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Bakgrunn 
Fylkeskommunen mottok den 20.03.2009 melding fra Statens Vegvesen Region Nord om 
arbeid med oppstart av reguleringsplan for utbedring av E6 på strekningen Skotsmyra-Åkvik i 
Vefsn kommune. Siden det er gjort en rekke forhistoriske funn i området ble det fra 
fylkeskommunens side meldt om arkeologisk registrering av det berørte området i det 
kulturminnefaglige innspillet datert 26.03.2009. Av hensyn til landbrukseiendommer i drift 
ble registreringen utsatt til siste uken i august. En innledende befaring ble utført den 6. august 
2009 av Trine Johnson, fylkeskommunens saksbehandler og undertegnende, og et revidert 
budsjett med grunnlag i et mer konkret forslag til veitrasé og vurderinger ved befaringen ble 
oversendt i brev datert 7.08.2009. 
 
 
Registrering 
Registreringen fant sted den 24-28. august 2009 av arkeolog Kim Thunheim og undertegnede 
under fine værforhold. Maskinfører ved undersøkelsen var Ståle Brubakk fra Brubakk Maskin 
AS. Grunneierne var blitt kontaktet per telefon for at andreslåtten skulle være ferdig før vi 
kom. Dette var ikke tilfellet alle stedene, men det ble sjaktet også i disse områdene. 
 
Hoveddelen av undersøkelsene foregikk ved hjelp av maskinell søkesjakting, hvor matjord ble 
fjernet av en gravemaskin med flat grabb, mens undergrunnen ble renset opp manuelt med 
krafse. Med denne metoden kan kulturminner under dyrket mark påvises i form av ulike 
nedgravinger knyttet til bosetning eller utmarksbruk. Slike nedgravinger kan for eksempel 
være stolpehull og veggrøfter til hus, ildsteder, kokegroper, dyrkningsspor eller overpløyde 
graver fra bronse- eller jernalder. 
 
Den maskinelle søkesjaktingen ble konsentrert til Haukland hvor bakkene heller svakt fra NV 
og mot SØ og Fustvatnet. Det ble til sammen gravd 16 sjakter på ca 3,5 m bredde og 
varierende lengde, navngitt A-P (vedlegg 2 og 3). Det ble ikke påvist kulturminner under 
dyrket mark. Generelt viste undergrunnen matjord over lys gråbrun silt over leire, noe som 
gjør at den ikke har vært ideell for bosetning tilbake i tid. Unntaket bestod av sjakt A og B 
som ble lagt ved Forsmoen. Her bestod undergrunnen av fin rødbrun sandgrus, men heller 



 

ikke her ble det påvist strukturer i undergrunnen. Undergrunnen i sjakt I og J bestod kun av 
matjord over leire.  
 
 

 
Figur 1: Kim i enden av sjakt O. Tatt mot SV. 
 
 
Andre deler av veitraseén ble overflatebefart for å påvise hittil ukjente, men synlige 
kulturminner som kullgroper, dyregraver eller jernvinner. De ble også sett etter fine flater som 
kan ha vært aktuelle som boplasser i steinalder. Første del av veitraseