatere parti der folk har bosatt seg, og utgjør et kulturlandskap med 

stor tidsdybde. 

 

Innenfor planområdet er det skilt ut og verdisatt 16 delområder på bakgrunn av deres 

kulturhistoriske innhold. Dette inkluderer ett større kulturhistorisk landskap, som omfatter flere 

kulturmiljøer.  
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1.1 Dagens situasjon 

Plan- og influensområdet til E39 Stormyra-Barhals er delt inn i 15 kulturmiljøer (KM) og ett 

kulturhistorisk landskap (KHL) mellom gården Berhalsen i vest og gårdene Stølen og Sødalen i 

Søvassdalen. 

 

Figur 1-1. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdiene i hele planområdet. 

 
 

Delområder Verdi 

KM 1 Berhalsen Middels 

KM 2 Fjelnsetås Middels 

KM 3 Fjelnsetbukta Middels 

KM 4 Fjelnset Middels 

KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran Noe 

KM 6 Vinje med Vinjeøra Stor 

KM 7 Skeiet Middels 

KM 8 Gamle Kårøydalsveien Middels 

KM 9 Skeishaugen og Skeisbakkan Middels 

KM 10 Kvernhusfossen Noe 
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KM 11 Gamle Stølsveien Noe 

KM 12 Vinnstormyra Stor 

KM 13 Vollan-Skeisgrustaket Noe 

KM 14 Stølen Middels 

KM 15 Sødalen Middels 

KHL 16 Vinjeøra Stor 

Figur 1-2. Oversikt over kulturmiljø (KM) og kulturhistorisk landskap (KHL) og deres verdier. 

 

1.2 Konsekvenser 

Alle utbyggingsalternativene gir negative konsekvenser for deltema kulturarv. Mellom 

alternativene er alternativ 1 rangert som dårligst, og alternativ 2 som minst dårlig. Tiltakets 

samlede konsekvens er vist i tabellen under. 

 

Alternativ 1 gir størst negativ konsekvens for delområde KM 7 Skeiet, som får alvorlig 

miljøskade ( - - - ) av tiltaket. Alternativet medfører betydelig miljøskade ( - - ) for delområdene 

KM 4 Fjelnset, KM 6 Vinje med Vinjeøra og KHL 16 Vinjeøra. 

 

Begge alternativene vil gi noe miljøskade ( - ) for KM 1 Berhalsen og KM 3 Fjelnsetbukta, men 

medføre ubetydelig miljøskade (0) for delområdene KM 2 Fjelnsetås, KM 5 Sagholmen-

Ørstadmyran, KM 9 Skeishaugen og Skeisbakkan, KM 12 Vinnstormyra, KM 14 Stølen og KM 

15 Sødalen.  

 

Alternativ 2 vil i tillegg føre til noe miljøskade ( - ) for delområdene KM 8 Gamle Kårøydalsveien, 

KM 10 Kvernhusfossen, KM 11 Gamle Stølsveien og KM 13 Vollan-Skeisgrustaket. Disse 

inneholder hovedsakelig lokale kulturmiljøelementer og er vurdert til å ha noe verdi. 

 

Alternativ 1 får negative konsekvenser for delområder med større verdi, mens alternativ 2 

berører flere delområder med mindre verdi. Selv om alternativ 2 har flere konflikter med de 

definerte delområdene, er konsekvenser av disse betraktelig mindre alvorlige enn for alternativ 

1. 

 

KULTURARV 

Delområder Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 

KM 1 Berhalsen 0 - - 

KM 2 Fjelnsetås 0 0 0 

KM 3 Fjelnsetbukta 0 - - 

KM 4 Fjelnset 0 - - - 

KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran 0 0 0 

KM 6 Vinje med Vinjeøra 0 - - 0 

KM 7 Skeiet 0 - - - 0 
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KM 8 Gamle Kårøydalsveien 0 0 - 

KM 9 Skeishaugen og Skeisbakkan 0 0 0 

KM 10 Kvernhusfossen 0 0 - 

KM 11 Gamle Stølsveien 0 0 - 

KM 12 Vinnstormyra 0 0 0 

KM 13 Vollan-Skeisgrustaket 0 0 - 

KM 14 Stølen 0 0 0 

KM 15 Sødalen 0 0 0 

KHL 16 Vinjeøra 0 - - - 

Avveining 

Alternativ 1 får negative konsekvenser for delområder med 

større verdi, mens alternativ 2 berører delområder med 

mindre verdi. 

Samlet vurdering 0 
Stor negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Rangering 1 3 2 

Forklaring til rangering 

Selv om alternativ 2 har flere konflikter med de definerte 

delområdene, er konsekvenser av disse betraktelig mindre 

alvorlige enn for alternativ 1. 

Figur 1-3. Vurdering og rangering av samlede konsekvenser for fagtema kulturarv, etter tabell 6-5 i 

Håndbok V712. 

 

1.3 Skadereduserende og kompenserende tiltak og miljøoppfølging 

I et så stort infrastrukturprosjekt som dette vil anleggsperioden gå over en lang periode. 

Anleggsarbeid er knyttet til mange ulike tiltak, og med ulik tidshorisont. Noen sentrale tiltak i 

anleggsfasen som vil ha særlig innvirkning på fagtema kulturarv blir omtalt i kapittel 9 

Skadereduserende og kompenserende tiltak. 

2. Bakgrunn og utredningskrav 

2.1 Bakgrunn for planen 

Stortinget har i Statsbudsjettet for 2019 bevilget midler til planlegging, prosjektering og 

bygging av ny E39 i dagen langs Vinjefjorden «E39 Betna-Stormyra». Dette 

utbyggingsprosjektet er en del av arbeidet med å bygge ut E39 mellom Kristiansand og 

Trondheim. Arbeidet består av å bygge ut E39 slik at dårlige vegstrekninger får en 

europavegstandard. Dette innebærer at flere strekninger i vårt område skal bygges ut. Her kan 

nevnes E39 Lønset-Hjelset utenfor Molde, samt prosjektet «E39 Beta-Stormyra» som består av 

3 gjenstående strekninger langs Vinjefjorden med for dårlig standard. Disse 3 delstrekningene 

omtales som delparsellene «Delparsell 1 E39 Betna-Hestnes», «Delparsell 2 Leirvika-

Renndalen» og «Delparsell 3 Stormyra-Staurset». Dette planprogrammet for strekninga 

Stormyra-Barhals inngår i delparsell 3. «E39 Stormyra-Staurset» som her strekker seg fram til 

Søo bru.  
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Dagens E39 forbi Vinjeøra mellom Stormyra og Barhals som er omfattet av reguleringsplan E39 

Stormyra-Vinjeøra vedtatt i 2015 og reguleringsplan E39 Vinjeøra-Haukvika vest, vedtatt i 2013 

ønskes regulert på nytt fordi mye tyder på at man får en mer framtidsretta europaveg med bedre 

løsninger enn det som går fram av vedtatte reguleringsplaner. 

 

Eksisterende E39 forbi Vinjeøra er ikke egnet som framtidig europaveg. Eksisterende veg har 

dårlig kurvatur og vegen har en bredde på bare 6,5 -7,5 meter. Fartsgrensen varier mellom 50, 

60 og 80 km/t der den østligste delen av planstrekningen har 80-sone. Gjennom selve Vinjeøra 

er det både 50 og 60-sone. Det er flere direkteavkjørsler og sidevegsavkjørsler på strekningen 

som ikke har tilfredsstillende standard. Flere av boligene langs europavegen er allerede i dag 

utsatt for relativt høyt støynivå fra vegtrafikken. 

 

Planarbeidet skal avklare om man skal gå inn for å bygge ny E39 forbi Vinjeøra etter de 

reguleringsplanene som er utarbeidet eller om man skal gå inn for å flytte den nye europaveien 

sørover slik at veien flyttes lengre unna bebyggelsen og dyrkamarka på Vinjeøra. 

2.1.1 Prosjektmål  

Målet er å få avklart om man skal bygge ny E39 etter alternativ 1 eller alternativ 2. Planen skal 

ellers legge til rette for planlegging og bygging av ny E39 og for å få en helhetlig vegstandard. 

Bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet er derfor viktige målsettinger med planlagte 

vegtiltak. Regulering av strekningen sikrer et helhetlig perspektiv der man får sammenlignet 

alternativene opp mot hverandre. I dette ligger ikke bare planløsningene, men også det som går 

på tilhørende anleggsarbeid. 

 

Formålet med planprogrammet er å sikre en forutsigbar planprosess. Dette ved å orientere om 

det planlagte planarbeidet og ved å få innspill til planarbeidet på et tidlig tidspunkt. Samtidig 

må man også få forankret planarbeidet med prosess gjennom vedtak av planprogrammet i 

planutvalget i Heim kommune. Fremdriftsplan, opplegg for medvirkning, og gjennomføring av 

utredninger beskrives i dette planprogrammet. 

 

Mer konkrete målsettinger er å ta hånd om framtidig vegtrafikk på E39 og ivareta miljø og 

landskap langs strekningen på best mulig måte. Dette omfatter: 

 

• God trafikkflyt på framtidig E39. 

• God forutsigbarhet og framkommelighet, særlig for langdistansetransporter. 

• Framtidsrettet og sikker trafikkløsning. 

• Redusere miljøulempene. 

• Lav barriereeffekt. 

• Ta mest mulig hensyn til: Rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold, landskapsverdier, 

kulturminner og naturressurser (jordbruk og skogbruksressurser). 
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2.1.2 Planområdet 

Planområdet avgrenses slik at et nytt alternativ 2 vurderes samtidig som alternativ 1 i vedtatt 

reguleringsplan E39 Stormyra-Vinjeøra, samt linjevalget mellom Vinjeøra og Barhals i forslag til 

reguleringsplan Vinjeøra-Staurset. Begrunnelsen for dette er at vi ønsker å få kartlagt hvilke av 

de 2 alternativa som kommer best ut med tanke på å få realisert ny E39. Nullpunktet mellom 

alternativ 1 og 2 er satt ved Barhalsbekken ved profil 4400. Mellom Barhals og Staurset er 

alternativ 1 og 2 identiske og omfattes ikke av dette planprogrammet. Figuren på neste side 

viser alternativene og en samlet planavgrensning. 

 

Figur 2-1. Planområde med alternativ 1 (rød) og alternativ 2 (grønn). Kart: Statens vegvesen. 

 

Avgrensing i vest ved Barhals 

I arbeidet med reguleringsplanen E39 Stormyra-Barhals for alternativ 2 blir det lagt opp til at 

dagens E39 mellom Vinjeøra og Barhals skal fungere som lokalveg og kobles til ny E39 øst for 

Barhalsbekken. Kryssutformingen ved Barhalsbekken og adkomsttilknyttingen til Barhals 

vurderes i samband med planarbeidet. Ved alternativ 1 vil dagens E39 mellom Barhals og 

Vinjeøra erstattes av ny E39. 

 

Avgrensing forbi Vinjeøra 

Ved planoppstart vil planavgrensningen tilpasses slik at både alternativ 1 og 2 inngår i 

planområdet. Dette medfører at området som fremmes ved planoppstart er utvidet slik at deler 

av Vinjeøra med dagens E39 og innregulert ny E39 «Stormyra-Vinjeøra vedtatt i 2015 er tatt 

med. En viktig del av planarbeidet vil være å avklare plasseringa og utforminga av 

Stormyrkrysset E39/fv. 680 samt plassering og utforming av det planlagte 

kollektivknutepunktet/næringsarealet som planlegges på Stormyra. Håndtering av 

lokalvegnettet vil gå fram av kommende planarbeid. 

 

Statens vegvesen legger til grunn at Kyrksæterøra og Aure er de viktigste målene for trafikken 

på fylkesvegen. 
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Avgrensing i øst ved Søo bru - Søvassdalen 

Selv om reguleringsplanen går helt fram til Søo bru vil byggingen av den nye europavegen 

avsluttes før man kommer fram til brua over Søa, slik at den nye vegbredden tilpasses 

brubredden, og videre linjevalg opp mot Høgkjølen der det blir aktuelt. Avgrensningen er 

tilpasset slik at man få lagt inn et kollektivknutepunkt og sørvisfunksjoner knyttet til trafikantene. 

 

 

Figur 2-2. Utsikt fra Ekserplassen på Vinjeøra mot Vinjefjorden. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

 

Figur 2-3. Vinjeøra sett fra Fjelnsetås. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 
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3. Tiltaksbeskrivelse 

3.1 Forutsetninger og standardvalg  

Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet 

og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige 

løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell 

utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme 

gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 

 

Innenfor veg- og transportplanlegging, er det fastsatt retningslinjer som skal legges til grunn 

ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Reguleringsplanen skal utformes i tråd med 

følgende rikspolitiske retningslinjer: 

 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging 

• T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

• T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga 

• Nasjonale føringer for universell utforming, herunder NTP og handlingsplan. 

3.1.1 Valg av vegstandard 

Dagens trafikkmengde ligger på en ÅDT på ca. 1500. Trafikkberegninger viser en ÅDT på 

strekningen på ca. 2500 i 2050. Nye trafikberegninger vil bli foretatt. Der vil man få fram 

trafikkfordelingen mellom framtidig lokalveg gjennom Vinjeøra og framtidig E39 dersom 

alternativ 2 blir valgt. 
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Ut fra påvist trafikkmengde skal vegen bygges som H1-veg med 9 meters bredde med 

fartsgrense 80 km/t. Fartsgrensen for alternativ 1 vil være 80 km/t på hele strekningen, mens 

man for alternativ 2 planlegger for 90 km/t på en strekning på 5,8 km. Resten av alternativ 2 vil 

få 80 km/t. Statens vegvesen har i Håndbok N100 (2019) fastsatt rammer for vegens utforming. 

Håndboka er hjemlet i veglovens § 13.  

 

Vegvesenet legger til grunn at det skal planlegges for å bygge opp under ønsket om redusert 

reisetid. 

 

Det er også et ønske om en mer ensarta standard på vegnettet. Standard på E39 Stormyra-

Barhals må derfor tilpasses til standarden som ligger til grunn for reguleringsplanen for E39 

Barhals-Staurset. 

 

3.2 Alternativskildring 

3.2.1 Alternativ 0 – referansealternativet 

Konsekvensene ved et tiltak framkommer ved å måle/sammenligne forventet tilstand etter at 

tiltaket er gjennomført, mot forventet tilstand uten at tiltaket realiseres. Alternativet som 

representerer videreføring av dagens status kalles «0-alternativet». Under 0-alternativet 

beskrives dagens situasjon og forventet utvikling uten tiltak. Framskriving av dagens situasjon 

blir et best mulig estimat basert på eksisterende kunnskap. 

 

0-alternativet vil innebære at ny E39 ikke blir bygd. Alternativ 1 og 2 blir vurdert opp mot 0-

alternativet, som per definisjon har konsekvens 0. Konsekvensutredning av alternativene 

illustrerer dermed hvor mye avviker de fra referansesituasjonen. 

3.2.2 Alternativ 1 Barhals – om Vinjeøra – Stormyra  

Alternativet omfatter ny E39 etter dagens E39 mellom Barhals og fram til Vinjeøra småbåthavn, 

deretter ny linje gjennom Vinjeøra i en lengde på ca. 1250 m fram til krysset 

E39/Kårøydalsvegen. 

 

Derfra vil ny E39 gå i eksisterende E39 trasé fram til dagens Stormyrkryss E39/fv. 680. 

Alternativet innebærer flere adkomster og konstruksjoner for å få til løsninger som betjener 

bygdesamfunnet på en god måte. Alternativet er identisk med de vedtatte reguleringsplanene 

E39 Stormyra-Vinjeøra og planforslaget E39 Vinjeøra-Staurset mellom Vinjeøra og Barhals. 

3.2.3 Alternativ 2 Barhals – utenom Vinjeøra – Stormyra – Søo bru 

Alternativet omfatter ny E39 utenom eksisterende E39 mellom Barhals og Vinjeøra. Dagens 

E39 på denne strekningen vil da fungere som en forbindelsesveg som kobles til ny E39 rett øst 

for Barhalsbekken. Ny E39 vil stige på med ca. 3% i ei ny linje ovenfor dagens E39 for deretter 

å gå sør for og utenom Vinjeøra i grensesnittet mellom dyrka marka og skogsterrenget. Deretter 

krysser ny E39 Fjelna og Kårøydalsvegen lengre øst enn alternativ 1. Ny E39 kobles til dagens 

E39 ca. 900 m øst for dagens Stormyrkryss, for deretter gå ca. 2000 m i dagens E39 fram til 

Søo bru. Beskrivelsen må kun ses på som en grov skisse siden det er selve planarbeidet som 

vil avklare hvordan europavegen vil bygges. 
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3.3 Overordnede mål og føringer for fagtema kulturarv 

Formålet med delutredningen for fagtema kulturarv er å skaffe kunnskap om hvilke virkninger de 

planlagte tiltakene vil kunne ha for verdier innen fagtemaet. Bakgrunnen for selve planen er 

beskrevet i kap. 2.1.  

 

De nasjonale miljømålene for kulturminne og kulturmiljø er fastsatt av Miljødirektoratet. Det 

viktigste målet i plansammenheng er at et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som 

grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk (https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/). 

 

Strategiske mål og resultatmål for kulturminnevernet er lagt fram i Meld. St. 16 (2004-2005) 

Leve med kulturminner, Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste og Meld. St. 16 (2019-

2020) Nye mål i kulturminnepolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold. De tre gjeldende 

nasjonale målene i kulturminnepolitikken som skal ses i sammenheng er: 

• Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. 

• Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. 

• Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og 

bruk. 

 

Norge har underskrevet flere internasjonale konvensjoner som har betydning for kulturarven. 

Dei viktigste er:  

• Verdensarvkonvensjonen, UNESCO 1972: Vern av verdens natur- og kulturarv. 

• Granadakonvensjonen, Europarådet 1985: Vern av Europas faste kulturminner og 

Europas arkitektur.  

• Valettakonvensjonen, Europarådet 1992: Vern av den arkeologiske kulturarven. 

• Den europeiske landskapskonvensjonen, Europarådet 2000: Pålegger landene å verne, 

planlegge og forvalte landskap i tråd med konvensjonens intensjoner. 

• Farokonversjonen, Europarådet 2005: Rammekonvensjon om kulturarvens verdi for 

samfunnet.  

 

Kulturminneloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50) regulerer forvaltningen av 

fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Formålet med loven er å sikre at 

kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon blir sikret og vernet både som del 

av vår kulturarv og identitet, og som ledd i en helskaplig miljø- og ressursforvaltning. Å ivareta 

kulturminnene og kulturmiljøene som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for 

nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse trivsel og virksomhet er et 

nasjonalt ansvar. 

 

Det er et overordnet politisk mål å sikre hensynet til kulturminner og kulturmiljøer i all 

planlegging, og plan- og bygningsloven er det viktigste planverktøyet for å kunne ta vare på 

mangfoldet av kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Som planmyndighet får derfor 

kommunen en sentral rolle i forvaltingen av denne delen av kulturarven, som også er en viktig 

ressurs for kommunens arbeid med god og bærekraftig samfunnsutvikling. Plan- og 

bygningsloven har med kulturminne og kulturmiljø som et eget ansvar under § 3.1 «Oppgaver 

og hensyn i planlegging». Her står det blant annet at planer innenfor rammene av § 1-1 skal 

sikre kvaliteter og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer.  

 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/
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Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven omtaler «verdifulle 

kulturminner og kulturmiljø» under «Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» (§ 10 tredje ledd bokstav b). I kap. 5 i forskriften, 

som omhandler innholdet i konsekvensutredninger, er kulturminner og kulturmiljø omtalt under 

«Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn», § 21 pkt. 4. 

 

Regional plan for kulturminner for Sør-Trøndelag 2013-2017 (21) skal «bidra til utvikling av 

felles forståelse for utfordringer og muligheter i kulturminneforvaltningen, og til et helhetlig 

arbeid med forvaltningsoppgavene». Planen er rettet mot en bred målgruppe som omfatter 

både næringsliv, frivillige lag og organisasjoner samt offentlige aktører og eiere. Det er fire 

fokusområder definert i planen: kulturarven som ressurs forbærekraftig verdiskaping av 

samfunns- og næringsliv, bevaring og skjøtsel, formidling og tilrettelegging, og kunnskap og 

kompetanse. Til den regionale planen hører også lister over prioriterte kulturminner og 

kulturmiljøer i regionen. 

3.4 Utredningskrav 

Kulturminner er i kulturminneloven definert som «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 

fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til». 

Omgrepet kulturmiljø er definert som «områder hvor kulturminner inngår som en del av en 

større helhet eller sammenheng». 

 

Virkninger av alternativ 1 gjennom Vinjeøra er velkjent siden området har blitt gjenstand for en 

omfattende arkeologisk utgravning. Omfang og beskrivelse vil gå fram av planen som skal 

utarbeides. Relevante deler vil bli innarbeidet i konsekvensutredningen for reguleringsplanen. 

 

Dagens situasjon 

I de vedtatte reguleringsplan E39 Stormyra-Vinjeøra ble det registrert kulturminner som var i 

konflikt med ny E39. Disse er gravd ut og området er nå frigitt av Riksantikvaren. For alternativ 

2 gjenstår det arkeologiske registreringsarbeidet. Potensialet for funn for alternativ 2 forventes 

imidlertid til å bli vesentlig lavere enn for alternativ 1. 

 

Mulige konsekvenser 

Med unntak av den gamle ferdselsåra vil ikke alternativ 2 få store virkninger for særskilt 

registrerte kulturminner, men kulturlandskapsverdier kan bli berørt. Konsekvensene for 

alternativ 1 er allerede kartlagt og vil bli brukt på nytt. 

 

Utredningsbehov 

Datagrunnlaget vil være opplysninger fra kommunen og fylkeskommunen, Riksantikvaren sine 

databaser www.askeladden.no og www.kulturminnesok.no, samt www.miljostatus.no. 

Forhold som skal utdypes innenfor tema kulturminner og kulturmiljø er: 

 

• Ev. kjente fornminner og nye registreringer skal beskrives og kartfestes. 

• Oversikt over ev. SEFRAK-registrerte objekt eller bygninger. 

• Omtale av kulturlandskapet sin historiske verdi. 

• Omfang og konsekvens av tiltaket i forhold til direkte påverknad og endring i kulturminner 

og -miljø. 
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• Konsekvenser og ulemper i anleggsperioden. 

• Ev. avbøtende tiltak 

4. Metode 

Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i Statens 

vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018, oppdatert 2021). I en 

samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser bare telles en gang. Grenseoppgangen mellom 

de ulike tema går fram av kapittel 6.1.1.  

 

Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de konsekvensene et tiltak 

medfører. En forkortet versjon av de viktigste trinnene i metoden er gjengitt under. For den  

komplette metoden henvises det til Håndbok V712. 

4.1 Definisjon av fagtema 

Fagtemaet Kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til 

kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Formålet med analysen er å få 

kunnskap om verdifulle områder for fagtemaet, og belyse konsekvensene av de ulike 

utbyggingsalternativene sammenliknet med 0-alternativet, som er dagens situasjon. 

 

Kulturarv defineres her som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet. 

Temaet omfatter følgende deltemaer: 

• Kulturminner og kulturmiljøer 

• Kulturhistoriske landskap 

 

Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner (kml). Kulturminner er her definert 

som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter 

seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der 

kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap 

skal i denne sammenhengen forstås som større sammenhengende områder med kulturmiljøer, 

der den kulturhistoriske dimensjonen er framtredende. 

 

Alle kulturhistoriske spor, fra forhistorisk tid (frem til 1030) og middelalderen (1030-1537), er 

automatisk fredet i Norge. Spor fra nyere tid (1537 til i dag) kan ha like stor kulturhistorisk verdi, 

og er i mange tilfeller også underlagt et formelt vern. 

 

SEFRAK-registrerte bygg er eldre bygninger datert før 1900. Bygninger som er eldre enn 1850 

er merket med rød trekant på kartene, og er underlagt § 25 i kml. Der en ønsker å endre på eller 

rive disse, må det søkes særskilt om dette. Bygninger fra andre halvdel av 1800-tallet har 

historisk verdi, men er ikke underlagt automatisk vern. Disse er avmerket med gul trekant i 

kartgrunnlag. 

4.2 Tre-trinns metodikk i Håndbok V712 

Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode. Trinn 1 

og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en samlet konsekvensvurdering av alle 

ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne temarapporten, men i hovedrapport for 

konsekvensutredningen. 
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4.2.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 

På grunnlag av innsamlet kunnskap er utredningsområdet delt inn i enhetlige delområder. Et 

delområde er definert som et område med en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi, 

og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal.  

 

Konsekvensutredningen benytter registreringskategorier, verdisetting, påvirkning og 

konsekvens angitt i Håndbok V712. For fagtema Kulturarv vurderes påvirkningen både på 

landskapsnivå og på kulturmiljønivå, og utredningsalternativene sammenliknes med 0-

alternativet. 0-altenativet er i denne konsekvensutredningen dagens situasjon. Videre gis det 

forslag til skadereduserende tiltak, og potensialet for å gjøre funn av nye, til nå ukjente 

automatisk fredede kulturminner vurderes.  

 

 

Figur 4-1. Registreringskategorier for fagtema Kulturarv etter Håndbok V712. 

 

Kulturmiljønivået viser kulturmiljø (KM) inkludert lokaliteter/enkeltforekomster, og ser dette i 

sammenheng med kulturlandskapet rundt. Landskapsnivået ser på større, sammenhengende 

landskap/kulturmiljø. Det er viktig å ikke blande det kulturhistoriske landskapet med fagtema 

landskapsbilde, som tar for seg landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 

landskapet oppleves som fysisk form. 

 

Vær oppmerksom på at inndelingene av delområder er tilpasset dette prosjektet. I andre 

sammenhenger vil det kunne deles inn på andre måter. 
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Verdivurdering 

Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, det vil si hvor stor betydning delområdet har i et 

nasjonalt perspektiv. Kulturmiljøverdier deles inn i fem forskjellige kategorier – ubetydelig verdi, 

noe verdi, middels verdi, stor verdi og svært stor verdi – og settes med utgangspunkt i kriteriene 

i Håndbok V712. av verdi er fem-delt, fra «ubetydelig verdi» til «svært stor verdi». 

Verdivurderingen skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta» i 

figur 4-4.  

 

 

Figur 4-2. Verdikriterier for fagtema kulturarv etter Håndbok V712. 

 

Vurdering av tiltakets påvirkning 

Påvirkning er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

kulturmiljøene (KM) og landskapsnivåene (KHL). 

 

kulturmiljøverdier kan påvirkes både direkte ved at tiltaket skaper fysiske endringer i 

kulturminnet, kulturmiljøet eller kulturlandskapet, men tiltaket kan også føre til en indirekte 

påvirkning av kulturarven.  

 

Direkte påvirkning er stort sett knyttet til anleggsfasen. Da kan kulturmiljøverdiene bli fysisk 

skadet.  
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Indirekte påvirkning oppstår når et tiltak preger omgivelsene på en måte som gjør at landskapet 

endrer karakter og kulturminnets, kulturmiljøets eller kulturlandskapets opprinnelige kontekst blir 

endret eller forstyrret. Kulturmiljø og -landskap er ofte etablert med utsyn og innsyn som viktige 

lokaliseringsfaktorer. Slike sammenhenger er kulturminneforvaltningen opptatt av at man også i 

fremtiden skal ha muligheter til å forstå og oppleve.  

 

 

Figur 4-3. Registreringskategorier for fagtema Kulturarv etter Håndbok V712. 

 

Spesielt visuell påvirkning vil indirekte kunne virke negativt på kulturmiljøverdiene. Visuell 

påvirkning vil være avhengig av faktorer som blant annet topografi, avstand og tiltakets 

størrelse. Det finnes kort sagt en mengde ulike faktorer som virker inn. Vurderingene av 

påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen i forhold til 0-alternativet. Skalaen for 

påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet til forbedret, eller ingen endring i 

Håndbok V712. 

 

Vurdering av tiltakets konsekvens 

Tiltakets konsekvens for fagtema framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 

henhold til «konsekvensvifta». Konsekvensene er en vurdering av om et definert tiltak vil 

medføre forbedring eller forringelse av et delområde. 

 

Vurdering av påvirkning og konsekvens relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep 

som utføres i anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige 

endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat i kap. 7.2.  
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Figur 4-4. «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør henholdsvis x-akse og y-akse i 

figuren. Kilde: Håndbok V712. 

 
Skala Konsekvensgrad Forklaring 

- - - - 4 minus (----) Den alvorligste miljøskaden et delområde kan få. Gjelder bare for 

delområde med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus (---) Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus (--) Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/minimal (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) Miljøgevinst for delområdet: 

Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++). 

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 

Skal i hovedsak brukes der delområde med ubetydelig eller noe verdi 

får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket. 

Figur 4-5. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Kilde: Håndbok V712. 
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4.2.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 

av hvert utbyggingsalternativ. Skala og kriterier framgår av figur 4.6. Den samlede vurderingen 

kan vekte delområder ulikt. I slike tilfeller vil dette komme frem i denne vurderingen. 

Beslutningsrelevant usikkerhet beskrives også. Forslag til skadereduserende tiltak som kan 

bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring skal beskrives, jf. V712 kap. 

6.1.4. 

 
Skala Trinn 2: Kriterium for fastsetting av konsekvens for hvert alternativ 

Kritisk negativ 

konsekvens 

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av 

strekning har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 

minus (----). Brukes unntaksvis. 

Svært stor negativ 

konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor 

andel av strekningen høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 

minus (----), og typisk vil det være flere/mange områder med tre minus (---) 

Stor negativ 

konsekvens 

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 

minus (---). 

Middels negativ 

konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (--) dominerer. Høyere konsekvensgrader 

forekommer ikke eller er underordnete 

Noe negativ 

konsekvens 

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil 

konsekvensgrad 1 minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller 

er underordnete 
Liten konsekvens Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). 

Det er få konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader 

Positiv konsekvens I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad 

finnes. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies 

klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 

Stor positiv 

konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv 

konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og 

disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 

Figur 4-6. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Kilde: Håndbok V712. 
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5. Kunnskapsgrunnlag 

De forskjellige delområdene (kulturmiljø og kulturlandskap) innen utredningsområdet er vurdert 

gjennom tilgjengelige kilder, kart og befaring i felt.  

5.1 Kildegrunnlag 

Kunnskapsgrunnlaget for fagtema kulturarv er hentet fra offentlig tilgjengelige databaser. 

Opplysninger om arkeologiske kulturminner kommer fra Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden og universitetsmuseenes felles samlingsdatabase UNIMUS, mens informasjon om 

eldre bygninger er hentet fra SEFRAK-register.  

 

Bygdebøker og lokalhistoriske tekster har vært gjennomgått, i tillegg til arkeologiske 

registreringsrapporter og årsrapporter fra arkeologiske utgravninger. Det er også brukt en del 

oppslagsverk, kart og andre relevante nettsider. Gårds- og bruksnavn brukt i rapporten er hentet 

fra Matrikkelutkastet av 1950, som er et sentralt hjelpemiddel for Navnekonsulenttjenesten i 

staten og er brukt i arbeidet med å normere stedsnavn. En oversikt over brukte kilder er lagt ved 

til slutt i rapporten. Det har vært direkte kontakt med grunneiere og fagpersoner i 

fylkeskommunen, og gjort en befaring.  

 

Kommuneplanens arealdel for Hemne kommune (2015-2026) angir hensynssoner for 

kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap vurdert som verneverdige, og som skal 

søkes bevart ved all arealplanlegging. Den eldste delen av Vinjeøra er omfattet av en 

hensynssone H570 bevaring kulturmiljø, som skal sikre det verdifulle bygningsmiljøet og dets 

omgivelser. Hensynssonen ligger innenfor et større bestemmelsesområde for tettstedsutvikling 

som også legger vekt på bevaring av de verdifulle bygninger og det bevaringsverdige 

kulturmiljøet på Vinjeøra.  

 

 

Figur 5-1. Vinjeøra. Utklipp fra kommuneplankart med hensynssone H570 markert med skrå skravur og et 

større bestemmelsesområde for tettstettutvikling markert med stiplet linje. Kilde: Heim kommune.  
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Regional plan for kulturminner for Sør-Trøndelag 2013-2017 (21) lister opp et utvalg av 

prioriterte kulturminner og kulturmiljøer i regionen. Vinjeøra med Vinje kirke står på liste over 

prioriterte nyere tids kulturminner og -miljøer og er beskrevet som et trehusmiljø med flere 

interessante bygninger.  

5.2 Beskrivelse av området – kulturarv 

Planområdet ligger sørvest i Trøndelag i en fjord- og kystkommunen Heim. Kommunen ble 

etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Hemne, Halsa og en del av Snillfjord kommune. 

Halsa var tidligere en del av Møre og Romsdal. Den opprinnelige Hemne kommune fra 1837 ble 

delt i Hemne og Heim i 1911, og videre i Hemne, Vinje og Snillfjord i 1924. Nye Hemne 

kommune ble dannet i 1964 av de tidligere kommunene Hemne, Vinje og vestlige del av Heim, 

og utgjør hoveddelen av den nye Heim kommune. 

 

Planområdet ligger innerst i Vinjefjorden, som har lenge vært en viktig sjøvei i området, og 

strekker seg fra Berhalsen på sørsiden av fjorden i vest, gjennom Vinjeøra, til Søa bru i 

Søvassdalen i øst. Det aktuelle arealet ligger i et typisk fjordlandskap med bratte fjellsider opp 

fra fjorden og flatere parti der folk har bosatt seg, og utgjør et kulturlandskap med stor 

tidsdybde. 

5.2.1 Forhistorisk tid og middelalder 

Fram til slutten av preboral tid var Vinjefjorden forbundet med Hemnfjorden via Rovatnet. Flere 

tidligmesolittiske lokaliteter, både langs Vinjefjorden samt ved Vinjeøra og Kyrksæterøra, vitner 

om betydningen av denne indre kystleien som forbundet skjærgårdslandskapet ved dagens 

Kristiansund/Averøy/Frei og Hemne/Hitra (Sauvage 2020: 4-6). 

 

Nord-Vestlandet regnes som et kjerneområde for Fosnatradisjon i eldre steinalder. Mulighet for 

å kombinere utnyttelse av ressurser fra skjærgården og høyfjellet gjorde denne delen av 

norskekysten et attraktivt område for bosetning i det aktuelle tidsrommet. De fleste lokalitetene 

fra tidlig mesolitikum finner man i den ytre kystsonen og bare et fåtall lokaliteter er påvist inne i 

fjordene. Disse antas å ha utgjort et bindeledd mellom kyst og høyfjell (Sauvage 2020: 31). 

 

Under den arkeologiske registreringen i forbindelse med forbedret trase for Kyststamvegen 

gjennom Vinjeøra gjennomført i 1996 av NTNU Vitenskapsmuseet på vegne av Sør-Trøndelag 

fylkeskommune ble en steinalderlokalitet (T 22247) påvist på Lubbahaugmyra. Den samme 

undersøkelsen gav også funn av flintavslag (T 22246) i et pløyelag på Skeiet, innenfor 

avgrensing til et gravfelt fra yngre jernalder (Prestvold 1997). Arkeologisk registrering 

gjennomført i 2021 forbindelse med reguleringsplan for E39 Stormyra-Barhals påviste nye spor 

etter aktivitet datert til steinalder i det aktuelle området. På Fjelnset ble det registrert en 

steinalderboplass (ID 283696) og et flintavslag (ID 284271), tolket som et løsfunn (Lund 2021). 
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Figur 5-2. Oversiktskart over arkeologiske lokaliteter i sentral del av planområdet. Kilde: Askeladden.ra.no. 

 

 

 

Figur 5-3. Oversiktskart over arkeologiske lokaliteter i østlig del av planområdet. Kilde: Askeladden.ra.no. 
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Selv om antall steinalderlokaliteter i det aktuelle området ikke er stort, kjenner vi til mange 

løsfunn fra denne perioden. I forbindelse med jordarbeid i perioden 1931-56 ble det gjort flere 

funn av steinalderartefakter på Vinjeøra (T 15457) og i Vinjelia, nord for Gammeløra (T 14376, T 

14470, T 15503, T 17457 og T 17792 / ID 45924 og 64001). Disse funnene, som blant annet 

består av pilspisser, økser og avslag av flint, kvarts og bergkrystall, vitner om aktivitet på stedet 

helt fra begynnelsen av eldre steinalder. Fra yngre steinalder har vi et funn av et emne til huløks 

av flint (ID 64002 / T 18772) gjort på bnr. 29 på Vinje i 1965 (se KM 6 Vinje med Vinjeøra). 

Også på Stølen ble det funnet steinalderartefakter. Sju flintavslag (T 11994) ble samlet opp av 

skolebarn på et ikke nærmere beskrevet sted på gården (se KM 14 Stølen).  

 

 

 

 
 

 

Figur 5-4. Et utvalg av steinalderartefakter funnet på Vinjeøra (T 15457) og i Vinjelia i perioden 1931-56 

(ID 45924 og 64001). Foto: UNIMUS / NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

Foreløpig er det ikke gjort funn fra bronsealder innenfor selve planområdet, men innerst i 

Hemnfjorden er det registrert to gravminner fra dette tidsrommet på hver sin side av fjorden. Fra 

Kjønsvik er det kjent en gravrøys (ID 229148), mens på Hollen ligger en gravhaug som gav funn 

av deler av en dolk eller sverd av bronse (ID 459292). 

 

Tettstedet Vinjeøra har fått sitt navn fra gården Vinje (gnr. 118), som sannsynligvis er en av de 

eldste i området. Navnet kommer av «vin» som betyr både havnegang, beite og eng (Rygh 

1898: 85-87). Vin-gårder blir vanligvis gitt en datering til eldre jernalder, selv om det knytter seg 

en del usikkerhet til datering av gårder ved bruk av gårdsnavn.  

 

Sør for Vinje, sentralt på Vinjeøra, ligger gården Skeiet (gnr. 119). Gårdsnavnet peker i retning 

av en mulig samlingsplass her i jernalderen. Ifølge Karl Rygh navnet har vært brukt om 

løpebaner for hester, hvor leiker og konkurranser fant sted (Rygh 1871). Ryghs tolkning av 

navnet er underbygget ved at gårder med navnet Skei ligger i nærheten av kjente kultsteder 

og/eller kirker fra middelalderen, noe som er også tilfellet her. Navnet Skei har også vært satt i 

sammenheng med veifar, og forskning tyder på at mange av Skei-gårdene har ligget ved 

sentrale vegkryss, der mange funksjoner var samlet (Stenvik 2001 og Henriksen og Berge 

2015: 6-7). 

Gården Fjelnset (gnr. 135) ligger vet utløpet av Fjelna til Vinjefjorden. Elven har gitt navnet til 

både gården og fjorden. Ifølge Oluf Rygh het Vinjefjorden tidligere Fjölnir (Rygh 1893: 176-177; 

1896: 44; 1901: 98; 1904: 51). Andre del av navnet «-set» tolkes ofte som bosted eller 

slåttemark og er typisk for gårder etablert i yngre jernalder. 
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Tross den høye alderen til gårdene på Vinjeøra var det inntil 90-tallet kun registrert to økser av 

merovingertidstype (570-780 e.Kr.), hvorav én er bevart (ID 63998 / T 16600) i det aktuelle 

området (Henriksen og Berge 2015: 6). Ellers er det fra gården Stølen (gnr. 120) i Søvassdalen, 

kjent et funn av en flatmarksgrav fra vikingtid (ID 73068), som inneholdt et sverd (T 18291) og 

en øks (T 20026). 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 5-5. Funn av gjenstander fra jernalder. Til venstre: en øks fra merovingertid funnet på Skeiet (ID 

63998 / T 16600). Til høyre: et sverd fra vikingtid fra Stølen (T 18291). Foto: UNIMUS / NTNU 

Vitenskapsmuseet. 

 

Det var først under de arkeologiske registreringene i 1996 det ble påvist fire automatisk fredete 

kulturminner fra jernalderen på Skeiet: ID 170657, 170666, 170668 og 170574 (se KM 7 

Skeiet). Undersøkelsene gav funn av en rik våpengrav fra vikingtid (T 22216) som inneholdt 

blant annet et sverd, en spydspiss, en skjoldbule, en sigd, en kniv og fire glassperler (Prestvold 

1997: 8-9). 

 

 

 

Figur 5-6. En spydspiss, en kniv, fire perler og et sverd (T 22216) funnet på Skeiet i en grav fra vikingtid. 

Foto: UNIMUS / NTNU Vitenskapsmuseet. 
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Supplerende registreringer utført av Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2014 i forbindelse med 

oppstart av reguleringsplan for ny E39 gjennom området, gav funn av en ny lokalitet fra samme 

tidsperiode (ID 177642) på Fjelnset (Haugen 2014: 5-13). I tillegg ble det i 2019 påvist en 

gravrøys (ID 263365) på Skeiet som med stor sannsynlighet kan knyttes til de tidligere kjente 

lokalitetene fra gården. Alle overfor nevnte lokaliteter, med unntak av gravrøysen ID 263365, ble 

undersøkt av NTNU Vitenskapsmuseet i 2019 og 2020 i forbindelse med reguleringsplan for 

E39 Stormyra-Vinjeøra. Foreløpige resultater fra utgravninger viser til aktivitet på Vinjeøra fra 

steinalderen til middelalderen, men de fleste funnene er knyttet til jernalderen (Sauvage 2020 

og 2021). Deler av planområdet i vest var omfattet av arkeologiske registreringer i forbindelse 

med reguleringsendring for E39 Vinjeøra-Staurset gjennomført i 2020. Registreringene gav nye 

funn av automatisk fredete kulturminner, men ikke innenfor området som inngår i planområde til 

reguleringsplan for E39 Stormyra-Barhals (Ellingsen 2020). Den nyeste registreringen, 

gjennomført i 2021 i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for E39 Stormyra-Barhals, 

gav to nye funn av automatisk fredete kulturminner. På Fjelnset ble det påvist en 

steinalderboplass (ID 283696) og en kokegrop (ID 283699) fra høy middelalder (Lund 2021). 

 

Vinje kirke står på en terrasse sentralt på Vinje, med utsikt ut Vinjefjorden. Dagens åttekantede 

kirke er fra 1820, men et krusifiks fra begynnelsen av 1100-tallet kan sannsynlig knyttes til den 

første kirken på stedet. Vinje kirke, viet til St. Andreas, er først omtalt i skriftlige kilder i 1589. 

Den middelalderske stavkirken ble i 1675 erstattet av en liten langkirke (Fiskaa og Myckland 

1956: 934 og Hallan 1959: 105-107). 

 

 

Figur 5-7. Langkirke på Vinje tegnet av 

Gerhard Schøning i 1773 (Schøning og 

Gjone 1968: 16). 

 

Figur 5-8. Vinje kirke i dag. Den åttekantede tømmerkirken ble 

reist i 1820. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Sør for dagens kirke ligger en kirkegård fra middelalder (ID 85855-1). Funn fra middelalderen i 

form av et kulturlag (ID 271631) er også gjort nord for kirken, på Vinjan – det gamle gårdstunet 

på Vinje.  
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5.2.2 Nyere tid 

Kulturminner fra nyere tid i planområdet er hovedsakelig knyttet til de gamle jordbruksgrendene, 

og viser at det viktigste livsgrunnlaget for folket ved Vinjefjorden var jordbruket, fiske, jakt og 

fangst. Flere kombinerte jordbruket med skognæring og senere med arbeidet i industrien. 

 

Byggeskikken i Vinjeøra inngår i byggetradisjonen kjent i hele Trøndelag, som har fellestrekk 

med både Nordland, Møre og Romsdal og Innlandet. Byggeskikken typisk for landsdelen, med 

«trønderlåna» og firkanttunet, har formet seg på 1700-tallet og var dominerende på 1800-tallet. 

Den nye byggeskikken førte til så omfattende utskifting av eldre bebyggelse at vi har begrenset 

kunnskap om husene som fantes før. Med unntak av kirker og prestegårder, er svært få 

bygninger fra før ca. 1750 bevart i Trøndelag. Noen av eldre bygninger ble likevel utgangspunkt 

for påbygging (Anderssen, Edal, Hegard og Roede 1986: 11-17). I SEFRAK-register finner vi 

bare én bygning i planområdet som muligens er bygget før 1750 – et våningshus (SEFRAK 

1612-0009-006) på Fjelnsetnes (se KM 3 Fjelnsetbukta). 

 
Bebyggelses plassering i landskapet hadde sammenheng med tilgjengelige ressurser på stedet. 

Tilgang til utmarksområder var en viktig forutsetning for det historiske jordbruket. All skog, mark 

og fjellvidde har i historisk tid vært i privat eie i Hemne, og de eldste gårdene har alltid hatt store 

utmarksområder knyttet til gården (Hallan 1959:18).  

 

Sagbruksdriften hadde begynt i Hemne på 1600-tallet, men først i slutten av 1700-tallet ser man 

vekst i skogdriften. Den industrielle sagbruksdriften kom i gang mot slutten av 1800-tallet. Vinje 

Brug, etablert i 1876, har med sitt sagbruk på Vinjeøra vært et av de viktigste arbeidsstedene i 

distriktet på slutten av 1800-tallet. Men rovdriften, som sto i sterk kontrast til den tradisjonelle 

balanserte ressursutnyttelsen typisk for det tradisjonelle jordbrukssamfunnet, førte til at det etter 

nedleggelse av selskapet i 1884-85 ikke lenger var mulig med lønnsom skogdrift i området 

(Aune 1979: 84-88). 

 

 

Figur 5-9. Kart over SEFRAK-registrerte bygninger vest i planområdet. Kilde: Askeladden.ra.no. 
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Figur 5-10. Kart over SEFRAK-registrerte bygninger sentralt i planområdet. Kilde: Askeladden.ra.no. 

 
 

 

 

Figur 5-11. Kart over SEFRAK-registrerte bygninger øst i planområdet. Kilde: Askeladden.ra.no. 
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Tjæreproduksjon hadde lenge vært en annen viktig skognæring i Hemne. Det var hovedsakelig 

husmenn og småfolk som drev med tjærebrenning på «tjærehjell». Noen drev i tillegg med 

trekullbrenning. Hemne var en av de fremste tjære-bygdene i Sør-Trøndelag, men fra ca. 1860 

blir tjærebrenningen mindre økonomisk viktig, og rundt 1900 var det få som brente tjære til salgs 

(Sødal 1969: 19-20 og Aune 1979: 97-99).  

 

 

Figur 5-12. Tømmersopping i Hemne ca. 1936-37.   

Foto: Hemne Bygdemuseum. 

 

Figur 5-13. «Tjærehjellen» i Vuttudal fotografert 

ca. 1920. Foto: DigitaltMuseum.no / Museet 

kystens arv. 

 

Hemne som en fjordbygd med tilgang til skogressurser var et godt egnet sted for skipsbygging. 

Allerede på 1700-tallet er hemnværingane omtalt som dyktige båtbyggere, men det var først 

rundt 1850 at skipsbyggingen virkelig kom i gang, og et skipsverft på Vinjeøra ble anlagt. Til 

verftet hørte en smie i Skeisdalen og en sag ved Fjelnsetfossen. Den største utfordringen for 

bedriften var isen som lå i Vinjefjorden i hele vinteren, og førte til slutt at verftet ble lagt ned etter 

et par tiår (Wessel 1973). Et nytt verft, Wessel-verftet, ble etablert rundt 1860 på Kjørseøra 

(Kyrkseterøra) og hadde vært en av de største bedriftene i Hemne frem til det gikk konkurs i 

1878 (Hallan 1959: 212 og Aune 1979: 99-101). Ved siden av industrien vokste også sildefisket. 

Kombinasjon av begge næringene førte til at i 1870-årene hadde Vinjeøra utviklet seg raskere 

enn Kyrksæterøra. 

 

De første dampskipene kom inn i Vinjefjorden rundt 1865. Dampskipsferdselen gjorde at Hemne 

ikke lenger var så avsides som før. Den påvirket også postgangen. Før var det bare poståpneri 

«Hevne» på Kyrksæterøra, men i 1878 fikk Vinjeøra eget posthus, og i slutten av 1800-tallet ble 

nye posthus åpnet utover bygda. Den første telegrafstasjonen i Hemne ble åpnet på Magerøya i 

1877, og senere flyttet til Kyrksæterøra, som begynte å vokse frem som et sentralt sted i 

Hemne. I slutten av 1890-årene kom telefonen til bygden, og den første telefonstasjonen åpnet 

på Vinjeøra 16. januar 1899 (Aune 1979: 125-130). 
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Figur 5-14. Sildefiske i Vinjefjorden i 1934. Kilde: Hemne Bygdemuseum / Hemneslekt.net. 

 

De første dampskipene kom inn i Vinjefjorden rundt 1865. Dampskipsferdsel gjorde at Hemne 

var ikke lenger så avsides som før. Den hadde også påvirker postgangen. Før var det bare 

poståpneri «Hevne» på Kyrksæterøra, men i 1878 fikk Vinjeøra eget posthus, og i slutten av 

1800-talletet ble nye posthus åpnet utover bygda. Den første telegrafstasjonen i Hemne ble 

åpnet på Magerøya i 1877, og senere flyttet til Kyrksæterøra som begynte å vokse frem som et 

sentralt sted i Hemne. I slutten av 1890-årene kom telefonen til bygden, og den første 

telefonstasjonen åpnet på Vinjeøra 16. januar 1899 (Aune 1979: 125-130). 

 

Fjorden har lenge vært den viktigste ferdselsåren i området, men dampskipstrafikken og 

småskipsfarten løste ikke alle utfordringer knyttet til samferdsel og den voksende industrien i 

Vinjeøra. På slutten av 1800-tallet var det behov for bygging av nye veier, og i 1877 kom 

bygging av en vei mellom Vinjeøra og Hovdan (Vinjefjordsveien) i gang. Omtrent samtidig ble 

det på privat initiativ bygd en vei oppover Kårøydalen (Aune 1979: 132-136). 

 

Videre utbygging av veinettet førte til at flere bygder i midten av 1930-årene hadde rutebiler i 

drift. For Hemne var forbindelsen med Trondheim spesiell viktig, og den 15. april 1937 ble 

Hemne og Vinje Billag (HVB) etablert. I 1973 ble navnet skiftet til Hemne Orkladal Billag (HOB), 

etter at selskapet hadde overtatt Trondheim-Orkladal Billag. Selskapet har vokst ved å overta 

eller fusjonere seg med andre bedrifter, men i 2002 ble det solgt til Nettbuss (Birkevaag, Lie og 

Svanem 1998: 95-99). 
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Figur 5-15. Hemne og Vinje Billags første buss ved ekspedisjonsstedet på Vinjeøra i 1937. Foto: Hemne 

Bygdemuseum. 

 

5.2.3 Andre verdenskrig 

Under 2. verdenskrig var området Hemne-Vinje-Snillfjord strategisk viktig for både tyskerne og 

de allierte. Det ble sett som alternative landssettingssteder for angrep mot Trondheim når 

innløpet ved Agdenes var blokkert. I tillegg lå området midt i innflyvingstraseen for luftangrep 

mot Trondheim (Volden 2019: 260).  

 

Den 28. april var Kyrksæterøra, Vinjeøra og bru over Søa i Søvassdalen angrepet av tyske 

bombefly. Dagen etter ble Kyrksæterøra bombet igjen. Bombeangrepene krevde ingen 

menneskeliv og gjorde ellers få skader. Den 25. mai kom tyskerne til Kyrksæterøra og Vinjeøra. 

Deler av gården Skeiet ble annektert og fungerte som ett av hovedseter for tysk infanteri på 

Vinjeøra (Kvikne 1987: 19, 26-27 og 32-33 og Holden 2011).  
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Figur 5-16. Russiske krigsfanger i arbeid ved 

Gammeløra i Vinje. Foto: M. D. Wessel / Kvikne 

1987: 130. 

 

Figur 5-17. Krigsfangeleir på Vinjeøra lå tett inntil 

kirkegården. Foto: Kvikne 1987: 81. 

 

Våren 1942 kom tyskerne i gang med å bygge opp forsvaret av Vinjeøra, og arbeidet bestod 

blant annet av bygging av bunkere for forlegningen på Skeiet. Det var hovedsakelig russiske 

krigsfangene som utførte arbeidene. I årene 1942-43 hadde tyskere en russisk fangeleir på 

Vinjan, og på det meste var det i underkant av 200 fanger på Vinjeøra (se KM 6 Vinje med 

Vinjeøra). I 1943 ble fangeleiren flyttet til Kyrksæterøra (Holden 2011). 

 

Flere russiske fangere hadde mistet livet under arbeidet med å bygge forsvarsanlegg i Vinjeøra. 

I 1955 ble det innviet en æreskirkegård ved Vinje kirke. Her er det gravlagt til sammen 165 

russiske soldater. I tillegg til fangene fra Vinjeøra hviler også omkomne russiske krigsfanger fra 

Leinstrand, Melhus, Ørland, Oppdal, Sunndal, Heim og Snillfjord her. Monumentene som står 

på æreskirkegården, ble laget i Russland og deretter fraktet til Vinje (Holden 2011 og Aune 

2020:137-138). 

 

På Vinjeøra finnes fremdeles spor etter tyske forsvarsanlegg fra krigstiden, hovedsakelig i form 

av bunkere, for eksempel på Ekserplassen. På Fjelnset ble spor etter to bunkere avdekket 

under arkeologiske utgravninger i 2020. Disse ble oppført på et gravfelt fra jernalder og førte til 

skade på lokaliteten (Sauvage 2021: 62).  

5.3 Influensområde 

Utredningsområdet består av planområdet og områder som blir påvirket av tiltaket 

(influensområde). Planområdet blir berørt av tiltaket gjennom arealbeslag og er likt for alle 

fagtemaene. For noen fagtemaer påvirker tiltaket også arealer utenfor planområdet. Det varierer 

mellom fagtemaene hvilke områder som blir influert.   

 

Influensområdet for fagtema Kulturarv er arealet til planområdet, samt områder utenfor dette der 

tiltaket vil ha virkning på kulturmiljøverdier. Som regel er det den visuelle og lydmessige 

påvirkningen et tiltak har på kulturmiljøverdier som vurderes utenfor planområdet. Slik er det her 

også. Influensområdet er definert til å omfatte alle gårder som har areal som inngår som en del 

av planområdet, dvs. Berhalsen (gnr. 136), Fjelnset (gnr. 135), Vinje (gnr. 118), Skeiet (gnr. 

119), Stølen (gnr. 120) og Sødalen (gnr. 121).  

Registreringer omfatter hele utredningsområdet, men de er vanligvis mer detaljerte innenfor 

planområdet. 
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6. Trinn 1: Verdi og konsekvens for delområder  

6.1 Kulturmiljø (KM) 

Plan- og influensområdet er delt inn i 15 kulturmiljøer og ett kulturhistorisk landskap definert 

mellom gården Berhalsen i vest og gårdene Stølen og Sødalen i Søvassdalen. 

 

Under følger en beskrivelse og vurdering av hver av de enkelte delområdene (KM) og det ene 

kulturhistoriske landskapet (KHL) som er definert i rapporten. 

 

 

Figur 6-1. Oversiktskart som viser verdier til kulturmiljøer og kulturlandskap i hele plan- og 

influensområdet. 

 
Fargene på kartene representerer den kulturhistoriske verdien. Kulturminner registrert i den 

nasjonale kulturminnedatabasen «Askeladden» er markert med tilhørende ID-nr. Funn registrert 

i universitetsmuseenes felles samlingsdatabase UNIMUS er synlig i kartet som blå stjerner med 

tilhørende museumsnummer. SEFRAK-registrerte bygninger er markert med røde 

(meldepliktige bygninger fra før 1850), gule (bygninger fra etter 1850) og grå (ruin eller 

bygningsrest) trekanter.  
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Delområder Verdi 

KM 1 Berhalsen Middels 

KM 2 Fjelnsetås Middels 

KM 3 Fjelnsetbukta Middels 

KM 4 Fjelnset Middels 

KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran Noe 

KM 6 Vinje med Vinjeøra Stor 

KM 7 Skeiet Middels 

KM 8 Gamle Kårøydalsveien Middels 

KM 9 Skeishaugen og Skeisbakkan Middels 

KM 10 Kvernhusfossen Noe 

KM 11 Gamle Stølsveien Noe 

KM 12 Vinnstormyra Stor 

KM 13 Vollan-Skeisgrustaket Noe 

KM 14 Stølen Middels 

KM 15 Sødalen Middels 

KHL 16 Vinjeøra Stor 

Figur 6-2. Oversikt over kulturmiljø (KM) og kulturhistorisk landskap (KHL) og deres verdier. 

 

6.1.1 KM 1 Berhalsen – gårdsmiljø 

Gården Berhalsen (gnr. 136) ligger på sørsiden av Vinjefjorden, et stykke opp fra sjøen. Lenger 

bak gården er det relativt bratte, skogkledde lier. Gårdsnavnet kommer sannsynlig fra gårdens 

beliggenhet i terrenget, der «hals» betyr en høyde mellom to elvedaler og «Bera» kan ha vært 

det opprinnelige navnet på bekken som renner forbi gården (Rygh, 1901: 98).  

 

Berhalsen ble nyryddet på 1500-tallet, og har sannsynlig sine røtter i høymiddelalderen. Gården 

var kirkegods på 1700-tallet, og hørte først til Vinje kirke og så til Hemne kirke etter at begge 

kirkegodsene ble slått sammen i 1772. Gården Spjøtlia lå tidligere under Berhalsen, men fra 

1700-tallet har den hørt til Fjelnset (Sandnes 1971: 347, Sødal 1973: 50, Dybdahl 2001: 126 og 

Aune 2001 og 2005: 202-208, 308). 
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Figur 6.3: Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 1 Berhalsen. 

 
 

 

Figur 6-3. Berhalsen (bnr. 1) fotografert i begynnelsen av 

1900-tallet. Trønderlåna fra 1600-tallet til venstre på tunet. 

Kilde: DigitaltMuseum.no. 

 

Figur 6-4. Berhalsen (bnr. 1) i 1964. Kilde: 

Widerøe skråfotoarkiv / Nasjonalbiblioteket. 

 

 

Arkeologiske registreringer i forbindelse med reguleringsendring for E39 Vinjeøra-Staurset 

gjennomført i 2020 omfattet deler av det definerte kulturmiljøet langs eksisterende E39 

(Ellingsen 2020). Undersøkelser gav ingen funn av automatisk fredete kulturminner på 

Berhalsen, men det er fra før registrert et funn av en bronse- eller tombakknapp med kronet 

bokstaver «KTS» og med dato 1722 (T 13589). Det nøyaktige funnstedet er ikke kjent. 
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Figur 6-5. Bolighus på bnr. 6 (SEFRAK 1612-0009-

161). Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-6. Naust (SEFRAK 1612-0009-094). Foto: 

Monika Serafinska, Sweco. 

 

På gårdstunet på bnr. 1 er det registrert et kvennhus (bekkekvern) fra tidlig etterreformatorisk tid 

(SEFRAK 1612-0009-086) og et våningshus opprinnelig fra 1600-tallet (SEFRAK 1612-0009-

089), som sannsynlig ble ombygd i slutten av 1800-tallet. Et stabbur (SEFRAK 1612-0009-087) 

og et eldhus / en smie (SEFRAK 1612-0009-088) fra slutten av 1800-tallet, samt et sagbruk 

(SEFRAK 1612-0009-090) fra begynnelsen av 1900-tallet inngår også som en del av 

gårdstunet. Til bruket hører også til et naust fra slutten av 1800-tallet (SEFRAK 1612-0009-

094).  

  

Figur 6-7. Eldre vei ned til et jordstykke nede ved fjorden markert med grønt på flyfoto fra 1962 (til venstre) 

og 2019 (til høyre). 

 
Sørvest for naustet, på bnr. 6, er det registrert et bolighus (SEFRAK 1612-0009-161) fra siste 

kvartal av 1800-tallet. Huset er i dag er i bruk som en fritidsbolig. På bnr. 4, nord for dagens E39 

går en eldre vei ned til sjøen. Den ligger i dag i skogen, men historiske flyfoto viser at veien var i 

bruk i forbindelse med et nå gjengrodd jordstykke nede ved fjorden. 
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Figur 6-8. Eldre vei ned til fjorden i 2021. Foto: 

Monika Serafinska, Sweco. 

 

 

Figur 6-9. En bronse- eller tombakknapp med kronet 

bokstaver «KTS» og med dato 1722 (T 13589). Foto: 

UNIMUS / NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

På husmannsplassen Åsbakkan under Berhalsen bodde maleren Ole Ingebrigtsen Aasbakk 

(1799-1876) som spesialiserte seg i rosemaling. Hans dekorerte boller, som han solgte til 

sildefiskere, var spredt langs stor del av kysten (Volden 2006: 91-94 og Grefstad 2008: 90). 

Husmannsplassen ble den 18. mars 1881 tatt av et snøskred, og en liten jente omkom. 

Husmanannstuen ble bygget opp på nytt omtrent 100 meter lenger ned mot sjøen, og senere 

flyttet til Vinjeøra. Men i ettertid er det reist et gårdsbruk på omtrent samme sted (Volden 2005: 

153 og Totland 2016: 11-12). 

 

  

Figur 6-10.Kiste med tulipanmotiv fra 1821 og et skap fra 1831 malt av Ole Ingebrigtsen Aasbakk. Foto: 

Volden 2006: 92-93. 
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Verdivurdering: Delområde KM 1 Berhalsen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                       ▲ 

Begrunnelse: Bygningsmiljøet har både lokal og regional betydning. Den gamle tunformen er bevart, i tillegg til 

at noen av registrerte bygningene har en høy alder. Verdien settes til middels. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 

                                                                           ▲ 

Begrunnelse: Den nye E39 med tilhørende tilkomstveier og fyllinger er i konflikt med nedre delen 

av kulturmiljøet på Berhalsen. Det SEFRAK-registrerte bolighuset på bnr. 6 vil måtte rives. Den 

nye veien skal likevel gå i en trase som er veldig lik den eksisterende. Koblingen med naust vil 

være svakere, men den er allerede forstyrret av dagens E39. 

2 
                                                                           ▲ 

Begrunnelse: Samme som alternativ 1. 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                           ▲ 

Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

2 
                                                                           ▲ 

Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

Figur 6-11. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 1 Berhalsen. 

 

6.1.2 KM 2 Fjelnsetås – gårdsmiljø 

Gårdsbruk Fjelnsetås (gnr. 135, bnr. 5 og 14) ligger på sørsiden av Vinjefjorden, betraktelig 

høyere i terrenget enn andre gårdsbruk på Fjelnset. Lenger bak gårdstunet er det relativt bratte, 

skogkledde lier.   

 

Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner fra området, men på gårdsbruket er det registrert et 

eldhus/stabbur (SEFRAK 1612-0009-022) og et stabbur (SEFRAK 1612-0009-023) fra før 1850. 

Et våningshus bygget sammen med et fjøs (SEFRAK 1612-0009-021) er yngre enn uthusene – 

det er fra begynnelsen av 1900-tallet. Et eldre naust fra før 1850 hører også til bruket (SEFRAK 

1612-0009-025), og utgjør en del av en naustrekke som både omfatter bygninger av nyere dato 

og de gamle naustene til Fjelnsetnes og Fjelnset (se bilde 6-16 og 6-17). 
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Figur 6-12. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 2 Fjelnsetås. 

 

 

Figur 6-13. Slåtten på Fjelnsetås «i gamle dager». Udatert bilde fra samlinger til Hemne Bygdemuseum. 
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Figur 6-14. Et våningshus bygget sammen med et 

fjøs (SEFRAK 1612-0009-021) på Fjelnsetås. Foto: 

Monika Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-15. Et eldhus/stabbur (SEFRAK 1612-0009-

022) på Fjelnsetås. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 
 

 Verdivurdering: Delområde KM 2 Fjelnsetås 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                          ▲ 

Begrunnelse: Bygningsmiljøet har både lokal og regional betydning. Et uvanlig trekk ved bebyggelsen er det 

sammenbygde våningshuset og fjøset. Bygningene, noen av dem av høy alder, bærer preg av manglende 

vedlikehold, noe som reduserer den kulturhistoriske verdien. Totalverdien til kulturmiljøet er satt til middels. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                       ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme med berøring av dette kulturmiljøet. 

2 

                                        ▲ 

Begrunnelse: Alternativet skal krysse den sørlige delen av kulturmiljøet, men vil påvirke det i liten 

grad.  

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                                  ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

Figur 6-16. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 2 Fjelnsetås. 
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6.1.3 KM 3 Fjelnsetbukta – gårdsmiljø 

Kulturmiljøet strekker seg langs sørsiden av Fjelnsetbukta, mellom Berhalsen i vest og 

Fjelnsetøyan i øst. Det omfatter flere bruk under den store gården Fjelnset. 

Det er ingen kjente funn av automatisk fredete kulturminner fra det definerte området, men det 

er registrert flere eldre bygninger her. Den eldste bebyggelsen innenfor kulturmiljøet finner man 

på Fjelnsetnes (bnr. 12), Fjelnsettrøa (bnr. 17) og Fjelnsetås (bnr. 5 og 14) – se også KM 2 

Fjelnsetås. Den eldste registrerte bygningen i hele planområdet er et våningshus på 

Fjelnsetnes, som skal være fra 1700-tallet (SEFRAK 1612-0009-006). På samme bruk finner 

man også et stabbur (SEFRAK 1612-0009-007), et fjøs (SEFRAK 1612-0009-008), og nede ved 

fjorden ligger et naust (SEFRAK 1612-0009-010). Alle bygningene er fra før 1850. På den 

tidligere husmannsplassen Trøa står det et hus fra 1800-tallet (SEFRAK 1612-0009-005) som i 

dag er i bruk som fritidsbolig. Det sies at den laftede delen er bygd på den andre siden av elva 

og flyttet hit av den nye eieren. 

 

Figur 6-17. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 3 Fjelnsetbukta. 

 
I utkanten av kulturmiljøet i vest, på Hagan (bnr. 11), står det et bolighus (SEFRAK 1612-0009-

160) fra slutten av 1800-tallet. Den er i dag brukt til fritidsbolig. På Nordreneset (bnr. 2), øst for 

det gamle bygningsmiljø på Fjelnsetnes, ble det i 1880-90 bygget et våningshus og et fjøs 

(SEFRAK 1612-0009-020). Huset ble revet på 1960-tallet, mens fjøset står fortsatt.  
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Figur 6-18. Gammel bebyggelse på Fjelnsetnes. Til venstre: Den eldste registrerte bygningen innenfor 

planområdet, et våningshus som skal være fra 1700-tallet (SEFRAK 1612-0009-006). Til høyre: Et fjøs 

(SEFRAK 1612-0009-008) fra før 1850. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

En naustrekke med tre eldre naust ligger nordvest for Fjelnsetnes og Nordreneset. De gamle 

naustene hører til Fjelnsetnes (SEFRAK 1612-0009-010), Fjelnsetås (1612-0009-025) og 

Fjelnset (SEFRAK 1612-0009-106). 

 

Figur 6-19. Fjelnset fotografert i 1949. Utvalgte bygninger og gårdsbruk beskrevet i rapporten er markert. 

Foto: Widerøe / Nasjonalbiblioteket. 
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Figur 6-20. Et bolighus (SEFRAK 1612-0009-160) på 

Hagan (bnr. 11) fra slutten av 1800-tallet. Foto: Monika 

Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-21. Svartoren «Gammelola» fotografert 

22.06.1975. Huset på Orheim fra 1950-tallet i 

bakgrunnen. Foto: Aune 1976: 45. 

 

 

Lengre øst, på Orheim (bnr. 22), har det tidligere stått et bolighus (SEFRAK 1612-0009-160) fra 

slutten av 1800-tallet. Den ble erstattet av et nytt hus i 1950-årene. Alle bygningene på 

eiendommen ble revet ganske nylig. Nord for tomten står fremdeles «Gammelola», som skal 

være den største svartoren i fylket (Fiskaa og Myckland 1956: 945, Aune 1976: 44-45 og Sør-

Trøndelag fylkeskommune 1990: 28).  

 

 

Figur 6-22. Annonse i Nidaros 15. mars 1948. 

 

Like nord for Orheim, på Stranda (bnr. 20), ble det i 1947 bygget en bygning og et lager som 

hørte til Vinje samvirkelag. Samvirkelagsbygget har huset mellom annet Vinje Smørlag, et 

postkontor og en dagligvarebutikk. I dag er det Fjord Bryggeri og Vinjefjordskroa som driver her 

etter at samvirkelaget ble lagt ned. Sørvest for Orheim og Stranda, på Aftenro (bnr. 10), sto 

tidligere Vinjeøra ungdomshus. Det ble oppført i 1942 og revet på slutten av 1960-tallet.  
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Figur 6-23. Et sterkt ombygd bolighus (SEFRAK 

1612-0009-115) fra 1800-tallet på bnr. 16. Foto: 

Monika Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-24. Et bolighus fra 1800-tallet (SEFRAK 

1612-0009-141) på bnr. 15. Foto: Monika Serafinska, 

Sweco. 

 

Fjelnsetøyan utgjør den østligste delen av kulturmiljøet. Her er det registrert flere eldre 

bygninger: To bolighus fra 1800-tallet (SEFRAK 1612-0009-115 og 1612-0009-141), samt et 

bolighus (SEFRAK 1612-0009-108) og et fjøs (SEFRAK 1612-0009-109) fra slutten av 1800-

tallet. Det er også registrert en bolig (SEFRAK 1612-0009-140) fra begynnelsen av 1900-tallet i 

det aktuelle området.  

 

 

Figur 6-25. Et bolighus (SEFRAK 1612-0009-108) og 

et fjøs (SEFRAK 1612-0009-109) fra slutten av 1800-

tallet på bnr. 47. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-26. Et bolighus (SEFRAK 1612-0009-140) fra 

begynnelsen av 1900-tallet på bnr. 4. Foto: Monika 

Serafinska, Sweco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering: Delområde KM 3 Fjelnsetbukta 
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Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                      ▲ 

Begrunnelse: Bygningsmiljøet har både regional og lokal verdi og omfatter blant annet den eldste registrerte 

bygningen i planområdet (et våningshus på Fjelnsetnes) og et lite, intakt toetasjes lån på Fjelnsettrøa. 

Kulturmiljøet har stor kulturhistorisk lesbarhet, selv om vedlikeholdsnivået på de eldre bygningene varierer, og 

noen av dem bærer preg av å være sterkt ombygget. Totalverdien til kulturmiljøet er satt til middels. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 

                                                                              ▲ 

Begrunnelse: Alternativet skjærer seg tvers gjennom kulturmiljøet og er i direkte konflikt med et 

eldre bolighus på Hagan (bnr. 11). Den nye veien skal hovedsakelig følge eksisterende E39, men 

vil komme tettere på den eldre naustrekken og den verneverdige bygningen på Fjelnsettrøa. 

Alternativet vil også komme nær bygningsmiljøet på Fjelnsetøyan og svekke bygningsmiljøets 

sammenheng med kulturlandskapet. 

2 

                                                                 ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil verken råke det eldre bolighuset på Hagan (bnr. 11), den eldre 

naustrekken eller den verneverdige bygningen på Fjelnsettrøa. Den vil likevel få nærføring til den 

eldre bebyggelsen på Fjelnsetnes (bnr. 12) og Nordreneset (bnr. 2). Konfliktgraden her vil til en 

viss grad dempes ved at veien legges høyere i terrenget, bak det verdifulle bygningsmiljøet. 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                           ▲ 

Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

2 
                                                                    ▲ 

Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

Figur 6-27. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 3 Fjelnsetbukta. 

 

6.1.4 KM 4 Fjelnset – gårdsmiljø 

Gården Fjelnset (gnr. 135) ligger på en terrasse ved utløpet av elven Fjelna ved Vinjefjorden. 

Elven har gitt navn til både gården og fjorden. Ifølge Oluf Rygh het Vinjefjorden tidligere Fjölnir 

(Rygh 1893: 176-177; 1896: 44; 1901: 98; 1904: 51). Andre del av navnet «-set» tolkes ofte 

som bosted eller slåttemark og er typisk for gårder etablert i yngre jernalder (vikingtid). På 1700-

tallet ble Storlia og Spjøtlia en del av Fjelnset. Spjøtlia lå tidligere under Berhalsen (Aune 2001). 

 

Gårdens lange historie bekreftes av funn av en steinalderboplass (ID 283696) og et flintavslag 

(ID 284271), en kokegrop fra høy middelalder (ID 283699), samt et gravfelt og et bosetnings-

aktivitetsområde (ID 177642) med spor etter aktivitet fra eldre jernalder til høymiddelalder. Her 

er det også gjort funn av en dekorert slire laget av bronse eller messing (T 15270). Den er 

sannsynlig av samisk opprinnelse og er datert til høymiddelalder eller tidlig etterreformatorisk 

tid. 
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Figur 6-28. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 4 Fjelnset. 

 

 

Figur 6-29. Oversiktsbilde over innmarken til Fjelnset. Bilde tatt fra Aftenro (bnr. 1) mot øst. Foto: Monika 

Serafinska, Sweco. 
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Figur 6-30. En dekorert slire av bronse eller 

messing (T 15270). Sliren er datert til høy-

middelalder eller tidlig etterreformatorisk tid. 

Foto: UNIMUS / NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

Figur 6-31. Overligger til dreiekvern funnet på lokalitet ID 

177642 i et ildsted datert til folkevandringstid. Foto: Mari 

Raastad, NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

 

Figur 6-32. Dronefoto av gravfeltet på Fjelnset sett mot vest. Foto: Kristoffer R. Rantala, NTNU 

Vitenskapsmuseet.  
 

Den arkeologiske registreringen gjennomført i 2021 gav funn av en steinalderlokalitet (ID 

283696), et løsfunn fra steinalder i form av et flintavslag (ID 284271) og en kokegrop fra høy 

middelalder (ID 283699). Steinalderboplassen, som vitner om aktivitet på stedet allerede i eldre 

steinalder, ligger på en flate mellom Fjelna og Skardbekken, mellom 50 og 55 meter over havet. 

Kokegropen ble funnet ca. 400 meter vest for boplassen, i utkanten av en oppdyrket mark, rett 

nord for Kleivdalen (Lund 2021).  

  



   

 
 

RAPPORT KULTURARV SIDE 45  
 

 

Gravfeltet og bosetnings-aktivitetsområdet ble registrert i 1996 og Vitenskapsmuseet 

gjennomførte arkeologiske utgravninger av lokaliteten i 2020. Funnene derfra bestod av 

bosetningsspor i form av et kokegropfelt og et eldre dyrkingslag datert til førromersk jernalder 

og frem til tidlig folkevandringstid, samt et overpløyd gravfelt fra yngre jernalder. Det ble påvist 

spor etter til sammen fire gravhauger og én båtgrav. I tillegg ble en nedgraving i en av 

fotgrøftene på gravfeltet datert til tidlig- og høymiddelalder. Den vestlige kanten av terrassen 

som gravfeltet lå på er preget av erosjon, og bygging av to bunkere under 2. verdenskrig har 

ført til ytterligere skader på lokaliteten (Sauvage 2021: 62). 

 

Bygningsmiljø på bnr. 1 består av et våningshus (SEFRAK 1612-0009-018), oppført i to etapper 

i 1885 og 1916, et stabbur (SEFRAK 1612-0009-019) fra 1899 og et fjøs og stall fra 1947. Til 

bruket hører også et naust (SEFRAK 1612-0009-106). 

 

 

Figur 6-33. Et våningshus (SEFRAK 1612-0009- 

018) fra 1885 på Fjelnset. Foto: Monika Serafinska, 

Sweco. 

 

Figur 6-34. Et stabbur (SEFRAK 1612-0009-019) fra 

1899 på Fjelnset. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Verdivurdering: Delområde KM 4 Fjelnset 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                       ▲ 

Begrunnelse: Kulturmiljøet har stor tidsdybde, med forhistoriske funn og et velholdt bygningsmiljø med lokal 

betydning. Et bosetnings-aktivitetsområde og et gravfelt med dateringer fra eldre jernalder til høymiddelalder, 

samt en kokegrop fra høy middelalder er fjernet. Det vitenskapelige kildematerialet er likevel sikret gjennom 

arkeologisk utgravning og utvidet registrering. Totalverdien til kulturmiljøet er satt til middels. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 

                                                                                           ▲ 

Begrunnelse: Alternativet krysser en nå fjernet lokalitet fra eldre jernalder-høymiddelalder (ID 

177642). Det kommer tett inntil gårdstunet på Fjelnset med den velholdt eldre bebyggelsen. 

Alternativ 1 vil svekke sammenhengen mellom bygningsmiljøer på Fjelnset og Fjelnsetøyan. 

2 

                                                                                ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil bare berøre den sørlige delen av kulturmiljøet, og er ikke i konflikt 

med bygningsmiljøet på Fjelnset. Det vil likevel komme i direkte konflikt med en steinalderboplass 

(ID 283696). 
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Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                      ▲ 

Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (--) 

2 
                                                                             ▲ 

Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

Figur 6-35. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 4 Fjelnset. 

 

6.1.5 KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran – kulturminner i utmark 

Det definerte kulturmiljøet omfatter utmarken og periferiske deler av innmarken til gården 

Fjelnset (bnr. 1). Det er ingen SEFRAK-registrerte bygninger i området. Her finner man 

hovedsakelig spor etter aktivitet knyttet til utnytting av utmarksressurser i nyere tid. 

 

Navnet Sagholmen vitner om at skogbruk lenge har vært en viktig næring på gården. Ved 

Fjelnsetfossen sto det tidligere et sagbruk og det skulle også være en «tjærehjell» fra 

etterkrigstiden i dette området (Kulturminnesok.no / Hemne Historielag). Gårdssagen på 

Fjelnset vokste i andre halvdel av 1800-tallet til et sagbruk først knyttet til verftet på Vinjeøra og 

senere til Vinje Brug (Sæsbøe 1966: 85, Aune 1979: 99). I 1915 ble det bygget et elektrisk 

drevet sagbruk på stedet. Både sagbruket og skolen på Vinjeøra var forsynt med elektrisitet fra 

Vinjeøra Lysverk, som stod ferdig på Fjelnset den 3. oktober 1914. Lysverket var i drift til 1964 

(Aune og Stølan 2001: 6). 

 

 

Figur 6-36. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran. 
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Figur 6-37. Flyfoto fra 1949 viser både Vinjeøra Lysverk og det elektriske sagbruket på Fjelnset. Foto: 

Widerøe / Nasjonalbiblioteket.  

 
Også i dag er Fjelna brukt til kraftproduksjon. Fjelna Kraftverk med en kraftstasjon sør for 

Kvernhusfossen og Ørstadmyran ble satt i drift i 2015. Med byggingen av kraftverket fikk man 

behov for å lage nye – og å utbedre eksisterende – landbruksveier, samt å etablere massetak 

på stedet. Bedre veier gjorde det mulig å ta i bruk flere arealer og førte til mer nydyrking i 

området. Men arealet hadde hatt betydning for gården også før disse store endringene, og 

hadde blant annet vært brukt som slåttemark. 

 

 

Figur 6-38. Panoramabilde over Ørstadholtan med Ørstadmyran i bakgrunnen. Kraftstasjon til Fjelna 

Kraftverk sees til høyre i bilde. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 
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Figur 6-39. Panoramabilde over et nydyrket område rett vest for Ørstadmyran. Vinjefjorden i bakgrunnen. 

Bilde tatt mot nordvest. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 
Under befaringen til konsekvensanalysen ble det registrert en sammenrast, enkel trebygning på 

en flate øst for Skardbekken. Bygningsresten er fra nyere tid, og knytter seg sannsynlig til 

utnytting av utmarksressurser, muligens i form av jakt. 

 

 

Figur 6-40. Høystakk på Ørstan, Fjelnset. Bilde tatt ca. 1920. Kilde: Hemne Bygdemuseum. 
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Figur 6-41. En mulig sammenrast jaktbu øst for Skardbekken. En ovn er synlig blant bygningsrester. Foto: 

Monika Serafinska, Sweco. 

 
 

Verdivurdering: Delområde KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                             ▲ 

Begrunnelse: Livsgrunnlaget i distriktet har lenge vært jordbruket kombinert med fiske og utnytting av 
utmarksressurser. Kulturmiljøet er definert av historiske og nyere spor knyttet til et slikt næringsgrunnlag. 
Totalverdien til kulturmiljøet er satt til noe verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                       ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme med berøring av dette kulturmiljøet. 

2 

                                                        ▲ 

Begrunnelse: Alternativet skjærer seg tvers gjennom østre delen av kulturmiljøet og er i konflikt 
med en ruin fra nyere tid (en mulig jaktbu). 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                                          ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

Figur 6-42. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran. 
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6.1.6 KM 6 Vinje med Vinjeøra – kulturmiljø i tettbebygd område og gårdsmiljø 

Vinjeøra har navn etter Vinje (gnr. 118), trolig en av de eldste gårdene i området. Navnet 

kommer av «vin» som betyr både havnegang, beite og eng (Rygh 1898:85-87). Vin-gårder blir 

vanligvis gitt en datering til eldre jernalder.  

 

 

Figur 6-43. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 6 Vinje med Vinjeøra. 

 

Tross gårdens høye alder, er det kjent relativt få forhistoriske funn fra Vinje. I forbindelse med 

jordarbeid i perioden 1931-1956 ble det funnet flere steinalderartefakter i Vinjelia (T 14376, T 

14470, T 15503, T 17457 og T 17792), nord for Gammeløra (ID 45924 og 64001) og på 

Vinjeøra (T 15457). Disse funnene, som består av blant annet pilspisser, økser og avslag av 

flint, kvarts og bergkrystall, vitner om aktivitet på stedet helt fra begynnelsen av eldre steinalder. 

Fra yngre steinalder kjennes et emne til huløks av flint (ID 64002 / T 18772) fra bnr. 29.  

 

På en terrasse sentralt på Vinje, med utsikt ut Vinjefjorden, står Vinje kirke. Dagens åttekantede 

kirke er fra 1820, men et krusifiks fra begynnelsen av 1100-tallet kan sannsynlig knyttes til den 

første kirken på stedet. Vinje kirke, viet til St. Andreas, er først omtalt i skriftlige kilder i 1589. 

Den middelalderske stavkirken ble i 1675 erstattet av en liten langkirke (se figur 5-7 og 5-8). 
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Figur 6-44. En pilspiss av flint (T 17792) funnet i 

forbindelse med jordarbeid på Vinjelia. Foto: 

UNIMUS / NTNU Universitetsmuseet. 

 

Figur 6-45. Et emne til huløks av flint (ID 64002 / T 

18772) funnet på bnr. 29 på Vinje. Foto: UNIMUS / 

NTNU Universitetsmuseet. 

 

 

Sør for kirken ligger en kirkegård fra middelalderen (ID 85855-1). Funn fra samme tidsperiode i 

form av et kulturlag (ID 271631) er også gjort nord for kirken, på Vinjan (bnr. 1) – det gamle 

gårdstunet på Vinje.  

 

 

Figur 6-46. Rett nord for kirken ligger Vinjan (bnr. 1). Det gamle tunet på Vinje består av flere eldre og 

velholdte bygninger. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Trehusmiljøet på Vinjeøra står på listen over regionalt prioriterte kulturminner og kulturmiljøer 

fra etter 1537 i Regional plan for kulturminner for Sør-Trøndelag. Til tross for at flere hus, blant 

annet det første meieriet i Hemne anlagt på Vinjeøra i 1887, brant ned natten til 3. januar 1895, 

etter en brann som startet i bakeriet, finnes fremdeles flere typer av eldre bebyggelse på 

Vinjeøra (Aune 1979: 149-150 og Haugen 2011: 25-26).  
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Figur 6-47. Vinjeøra i 1936, sett fra Vinjelia. Kilde: 

Digitalt museum / Stiftelsen Nordmøre museum. 

 

 

Figur 6-48. Vinjeøra sannsynlig fotografert i 1918. 

Kilde: Digitalt museum / Stiftelsen Nordmøre 

museum og Hemneslekt.net. 

 

Nede ved sjøkanten ligger det en lang naustrekke og det er kai i området. Ellers det både 

strandsitterboliger, en gammel butikk, et bakeri, og en velholdt gårdsbebyggelse i tradisjonell 

byggeskikk (Persen 1996: 140). I det definerte kulturmiljøet er det til sammen registrert 12 

SEFRAK-bygg eldre enn 1850 og 19 fra etter 1850. Flere bygninger er flyttet hit fra tidligere 

husmannsplasser.  

 

 

Figur 6-49. Landhandel og bakeri på Vinjeøra.        

Bilde er sannsynlig tatt i begynnelsen av 1900- tallet. 

Kilde: Hemne Bygdemuseum. 

 

Figur 6-50. Landhandel og bakeri på Vinjeøra i 2021. 

Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Det var hovedsakelig skogressurser og fiske, særlig sildefiske, som hadde ført til dynamisk 

utvikling av Vinjeøra i 1870-årene. Tilgang til skogressurser var en forutsetning for at 

skipsbygging kom for fult i gang rundt 1850, da skipsverft på Vinjeøra ble anlagt. Verftet ble 

drevet som en del av gårdsdriften på Vinjan og den hadde en smie i Skeisdalen og en sag ved 

Fjelnsetfossen (se også KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran). Den største utfordringen for bedriften 

var isen som lå i Vinjefjorden i hele vinteren, og førte til slutt at verftet ble lagt ned etter et par 

tiår (Wessel 1973). Et nytt verft, Wessel-verftet, ble etablert rundt 1860 på Kyrkseterøra og 

hadde vært en av de største bedriftene i Hemne frem til det gikk konkurs i 1878 (Hallan 1959: 

212 og Aune 1979: 99-101).  

 



   

 
 

RAPPORT KULTURARV SIDE 53  
 

 

 

Figur 6-51. Nylig restaurert «Larsstua» (SEFRAK 

1612-0009-040) er en av de eldste bygningene på 

Vinjeøra. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-52. Bakeri på Vinjeøra (SEFRAK 1612- 

0009-040) fra slutten av 1800-tallet. Foto: Monika 

Serafinska, Sweco. 

 

 

Figur 6-53. Vinjelia sett fra Gammeløra. Foto:  

Monika Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-54. Eldre naustrekke på Gammeløra med    

et naust fra slutten av 1800-tallet (SEFRAK 1612-

0009-012) til høyre. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

 

I 1876 ble Vinje Brug stiftet av trelasthandlere fra Drammen som raskt kom i gang med 

sagbruksbygging på Vinjeøra. Selskapet hadde i en kort periode vært en av de største 

arbeidsgivere i området, men rovdriften til bedriften førte til sterk forringing av skogressursene 

innerst i Vinjefjorden. Etter at Vinje Brug ble avviklet i 1884-85 var det ikke lenger mulig med 

lønnsom skogdrift i området. 

 

De første dampskipene kom inn i Vinjefjorden rundt 1865. Dampskipsferdselen påvirket 

postgangen, og i 1878 fikk Vinjeøra eget posthus. I slutten av 1890-årene kom telefonen til 

Hemne, og den første telefonstasjonen åpnet på Vinjeøra 16. januar 1899 (Aune 1979: 125-

130). 
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1.  Skeisnaustet (står i dag) 

2.  Brekknaustet (står i dag) 

3.  Krambua 

4.  Vinje Bygdemagasin  

5.  Høylåve 

6.  Naust bygget etter 1875 til notbruket.     

 Flyttet til Gammeløra før 1910. 

7.  Smie 

8.  Naust (står i dag) 

9.  «Storbøgninga» (bolighus). Bygget      

 etter 1875 og sannsynlig revet i 1898. 

10.  «Hotellet» (notstue) 

11.  «Åsbakkstua» 

12.  «Larsstuo» 

13.  Butikken 

 

Figur 6-55. Den sterke veksten av Vinjeøra mellom 1850 og brannen i 1895 var knyttet til skipsverftet, 

Vinje Brug og sildefisket. Skissen over viser endringer i slutten av 1800-tallet. Kilde: Aune 1979: 64. 

 

 

 

Figur 6-56. Vinjeøren 2. mai 1911. På gamle tufter 

etter Vinje Brug. Kilde: DigitaltMuseum.no / Stiftelsen 

Nordmøre museum. 

 

Figur 6-57. Smie på Gammeløra (se nr. 7 på 

figuren over). Ukjent dato. Kilde: Hemne 

Bygdemuseum. 
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På slutten av 1800-tallet var det behov for bygging av nye veier, og i 1877 kom bygging av en 

vei mellom Vinjeøra og Hovdan (Vinjefjordsveien) i gang (Aune 1979: 132-136). Videre 

utbygging av veinettet førte til at flere bygder i midten av 1930-årene hadde fått rutebiler i drift. 

For Hemne var forbindelsen med Trondheim spesiell viktig, og den 15. april 1937 ble Hemne og 

Vinje Billag (HVB) etablert med hovedkontor på Kyrksæterøra og et av ekspedisjonssteder på 

Vinjeøra (Birkevaag, Lie og Svanem 1998: 95-99). 

 

I årene 1942-43 hadde tyskere en russisk fangeleir på Vinjan. Fangeleiren lå 70-80 meter 

nedenfor dagens boligfelt på Vinjeøra, og huset på det meste i underkant av 200 fanger. De 

russiske krigsfangene hadde som hovedoppgave å bygge opp forsvaret av Vinjeøra, og 

arbeidet bestod blant annet av å bygge bunkere for forlegningen på Skeiet (Holden 2011). På 

Vinjeøra er det på Ekserplassen fremdeles synlige spor etter tyske forsvarsanlegg fra krigstiden. 

 

Mange hadde mistet livet under arbeidet i krevende forhold. Fangene var først begravet i 

Leitbakkan, men i 1955 var det innviet en æreskirkegård i sørvestre hjørnet av kirkegården ved 

Vinje kirke. Her er det gravlagt til sammen 165 russiske soldater. I tillegg fangene som ble 

opprinnelig begravd i Leitbakkan hviler her også russiske krigsfangene fra Leinstrand, Melhus, 

Ørland, Oppdal, Sunndal, Heim og Snillfjord. Monumenter som står på æreskirkegården, ble 

laget i Russland og deretter fraktet til Vinje. Etter et lokalt initiativ reiste man i 2003 en 

minnestein i Leitbakkan (Holden 2011 og Aune 2020:137-138). 

 

 

Figur 6-58. «Russerleiren» på Vinjan. Bilde tatt før 1943. Kilde: Hemne Bygdemuseum.  
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Figur 6-59. En av bunkere på Ekserplassen på 

Vinjeøra. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-60. Æreskirkegård ved Vinje kirke. Her er det 

gravlagt til sammen 165 russiske soldater. Foto: 

Monika Serafinska, Sweco. 

 
 

Verdivurdering: Delområde KM 6 Vinje med Vinjeøra 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                         ▲ 

Begrunnelse: Jordbruket, senere kombinert med industrien, har ført til fremveksten av tettstedet Vinjeøra. 
Trehusmiljøet på Vinjeøra og Vinje kirke er regionalt prioriterte kulturminner fra nyere tid. Totalverdien til 
kulturmiljøet er satt til stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 

                                                                                              ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil i begrenset grad komme i direkte berøring av dette kulturmiljøet. Selv 

om den nye veien er planlagt lengre vekk fra Vinje kirke og den middelalderske kirkegården, vil 

ligge høyere i terrenget enn dagens E39. Alternativ 1 vil ha negativ visuell innvirkning på disse 

kulturminnene. 

2 
                                       ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme med berøring av dette kulturmiljøet. 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                                    ▲ 

Betydelig miljøskade for kulturmiljøet (- -) 

2 
                                                ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

Figur 6-61. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 6 og Vinje med Vinjeøra. 
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6.1.7 KM 7 Skeiet – gårdsmiljø 

Skeiet (gnr. 119) ligger sentralt på Vinjeøra, skilt fra Vinje kirke av Skeisdalen med 

Klokkarbekken og dagens E39. Gårdsnavnet peker i retning av en mulig samlingsplass her i 

jernalderen. Ifølge Karl Rygh har navnet vært brukt om løpebaner for hester, hvor leker og 

konkurranser fant sted (Rygh 1871). Ryghs tolkning av navnet er underbygget ved at gårder 

med navnet ofte Skei ligger i nærheten av kjente kultsteder og/eller kirker fra middelalderen, 

noe som er også tilfellet her. Navnet Skei har også vært satt i sammenheng med veifar, og 

forskning tyder på at mange av Skei-gårdene har ligget ved sentrale vegkryss, der mange 

funksjoner var samlet (Stenvik 2001). Den eldste veien mellom Hemne og Orkdal går gjennom 

Søvassdalen og kommer ned på Vinjeøra, litt nord for Skeiet, hvor den møter ferdselsvegen fra 

Kyrksæterøra (Henriksen og Berge 2015: 7). Den gamle Kårøydalsveien, som sannsynlig var i 

bruk allerede i forhistorisk tid, gikk også gjennom Skeiet (se KM 8 Gamle Kårøydalsveien). 

 

 

Figur 6-62. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 7 Skeiet og KM 9 Skeishaugen og 

Skeisbakkan. 

 

Det er gjort flere forhistoriske funn på gården. Området har vært attraktivt for bosetting allerede i 

steinalderen, noe funn av flintartefakter på Lubbahaugmyra (T 22247) og innenfor avgrensing til 

et gravfelt fra yngre jernalder på Skeiet (ID 170657) bekrefter (Prestvold 1997). 
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Figur 6-63. Oversiktsbilde over Skeiet sett mot nord fra Fjelnset (mellom Kleivdalen og Skardbekken). 

Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 
De samme flatene var i bruk i jernalderen, og det er registrert fem lokaliteter (ID 63998, 170574, 

170657, 170666, 170668 og 263365) som kan knyttes til aktivitet i denne tidsperioden. I 

forbindelse med reguleringsplanen for E39 Stormyra-Vinjeøra ble alle lokalitetene, med unntak 

av en gravrøys ID 263365, undersøkt av NTNU Vitenskapsmuseet i 2019 og 2020. En lokalitet 

med mulige bosetningsspor fra bronsealder-jernalder (ID 170668) ble også undersøkt, uten at 

spor etter og førreformatorisk aktivitet var påvist. Det er sannsynlig at området først er ryddet og 

tatt i bruk i nyere tid. 

 

 

Figur 6-64. Oversiktsbilde over område der gravfeltet 

fra yngre jernalder (ID 170657) lå. Vinje kirke i 

bakgrunnen. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-65. Dødehus på gravfeltet fra yngre jernalder 

på Skeiet. Foto Kristoffer R. Rantala, NTNU 

Vitenskapsmuseet.  

 

Et overpløyd gravfelt fra yngre jernalder (ID 170657) og en lokalitet med bosetningsspor og 

dyrkingslag fra eldre og yngre jernalder samt middelalder (ID 170666), er tolket som en del av 

samme kompleks og struktur, men plassert i hver sin sone i landskapet. Også lokalitet ID 

63998, et funnsted for en øks fra merovingertid (T 16600) gjort under veiarbeid i 1948, er å 

regne som en del av ID 170657 (Henriksen og Berge 2015: 8).  
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Gravfeltet (ID 170657) har trolig vært i bruk fra omtrent år 600 til 1000 e.Kr. og vitner om 

gravskikk preget av stor variasjon. Det ble påvist og undersøkt totalt 12 fotgrøfter, åtte 

flatmarksgraver, tre båtgraver, seks branngraver og to dødehus på lokaliteten. Mer vanlige 

bosetningsspor som kokegroper og stolpehull ble også påvist. Dødehus i gravhauger fra yngre 

jernalder er sjeldne i Norge, og det finnes flere tolkninger av funksjonen til disse. Ifølge 

Raymond Sauvage og Ellen Grav Ellingsen kan de ha fungert som et hus for de døde, bygget 

enten for å holde den døde i graven sin, slik at vedkommende ikke vandret rundt og skapte uro, 

eller det kunne være et ønske om å holde den døde i nærheten og hindre reisen til dødsriket. 

Troen på at døde kunne ta bo i haugen og rådslå med de levende var ikke uvanlig i førkristen 

tid, og det var viktig å stelle godt med «haugbonden» gjennom offergaver som mat og drikke 

(Sauvage og Ellingsen 2019 og Sauvage 2021: 58-61). 

 

 

Figur 6-66. Rekonstruksjon av måten dødehuset kunne ha stått i gravhaugen. Illustrasjon: Ragnar 

Børsheim, Arkikon. Kilde: Sauvage og Ellingsen 2019 / SPOR nr. 2-2019. 

 

Bosetning-aktivitetsområdet ID 170666 sør for gravfeltet gav funn av to områder med spor etter 

flere bygninger adskilt og omkranset av områder med spredt aktivitet, hovedsakelig i form av 

kokegroper, koksteinslag/avfallslag samt eldre dyrkingslag. Trolig representerer de to områdene 

to faser. Dateringene fra lokaliteten viser til aktivitet her fra overgangen eldre/yngre jernalder og 

frem til starten av tidlig middelalder (Sauvage 2020: 57-61). 

 

Deler av den gamle Kårøydalsveien ble under arkeologiske registreringer i 1996 registrert som 

en mulig hulvei (ID 170574). Undersøkelser gjennomført i 2020 påviste ingen sikre spor etter en 

førhistorisk vei her, men det kan antas at veifaret har vært i bruk svært lenge, sannsynlig 

allerede i jernalderen (Sauvage 2021: 68-71). 
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Tross sin sentrale plassering i nærheten av Vinje kirke, er gravfeltet på Skeiet ikke nevnt i 

skriftlige kilder. Topografi, gravfunn, samt rester av en eldre vei i samme område tyder på at 

gravfeltet har ligget i tilknytning til en gammel ferdselsåre som tidligere gikk gjennom området. 

En slik relasjon mellom graver og gamle veifar er vanlig i jernalderen (Sauvage 2019: 7). 

Våningshuset på Skeiet (bnr. 1) er fra begynnelsen av 1800-tallet (SEFRAK 1612-0009-027), 

mens andre bygninger på tunet er betraktelig yngre. Under krigen ble deler av gården annektert 

av tyskere og fungerte som ett av hovedsetene for tyske soldater på Vinjeøra. Forlegningen 

besto av en stor spisebrakke nede ved elva Fjelna, to boligbrakker, sambandsbrakke og 

hestestall. Våren 1942 kom tyskerne i gang med oppbyggingen av forsvaret av Vinjeøra, og 

arbeidet bestod blant annet av bunkere for forlegningen på Skeiet. Det var russiske 

krigsfangene fra fangeleiren på Vinjan som utførte arbeidene (Holden 2011). 

 

Verdivurdering: Delområde KM 7 Skeiet 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                       ▲ 

Begrunnelse: Kulturmiljøet har stor tidsdybde, med arkeologiske funn som beviser aktivitet på gården fra 
steinalder til middelalder. Gårdens sentrale beliggenhet har også vært viktig i historisk tid. Det vitenskapelige 
kildematerialet til de automatisk fredete kulturminnene på Skeiet ble sikret gjennom arkeologiske utgravninger, 
men selve lokalitetene er nå fjernet. Totalverdien til kulturmiljøet er satt til middels. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 

                                                                                                                                 ▲  

Begrunnelse: Alternativet skjærer seg gjennom område med de utgravde arkeologiske 

lokalitetene og er i direkte konflikt med det siste bevarte automatisk fredete kulturminne, en 

forhistorisk gravrøys (ID 263365). I tillegg kommer den planlagte veien tett på det gamle 

våningshuset og gårdstunet på Skeiet og vil ha negativ visuell innvirkning på bygningsmiljøet på 

gården.  

2 
                                       ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme med berøring av dette kulturmiljøet. 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                                               ▲ 

Alvorlig miljøskade for kulturmiljøet (---) 

2 
                                                ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

Figur 6-67. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 7 Skeiet. 

6.1.8 KM 8 Gamle Kårøydalsveien – infrastruktur 

Den gamle veien mellom Vinjeøra og Rindal gikk over fjellet, gjennom Fjelndalen, som i dag er 

mer kjent som Kårøydalen. Veien var en viktig forbindelse mellom bygda og seterområdene i 

fjelldalene mellom Hemne og Surnadal før dagens vei ble bygget på 50-tallet. Den gikk gjennom 

Skeiet, passerte Skeisbakkan og Skeishaugen, før den fulgte elva Fjelna opp Kårøydalen og 

gikk videre øst for Skåkleiva og ned i Rindal (Folden 2011). Den gamle veien er ikke kartfestet i 

sin helhet på kartet under. Bare strekningen på ca. 1,5 km som ligger i det aktuelle området er 

tatt med. 
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Figur 6-68. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 7 Skeiet og KM 9 Skeishaugen og 

Skeisbakkan. 

 

Spor etter den gamle veien er fremdeles synlig mange steder på Vinjeøra og er synlig på gamle 

kart og eldre foto. En strekning mellom Skeiet og Skeisbakkan er i dag i bruk som tilkomstvei, 

mens den lengre sør er den blitt til en tursti.  

Deler av den gamle veien ble nylig undersøkt på Skeiet i forbindelse med arkeologiske 

utgravninger knyttet til reguleringsplan for E39 Stormyra-Vinjeøra. Den aktuelle veistrekningen 

har tidligere vært registrert som en mulig førhistorisk hulvei (ID 170574). Selv om det ble ikke 

funnet spor etter en hulvei under den 1,7 meter bredde kjerreveien fra nyere tid, er det ikke 

usannsynlig at veien har vært i bruk svært lenge. Spor etter hulveien kan ha erodert eller blitt 

fjernet i forbindelse med bygging/utbedring av den historiske veien (Sauvage 2021: 53 og 68-

71). 
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Figur 6-69. Gamle Kårøydalsveien markert med stiplet linje på flyfoto fra 1949. Foto: Widerøe / 

Nasjonalbiblioteket. 

 

 

Figur 6-70. Gamle Kårøydalsveien markert på et utklipp fra amtskart fra 1889. Kilde: Kartverket.no. 
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Figur 6-71. Den undersøkte delen av gamle Kårøydalsveien i 2021 (til venstre). Foto: Monika Serafinska, 

Sweco. Veien ble renset frem under arkeologiske utgravninger i 2020 (dronebilde til høyre). Foto: Kristoffer 

R. Rantala, NTNU Vitenskapsmuseet. 

 
 

Verdivurdering: Delområde KM 8 Gamle Kårøydalsveien 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                       ▲ 

Begrunnelse: Kulturmiljøet har både lokal og regional betydning. Den gamle veien har sannsynlig vært brukt 
siden forhistorisk tid. Totalverdien til kulturmiljøet er sett til middels. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 

                                       ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil krysse den gamle veien på Skeiet. Veistrekningen i dette området er 

allerede fjernet eller pløyd vekk. 

2 

                                                                    ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil krysse den gamle veien på Skeiet. Veien her er brukt som en tursti 
og er fremdeles leselig i landskapet. Bygging av en ny vei her vil svekke lesbarheten av 
kulturmiljøet 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                                                     ▲ 

Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

Figur 6-72. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 8 Gamle Kårøydalsveien. 
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6.1.9 KM 9 Skeishaugen og Skeisbakkan – gårdsmiljø 

Skeisbakkan (bnr. 3) og Skeishaugen (bnr. 7) ligger på en forhøyning i terrenget sørvest for 

Vinje kirke. Den gunstige beliggenheten av Skeishaugen var utnyttet av tyskerne under krigen 

som satt opp en utsiktspost her (Sørli 1995: 12-13). Den gamle veien til Kårøydalen (se også 

KM 8 – Gamle Kårøydalsveien) skiller gårdsbrukene.  

 

På Skeisbakkan er det registrert et bolighus fra før 1850 (SEFRAK 1612-0009-017). På 

Skeishaugen (bnr. 7) står det fremdeles et fjøs fra begynnelsen av 1800-tallet (SEFRAK 1612-

0009-080), mens våningshuset (SEFRAK 1612-0009-079) ble bygget i 1864, og sommerfjøset 

(SEFRAK 1612-0009-081) er fra slutten av 1800-tallet. 

 

 

Figur 6-73. Gårdstunet på Skeishaugen med et fjøs 

fra begynnelsen av 1800-tallet (SEFRAK 1612- 

0009-080) og et våningshus (SEFRAK 1612-0009-

079) fra 1864. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-74. Gårdstunet på Skeisbakkan med et 

bolighus fra før 1850 (SEFRAK 1612-0009-017). 

Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

 

Figur 6-75. Tjærehjell på Skeiet. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 
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Marken mellom Skeishaugen og Skeisbakkan heter Tjørrhjellbakkan og har sannsynlig fått sitt 

navn fra tjæreproduksjon på stedet. Hovednæringene i området, jordbruk og fiske, var ofte 

supplert med tjærebrenningen, som utgjorde en betydelig inntektskilde (Aune 1979: 97-98). Like 

sør for bnr. 11 på Skeiet er det bevart spor etter en «tjærehjell» brukt til utvinning av tjære fra 

harpiksholdig trevirke. Tjærehjeller ble vanligvis anlagt i hellende terreng i kanten av en 

hogstflate. Det aktuelle anlegget var mye i bruk frem til 1920-årene.  

 
 

Verdivurdering: Delområde KM 9 Skeishaugen og Skeisbakkan 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                          ▲ 

Begrunnelse: Bygningsmiljøet har lokal og regional betydning. Kulturmiljøet består av elementer knyttet til 
jordbruket og utnytting av utmarksressurser, som i kombinasjon med fiske hadde lenge vært et viktig 
næringsgrunnlag i området. Totalverdien til kulturmiljøet er satt til middels. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                        ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme med berøring av dette kulturmiljøet. 

2 
                                        ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme med berøring av dette kulturmiljøet. 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

Figur 6-76. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 9 Skeishaugen og Skeisbakkan. 

 

6.1.10 KM 10 Kvernhusfossen – kulturminner i utmark 

Kulturmiljøet ligger på østsiden av Fjelna ved Kvernhusfossen og omfatter deler av elven med 

fossen. Det har tidligere stått et kvernhus og en sag her. Ruinen etter kvernhuset (SEFRAK 

1612-0009-028) er fremdeles synlige, mens spor etter sagen ikke lengre er synlig i terrenget. 

 

Kvernen var i bruk fram til 1945, og det var perioder der den ble benyttet av alle gårdbrukere i 

bygden. Tyskere stengte den i 1942 for at folk ikke skulle få malt mer enn den kvoten de hadde 

fått tildelt (Kilde: Skog-Natur-Kultursti). Et lite stykke opp for ruinen ligger en kvernstein som har 

tilhørt kvernen.  
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Figur 6-77. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 10 Kvernhusfossen. 

 
 

 

Figur 6-78. Kvernhusfossen sett fra Fjelnset. 

Kvernhusruin midt i bilde. Foto: Monika Serafinska, 

Sweco.  

 

Figur 6-79. En kvernstein nær kvernhusruinen. Foto: 

Monika Serafinska, Sweco. 
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Figur 6-80. Kvernhusruin ned for Kvernhusfossen. Foto: Monika Serafinska, Sweco. 

 

Sagen, som lå sør for kvernhuset, ble hovedsakelig brukt som gårdssag. Den var i bruk frem til 

1946, og ble revet i 1955. Om sommeren var området ved sagen brukt til klesvask, som 

fungerte gjerne som et sosialt samvær med en forandring fra det daglige strevet (Kilde: Skog-

Natur-Kultursti). 

 

 

Figur 6-81. Området der gårdssagen her stått. Informasjonsskilt knyttet til Skog-Natur-Kultursti midt i bilde. 

Foto: Monika Serafinska, Sweco. 
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Verdivurdering: Delområde KM 10 Kvernhusfossen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                             ▲ 

Begrunnelse: Kulturmiljøet har lokal og regional betydning. Det er få fysiske spor etter aktiviteten knyttet til 

kvernen og gårdssagen. Totalverdien til kulturmiljøet er satt til noe verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                        ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme med berøring av dette kulturmiljøet. 

2 

                                                                                ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme i berøring av dette kulturmiljøet. Men bygging av bru 

over Fjelna vil ha negativ visuell innvirkning på kulturmiljøet. Det viktig å ta hensyn til kulturmiljøet 

i anleggsfasen. 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                                                        ▲ 

Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

Figur 6-82. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 10 Kvernhusfossen. 

 

6.1.11 KM 11 Gamle Stølsveien – infrastruktur 

Før dagens hovedvei innover Søvassdalen ble bygget, gikk veien mellom Vinje og Stølen (og 

videre til Stølsetra) gjennom Stormyra. Den gikk sør for dagens E39, og fulgte grensen mellom 

gårdene Vinje og Skeiet.  

 

Deler av den gamle veien er fremdeles synlig i terrenget mellom Lubbhaugmyra og 

Skeisgrustaket (se også KM 13 Vollan-Skeisgrustaket). Den synlige strekningen av veien på ca. 

1,5 km er i dag i bruk som skogsvei. 
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Figur 6-83. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 11 Gamle Stølsveien, KM 12 

Vinnstormyra og KM 13 Skeisgrustaket. 

 

 

Figur 6-84. Gamle veien mellom Vinje og Stølen markert på et utklipp fra amtskart fra 1884. Kilde: 

Kartverket.no. 
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Verdivurdering: Delområde KM 11 Gamle Stølsveien 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                       ▲ 

Begrunnelse: Kulturmiljøet er knyttet til lokal ferdsel i historisk tid. Spor etter veien er fremdeles lesbar i 

landskapet. Totalverdien til kulturmiljøet er satt til noe verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                        ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil i liten grad komme med berøring av dette kulturmiljøet. 

2 
                                                                          ▲ 

Begrunnelse: Alternativet går delvis i traseen til den eldre veien.  

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                                                 ▲ 

Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

Figur 6-85. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 11 Gamle Stølsveien. 

 

6.1.12 KM 12 Vinnstormyra – kulturminner i utmark 

Nordøst for krysset mellom E39 og Rv. 680 Trondheimsveien, i utkanten av Vinnstormyra 

naturreservat, ligger et førhistorisk fangstanlegg (ID 64000). Stormyra er et knutepunkt for 

hjortetrekket mellom Orkdal, Rindal og ulike deler av Hemne, og trolig har anlegget vært 

beregnet for fangst på hjort. Anlegget er udatert, men vitner om betydningen av utmarken for 

gårdene i området. Et annet fangstanlegg (ID 66967), sannsynlig fra nyere tid, er registrert sør 

for Stormyra på Ulvestuhaugen. Ifølge tradisjonen har fangstgroper her vært beregnet på ulv.  

 

 

Figur 6-86. Fangstgrop ID 64000-1. Foto: Monika 

Serafinska, Sweco. 

 

Figur 6-87. Fangstgrop ID 64000-5. Foto: Monika 

Serafinska, Sweco. 
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Fangstanlegget består av sju fangstgroper som ligger på en smal furuskogkledd slette med myr 

i sørvest og i nordøst. Størrelsen på fangstgropene varierer mellom 5 og 3 meter i diameter. 

Gropene er i dag ca. 1 meter dype, har jordvoller rundt seg, og er fremdeles godt synlige i 

terrenget. LIDAR-bilder tyder på at det kan være flere uregistrerte fangstgroper i området. 

 

 

Verdivurdering: Delområde KM 12 Vinnstormyra 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                            ▲ 

Begrunnelse: Kulturmiljøet inneholder det eneste kjente automatisk fredete fagstanlegget i nærheten av 

planområdet. Anlegget vitner om betydningen av utmarken for gårdene i området allerede i forhistorisk tid. 

Verdien settes til stor. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 

                                               ▲ 

Begrunnelse: Alternativet innebærer utbedring av det eksisterende krysset mellom E39 og Rv. 

680. Dette vil påvirke kulturmiljøet i liten grad, men det er viktig å ta hensyn til lokaliteten i 

anleggsfasen for å unngå eventuell skade på det automatisk fredete kulturminnet.  

2 
                                         ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme med berøring av dette kulturmiljøet. 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                    ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                                ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

Figur 6-88. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 12 Vinnstormyra. 

 

6.1.13 KM 13 Vollan-Skeisgrustaket – kulturminner i utmark 

Det definerte kulturmiljøet ligger i utkanten av Stormyra i øst og omfatter deler av 

utmarksområder til gårdene Vinje og Skeiet. Det er ikke gjort funn av automatisk fredete 

kulturminner her, men i forbindelse med arkeologisk registrering gjennomført i 2021 ble det 

påvist fire reismiler fra nyere tid (Lund 2021). Dagens E39 deler funnområdet i to, med to anlegg 

nord og to sør for veien. 

 

Trekullproduksjon er en av skognæringer som har foregått siden forhistorisk tid. Trekullet var 

hovedsakelig brukt i forbindelse med bearbeiding av metall, særlig jern. Den moderne kullmilen, 

reismilen, kom til Skandinavia fra Tyskland på 1500-tallet og var dominerende helt til slutten av 

1800-tallet. Reismilene funnet her er mellom 6 og 9 meter i diameter, men de største kunne 

være opptil 20 meter i diameter. Anleggene har mellom 1 og 2 meter høye voller rundt en 

forsenkning i midten. I tillegg har noen av reismilene en tydelig ledesjakt ut fra midten av 

strukturen. Denne kan ha fungert som luftekanal (Lund 2021). 
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Figur 6-89: Veiarbeidere i Skeisgrustaket fotografert i 1937. Foto: Hemne Bygdemuseum. 

 
Andre spor i området knyttet til utnytting av utmarksressurser i nyere tid knytter seg til 

virksomheten i Skeisgrustaket, sør for reismilene. Grustaket var allerede i bruk før krigen og 

utnyttet i forbindelse med bygging av nye veier i distriktet. Under krigen ble sanden fra Skeiet 

brukt til bygging av bunkere blant annet på Vinjeøra og Kyrksæterøra (Kvikne 1987: 117). 

Grustaket har i en periode fungert som kommersielt avfallsdeponi, men i dag er det igjen 

hovedsakelig sand som tas ut her (Vullum 2019: 12).  

 

Den lange tradisjonen med bruk av utmarksressurser ved Stormyra bekreftes også av et 

forhistorisk fangstanlegg (ID 64000) lengre vest (se KM 10 Vinnstormyra). 

 

 

Figur 6-90. Skeisgrustaket i 2019. Foto: Jørulf Vullum, Norsk Ornitologisk Forening – Hemne Lokallag. 
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Verdivurdering: Delområde KM 13 Vollan-Skeisgrustaket 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                 ▲ 

Begrunnelse: Kulturmiljøet inneholder vanlig forekommende elementer av lokal betydning. Den historiske 

tidsdybden knyttet til bruk av utmarksressurser i området er lesbar i landskapet. Totalverdien til kulturmiljøet er 

satt til noe verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 

                                        ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme i fysisk berøring av dette kulturmiljøet. Alternativ 1 

innebærer kobling på den eksisterende veien øst for krysset mellom E39 og Rv. 680. Dette betyr 

at man skal beholde dagens E39 gjennom kulturmiljøet. 

2 

                                                                                                              ▲ 

Begrunnelse: Alternativet skal krysse kulturmiljøet i nord og gå delvis i trase til eksisterende E39. 

Bygging av den nye E39 i den eksisterende traseen vil komme i konflikt med reismilene fra nyere 

tid. 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                                                             ▲ 

Noe miljøskade for kulturmiljøet (-) 

Figur 6-91. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 13 Vollan-Skeisgrustaket. 

 

6.1.14 KM 14 Stølen – gårdsmiljø 

Stølen (gnr. 120) ligger sør for Søa og grenser med Skeiet (gnr. 119) mot vest og Sødalen (gnr. 

121) mot nord. Gårdsnavnet vitner om seterdrift i området før Stølen ble matrikkelgård med eget 

gårdsnummer. 

De eldste funnene gjort på gården er fra steinalderen og består av sju flintavslag (T 11994), 

samlet opp på et ukjent sted på gården. I tillegg ble det i forbindelse med bygging av en 

gårdsvei på bnr. 3 i 1962 gjort funn av en flatmarksgrav fra vikingtid (ID 73068) som inneholdt et 

sverd (T 18291) og en øks (T 20026). Kartfestingen av funnet i Riksantikvarens 

kulturminnedatabase Askeladden stemmer ikke helt med beskrivelsen av funnstedet. 

Kartfesting av funnstedet i universitetsmuseenes felles samlingsdatabase UNIMUS er 

sannsynligvis mer riktig. 
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Figur 6-92. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 14 Stølen. 

 

 

Figur 6-93. En øks (T 20026) funnet i en flatmarksgrav 

på Stølen (ID 73086). Foto: UNIMUS / NTNU 

Vitenskapsmuseet. 

 

Figur 6-94. Stabburet på det nye tunet på bnr. 1 

og 2 (SEFRAK 1612-0009-073). Foto: Monika 

Serafinska, Sweco. 

 
Det gamle gårdstunet på bnr. 1 og 2 ligger høyt oppe i terrenget, men det er bare et bolighus 

«Knutstua» (SEFRAK 1612-0009-072) fra slutten av 1700-tallet som fremdeles står på stedet. 

Spor etter «Persstua» (SEFRAK 1612-0009-070) og et stabbur (SEFRAK 1612-0009-071) 

knyttet til denne er fremdeles synlig i terrenget. Begge var oppført på begynnelsen av 1800-

tallet. Dagens gårdstun ligger nede i Søvassdalen, rett sør for E39, og består, med unntak av et 

eldre stabbur (SEFRAK 1612-0009-073), bare av nyere bygninger. 
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Figur 6-95. Det gamle tunet på Stølen (bnr. 1 og 2)    

i 1964. Knutstua (SEFRAK 1612-0009-072) ytterst   

til høyre. Foto: Widerøe / Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 6-96. Gårdstun på bnr. 3 i 1964. Foto:  

Widerøe / Nasjonalbiblioteket. 

 

På bnr. 3 er det registrert et stabbur (SEFRAK 1612-0009-066) og en sammenrast utløe på 

Klementslettvollen (SEFRAK 1612-0009-068), begge fra 1700-tallet. Andre bygninger på tunet 

er yngre, men tre av disse ble oppført i slutten av 1800-tallet: et våningshus (SEFRAK 1612-

0009-065), et sagbruk (SEFRAK 1612-0009-069) og et eldhus og vedskjul (SEFRAK 1612-

0009-067). 

 

 

Figur 6-97. Fløtere som drev med tømmerfløting nedover 

Søo fotografert foran «Klementslettbua». Bilde tatt   

mellom 1910 og 1915. Kilde: Hemne Bygdemuseum. 

 

Figur 6-98. «Klementslettbua» (SEFRAK 1612-

0009-068) i 2021. Foto: Monika Serafinska, 

Sweco. 

 
 

Verdivurdering: Delområde KM 14 Stølen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                         ▲ 

Begrunnelse: Bygningsmiljøet har lokal og regional betydning. Stølen er et helhetlig kulturmiljø knyttet til 
jordbruket med noen bevarte eldre bygninger. De fleste eldre bygninger på gården har forsvunnet, noen pga. 
manglende vedlikehold. Totalverdien til kulturmiljøet er satt til middels. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1                                         ▲ 
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Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme i berøring av dette kulturmiljøet. Alternativ 1 innebærer 

kobling på den eksisterende veien øst for krysset mellom E39 og Rv. 680. Dette betyr at man skal 

beholde dagens E39 gjennom kulturmiljøet i nord. 

2 

                                          ▲ 

Begrunnelse: Alternativet krysser kulturmiljøet i nord i samme trase som dagens E39. Den nye 
veien vil påvirke kulturmiljøet i liten grad.  

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                                   ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

Figur 6-99. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 14 Stølen. 

 

6.1.15 KM 15 Sødalen – gårdsmiljø 

Sødalen (gnr. 121) ligger øst for Vinje (gnr. 118) og omfatter nordsiden av Søvassdalen. Elven 

er den naturlige grensen mot gården Stølen (gnr. 120) i sør.   

 

Figur 6-100. Oversiktskart som viser kulturmiljøverdien som finnes i KM 15 Sødalen. 
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På gården Sødalen er det tidligere gjort funn av to ovale skålspenner av bronse fra vikingtid (T 

1396). Det nøyaktige funnstedet er dessverre ikke kjent, men funnet kan med stor sannsynlighet 

knyttes til en grav. 

Den eldste bevarte bebyggelsen på gården er knyttet til gårdstunet på bnr. 3. Et våningshus 

(SEFRAK 1612-0009-104), en tomannsbolig (SEFRAK 1612-0009-103) og et stabbur (SEFRAK 

1612-0009-105) skal ha sin opprinnelse fra tidlig etterreformatorisk tid. Til bruket hørte også en 

nå revet utløe (SEFRAK 1612-0009-156) bygget før 1850.  

 

 

Figur 6-101. To ovale skålspenner av bronse fra vikingtid (T 1396) funnet på et ukjent sted på gården 

Stølen. Foto: UNIMUS / NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

Fra samme periode er det også kjent en utløe (SEFRAK 1612-0009-155) på Myrvang (bnr. 8) 

og en utløe (SEFRAK 1612-0009-101) og en hytte (SEFRAK 1612-0009-102) på bnr. 2. Den 

sistnevnte utløa ser også ut til å være fjernet. Bebyggelse på bnr. 2 er ellers av nyere dato, med 

unntak av en tomannsbolig (SEFRAK 1612-0009-099) oppført i 1884. Et fjøs (SEFRAK 1612-

0009-100) fra samme periode ble nylig revet. På gårdstunet er det også registrert en bautastein 

(ID 73069), som skal være reist av gårdseiere i nyere tid. 

 

 

Figur 6-102. Sødalen (bnr. 3) fotografert i 1964.   

Den eldre driftsbygningen og stabburet foran i bildet 

har blitt fjernet. Foto: Widerøe / Nasjonalbiblioteket. 

 

Figur 6-103. Sødalen (bnr. 2) fotografert i 1964. Det 

gamle fjøset er nå revet. Foto: Widerøe / 

Nasjonalbiblioteket. 
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Som en kuriositet kan det nevnes at faren til Nils Nilsen Sødahl, den første fotografen i Hemne, 

var født og oppvokst i Sødalen. Det var flere i Sødahl-familien som valgte fotografyrket som 

levevei (Syrstad 2003 og Sødahl 2014). 

 

Verdivurdering: Delområde KM 15 Sødalen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                    ▲ 

Begrunnelse: Kulturmiljøet har både lokal og regional betydning. Sødalen er et helhetlig kulturmiljø knyttet til 
jordbruket, og har et av de eldste bygningsmiljøene i området. Totalverdien til kulturmiljøet er satt til middels. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret 
Ubetydelig 

endring 
Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 

                                       ▲ 

Begrunnelse: Alternativet vil ikke komme i berøring av dette kulturmiljøet. Alternativ 1 innebærer 

kobling på den eksisterende veien øst for krysset mellom E39 og Rv. 680. Dette betyr at man skal 

beholde dagens E39 sør for kulturmiljøet. 

2 

                                       ▲ 

Begrunnelse: Alternativet skal gå sør for kulturmiljøet i samme trase som dagens E39. Den nye 
veien vil ikke påvirke kulturmiljøet i større grad enn den eksisterende.  

Tiltakets konsekvens 

Alternativ 
+++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

2 
                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade for kulturmiljøet (0) 

Figur 6-104. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KM 15 Sødalen. 

 

6.2 Kulturhistorisk landskap (KHL) 

Det er definert ett kulturhistorisk landskap, KHL 15 Vinjeøra, innenfor plan- og influensområdet. 

Kulturlandskapet omfatter området innerst i Vinjefjorden og inkluderer ni av de definerte 

kulturmiljøene, KM 2-10 (se kap. 6.1). 

6.2.1 KHL 16 Vinjeøra – kulturhistorisk landskap 

Det definerte kulturhistoriske landskapet omfatter tettsted Vinjeøra innerst i Vinjefjorden, ved 

utløpet av elven Fjelna. Dette er et typisk fjordlandskap med bratte fjellsider opp fra fjorden og 

flatere parti der folk har bosatt seg. Kulturlandskapet har stor tidsdybde og består av ni 

kulturmiljøer, KM 2-10. Flere rike arkeologiske funn vitner om et lokalt maktsenter på Vinjeøra i 

jernalderen.  

Jordbruk kombinert med utnytting av utmarksressurser, fiske, skognæring og senere utvikling av 

industrien og fremvekst av tettstedet Vinjeøra har formet det verdifulle kulturlandskapet. 

Området, med sin gunstige plassering ved ferdselsårer på sjø og land og med tilgang til rike 

naturressurser, har hatt regional betydning helt siden forhistorisk tid. 
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Figur 6-105. Oversiktskart som viser KHL 16 Vinjeøra. 

 
 

Verdivurdering: Delområde KHL 16 Vinjeøra 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                         ▲ 

Begrunnelse: Det kulturhistoriske landskapet, med sin gunstige plassering ved ferdselsårer på sjø og land og 

med tilgang til rike naturressurser, har hatt regional betydning helt siden forhistorisk tid. Flere rike arkeologiske 

funn vitner om et lokalt maktsenter på Vinjeøra i jernalderen. Jordbruket, senere kombinert med industrien, har 

ført til fremveksten av tettstedet Vinjeøra. Trehusmiljøet på Vinjeøra er et av regionalt prioriterte kulturminner 

fra nyere tid. Totalverdien til kulturmiljøet er satt til stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Alternativ Forbedret Ubetydelig 

endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 

                                                                                                         ▲ 

Begrunnelse: Alternativet splitter det kulturhistoriske landskapet og reduserer verdien til enkelte 

kulturmiljøer. Det kommer i konflikt med viktige kulturmiljøelementer blant annet på Skeiet og på 

Fjelnset.  
 

2 

                                                                             ▲ 

Begrunnelse: Alternativet går i utkanten av kulturhistoriske landskapet, og bortsett fra konflikt med 

en steinalderboplass på Fjelnset, berører bare mindre viktige landskapselementer. Lesbarheten til 

kulturlandskapet blir i stor grad bevart. 
 



   

 
 

RAPPORT KULTURARV SIDE 80  
 

 

Tiltakets konsekvens 

Alternativ +++/ 

++++ 
+/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                                             ▲ 

Betydelig miljøskade for kulturlandskapet (--) 

2 

                                                                                    ▲ 

Noe miljøskade for kulturlandskapet (-) 

Figur 6-106. Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde KHL 15 Vinjeøra. 

 

7. Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Tabellene under er en oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens på alle definerte 

kulturmiljøer og kulturlandskap for hvert av utbyggingsalternativene.  

 

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 

KM 1 Berhalsen Middels Noe forringet - 

KM 2 Fjelnsetås Middels Ubetydelig endring 0 

KM 3 Fjelnsetbukta Middels Noe forringet - 

KM 4 Fjelnset Middels Forringet - - 

KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran Noe Ubetydelig endring 0 

KM 6 Vinje med Vinjeøra Stor Forringet - - 

KM 7 Skeiet Middels Sterkt forringet - - - 

KM 8 Gamle Kårøydalsveien Middels Ubetydelig endring 0 

KM 9 Skeishaugen og Skeisbakkan Middels Ubetydelig endring 0 

KM 10 Kvernhusfossen Noe Ubetydelig endring 0 

KM 11 Gamle Stølsveien Noe Ubetydelig endring 0 

KM 12 Vinnstormyra Stor Ubetydelig endring 0 

KM 13 Vollan-Skeisgrustaket Noe Ubetydelig endring 0 

KM 14 Stølen Middels Ubetydelig endring 0 

KM 15 Sødalen Middels Ubetydelig endring 0 

KHL 16 Vinjeøra Stor Forringet - - 

Figur 7-1. Oppsummering Alternativ 1. 

 
 

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 

KM 1 Berhalsen Middels Noe forringet - 

KM 2 Fjelnsetås Middels Ubetydelig endring 0 

KM 3 Fjelnsetbukta Middels Noe forringet - 

KM 4 Fjelnset Middels Noe forringet - 
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KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran Noe Ubetydelig endring 0 

KM 6 Vinje med Vinjeøra Stor Ubetydelig endring 0 

KM 7 Skeiet Middels Ubetydelig endring 0 

KM 8 Gamle Kårøydalsveien Middels Ubetydelig endring - 

KM 9 Skeishaugen og Skeisbakkan Middels Ubetydelig endring 0 

KM 10 Kvernhusfossen Noe Noe forringet - 

KM 11 Gamle Stølsveien Noe Noe forringet - 

KM 12 Vinnstormyra Stor Ubetydelig endring 0 

KM 13 Vollan-Skeisgrustaket Noe Forringet - 

KM 14 Stølen Middels Ubetydelig endring 0 

KM 15 Sødalen Middels Ubetydelig endring 0 

KHL 16 Vinjeøra Stor Noe forringet - 

Figur 7-2. Oppsummering Alternativ 2. 

 

7.1 Sammenstilling av konsekvenser 

Alle utbyggingsalternativene får negative konsekvenser for deltema kulturarv. Mellom 

alternativene er Alternativ 1 rangert som dårligst, og Alternativ 2 som minst dårlig. Tiltakets 

samlede konsekvens er vist i tabellen under. 

 

KULTURARV 

Delområder Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 

KM 1 Berhalsen 0 - - 

KM 2 Fjelnsetås 0 0 0 

KM 3 Fjelnsetbukta 0 - - 

KM 4 Fjelnset 0 - - - 

KM 5 Sagholmen-Ørstadmyran 0 0 0 

KM 6 Vinje med Vinjeøra 0 - - 0 

KM 7 Skeiet 0 - - - 0 

KM 8 Gamle Kårøydalsveien 0 0 - 

KM 9 Skeishaugen og Skeisbakkan 0 0 0 

KM 10 Kvernhusfossen 0 0 - 

KM 11 Gamle Stølsveien 0 0 - 

KM 12 Vinnstormyra 0 0 0 

KM 13 Vollan-Skeisgrustaket 0 0 - 

KM 14 Stølen 0 0 0 
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KM 15 Sødalen 0 0 0 

KHL 16 Vinjeøra 0 - - - 

Avveining 

Alternativ 1 får negative konsekvenser for delområder med 

større verdi, mens alternativ 2 berører delområder med 

mindre verdi. 

Samlet vurdering 0 
Stor negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Rangering 1 3 2 

Forklaring til rangering 

Selv om alternativ 2 har flere konflikter med de definerte 

delområdene, er konsekvenser av disse betraktelig mindre 

alvorlige enn for alternativ 1. 

Figur 7-3. Vurdering og rangering av samlede konsekvenser for fagtema kulturarv, etter tabell 6-5 i 

Håndbok V712. 

 
Alternativ 1 får negative konsekvenser for delområder med større verdi, mens alternativ 2 

berører flere delområder med mindre verdi. Selv om alternativ 2 har flere konflikter med de 

definerte delområdene, er konsekvenser av disse betraktelig mindre alvorlige enn for alternativ 

1. 
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8. Usikkerhet 

Siden en konsekvensanalyse er en vurdering av forhold i fremtiden, vil det alltid være usikkerhet 

knyttet til denne vurderingen. Det skilles mellom usikkerhet knyttet til tiltaket og usikkerhet 

knyttet til datagrunnlaget. 

8.1 Usikkerhet knyttet til tiltaket 

En reguleringsplan er prosjektert på et forholdsvis detaljert nivå og det vil som regel vil være 

liten usikkerhet knyttet til påvirkning og konsekvens for fagtema kulturarv. Graden av usikkerhet 

for tiltaket i denne konsekvensutgreiinga kan derfor defineres som liten.  

8.2 Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget 

Datagrunnlaget for fagtema kulturarv baserer seg stort sett på kjent kunnskap. Usikkerheten 

knytter seg til områder som ikke er registrert godt nok, og kulturminner som ikke er synlige eller 

kjent.  

 

Trøndelag fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte arkeologiske 

registreringer i forbindelse med en ny hovedvei gjennom Vinjeøra i 1996, 2014 og 2020. I 

forbindelse med reguleringsplan for E39 Stormyra-Vinjeøra (alternativ 1) ble det i 2019 og 2020 

gjennomført arkeologiske utgravninger i planområdet. En ny arkeologiske registrering ble 

gjennomført i 2021 i forbindelse med reguleringsplan for E39 Stormyra-Barhals (alternativ 2).  

 

Når det gjeld SEFRAK er dette registeret flere steder mangelfullt. Registreringene er heller ikke 

oppdatert gjennom årene, og opplysninger kan derfor være feil. For eksempel kan et hus datert 

til 1850 vise seg å være revet eller ombygd uten at informasjon om dette er lagt til. På grunn av 

et begrenset kildegrunnlag er det knyttet usikkerhet til andre kulturminner fra nyere tid, for 

eksempel når det gjelder datering av eldre veifar. 

 

De omfattende undersøkelsene skaper et solid grunnlag for å vurdere konsekvensene av 

tiltakene for fagtema kulturarv. Selv om det fremdeles kan ligge hittil ukjente arkeologiske 

kulturminner i planområdet og med utgangspunkt i at SEFRAK-registeret er mangelfullt, er 

usikkerheten knyttet til datagrunnlaget for fagtema kulturarv vurdert å være lav eller liten.  

9. Konsekvensvurdering av hele tiltaket  

Alle utbyggingsalternativene gir negative konsekvenser for deltema kulturarv. Mellom 

alternativene er alternativ 1 rangert som dårligst, og alternativ 2 som minst dårlig. Tiltakets 

samlede konsekvens er vist i tabellen under. 

 

Alternativ 1 får negative konsekvenser for delområder med større verdi, mens alternativ 2 

berører flere delområder med mindre verdi. Selv om alternativ 2 har flere konflikter med de 

definerte delområdene, er konsekvenser av disse betraktelig mindre alvorlige enn for alternativ 

1. 
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10.  Virkninger i anleggsfasen 

For kulturmiljøene og det kulturhistoriske landskapet kan tiltak i anleggsfasen gi negative 

konsekvenser ut over det permanente tiltaket. Negativ påvirkning kan være i form av visuell 

innvirkning, støy og støv knyttet til anleggsarbeid og trafikk, samt midlertidige riggområder, 

anleggsveier og masselagring som kan påvirke og gjøre permanent skade på kulturminner fra 

nyere tid og arkeologiske lokaliteter. Som et utgangspunkt må man unngå konflikt med 

kulturminneverdier ved plassering av midlertidige anlegg.  

 

Anleggsfasen er forbigående, og det er derfor viktig at man unngår å gjøre uopprettelig skade 

på de kulturmiljøene som blir påvirket av anleggsarbeidene.  

 

Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk freda kulturminner, skal arbeidet 

straks stanses og kulturminnemyndighet kontaktes, jf. § 8.2 i kulturminneloven. Det er 

Trøndelag fylkeskommune, Avdeling for plan, næring og kulturminner, Seksjon kulturminner 

som skal få beskjed om slike funn gjort i anleggsfasen. 

10.1 Veianlegg  

Det er en fordel å unngå å bygge nye permanente veier i forbindelse med bygging av ny E39. 

Bruk av eksisterende private veier og skogsbilveier er anbefalt. Der det ikke er egnet tilkomst 

langs eksisterende veger, bør bruk av helikopter til tyngre løft vurderes.  

10.2 Riggområder og anleggsveier 

Generelt anbefales det å benytte eksisterende anleggsveier og riggplasser så langt som mulig. 

Riggområder og anleggsveier er sett på som en del av anleggsfasen, og det er ikke avklart om 

de i noen grad vil bli permanente. Nøyaktig plassering av disse har ikke blitt spesifisert, så 

vurderinger gjort i konsekvensutredningen tar utgangspunkt i forslag til avgrensing av midlertidig 

bygge- og anleggsområde i plankartet. Det er identifisert to direkte konflikter mellom området 

avsatt til midlertidige tiltak og kjente automatisk fredete kulturminner (se kap. 12.2).  

 

Midlertidige inngrep i områder definert som kulturmiljø bør begrenses så mye som mulig, særlig 

i delområder av middels og stor verdi. Hvis terrengkjøring er nødvendig, må det tas hensyn til 

kjente automatisk fredete kulturminner, jf. § 3 i kulturminneloven. Merking/inngjerding av 

nærliggende kulturminnelokaliteter bør vurderes ved terrengkjøring og arbeid nær automatisk 

fredete kulturminner. Merking må utføres i samråd med regional kulturminnemyndighet.  

11. Skadereduserende tiltak 

11.1 Skadereduserende tiltak i anleggsperioden 

Negativ påvirkning for kulturminner og kulturmiljøer knyttet til anleggsarbeid og trafikk, samt 

midlertidige riggområder, anleggsveier og masselagring bør reduseres, og det må unngås 

konflikt med kulturminneverdier ved plassering av midlertidige anlegg.  
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Listen over skadereduserende tiltak i anleggsfasen gjelder begge alternativene. Den er ikke 

uttømmende, og eventuelle andre skadereduserende tiltak må vurderes underveis i arbeidet. 

• Utarbeiding rigg- og marksikringsplaner og sikre kulturminner og kulturlandskap i disse.  

• Fokus på kulturminner og kulturmiljøer samt informering av entreprenører underveis om 

verdier som skal sikres.  

• Vurdering av plassering og utforming av midlertidige anlegg og anleggsveier med tanke 

på kulturminneverdier.  

• Vurdering av plassering og utforming av midlertidige deponier for ulike typer masser.  

• Sikring av kulturminner som ligger nær anlegget med merkeband eller gjerde, slik at de 

blir synlige og ikke blir skadet i anleggsgjennomføringen.  

• KM 4 Fjelnset – sikring av gårdstunet på Fjelnset mot skader i anleggstiden.  

11.1.1 Alternativ 1 

Liste over aktuelle skadereduserende tiltak i anleggsfasen for alternativ 1: 

• KM 3 Fjelnsetbukta – sikring av eldre bygning på Fjelnsettrøa (bnr. 17) og den eldre 

naustrekken på Fjelnset mot skader i anleggsfasen. 

• KM 6 Vinje med Vinjeøra – sikring av Vinje kirke og den automatisk fredete 

middelalderske kirkegården mot skader i anleggsfasen. 

• KM 7 Skeiet – sikring av gårdstunet på Skeiet mot skader i anleggsfasen. 

• KM 12 Vinnstormyra – sikring av et automatisk fredet fangstanlegg (ID 64000) mot 

skader i anleggsfasen. 

11.1.2 Alternativ 2 

En kvernhusruin fra nyere tid (KM 10 Kvernhusfossen) bør sikres mot skader i anleggstiden. 

11.2 Skadereduserende tiltak i permanent situasjon 

For to av de berørte kulturmiljøene vil negativ konsekvens kunne reduseres eller fullstendig 

elimineres ved å flytte tiltaket vekk fra disse. Tilpasning av terrenginngrepene for å mest mulig 

redusert skjemming er også et aktuelt tiltak for de fleste berørte kulturmiljøene. Følgende 

skadereduserende tiltak vektlegges til den permanente situasjonen. 

11.2.1 Alternativ 1 

En forhistorisk gravrøys (ID 263365) på Skeiet, det siste bevarte automatisk fredete kulturminne 

innenfor delområde KM 7 Skeiet, er i konflikt med den vedtatte reguleringsplanen for E39 

Stormyra-Vinjeøra (alternativ 1). Gravrøysen var påvist etter at reguleringsplanen ble vedtatt. 

Ved å flytte tiltak vekk fra gravminnet vil det være mulig å bevare gravrøysen. I tillegg, ved 

tilpasning av terrenginngrepene innenfor samme delområdet vil den negative konsekvensen for 

bygningsmiljøet på Skeiet kunne reduseres. 
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Videre vil tilpasning av terrenginngrepene ved Vinje kirke (KM 6 Vinje med Vinjeøra), ved 

gårdstunet på Fjelnset (KM 4 Fjelnset) og ved den eldre bebyggelsen på Fjelnsetøyan og 

Fjelnsettrøa (KM 3 Fjelnsetbukta) dempe den negative konsekvensen for kulturmiljøene. 

11.2.2 Alternativ 2  

Reismilene fra nyere tid innenfor delområde KM 13 Vollan-Skeisgrustaket er i direkte konflikt 

med alternativ 2. Ved å flytte tiltaket vekk fra disse vil alle eller noen av kulturminnene kunne 

bevares, og den negative konsekvensen for kulturmiljøet kunne reduseres betraktelig.  

Den gamle Kårøydalsveien (KM 8 Gamle Kårøydalsveien) blir delt i to av den nye veien. Her 

bør det vurderes tiltak som gjør det mulig å fremdeles bruke kulturminnet som en turvei. 

12.  Potensial for nye funn 

De omfattende arkeologiske undersøkelsene gjennomført i det aktuelle området gjennom årene 

gjør at potensial for å finne hittil ukjente automatisk fredete kulturminner i planområdet er 

vurdert som liten.  

 

Dersom det blir gjort funn av mulige ukjente automatisk fredete kulturminner under 

gjennomføring av tiltaket (gjenstandsfunn, flekker med trekull, konstruksjoner mm.), vil arbeidet 

måtte stanses umiddelbart og kulturminnemyndighetene varsles, jf. § 8.2 i kulturminneloven. 

Det er Trøndelag fylkeskommune, Avdeling for plan, næring og kulturminner, Seksjon 

kulturminner som skal få beskjed om slike funn gjort i anleggsfasen. 
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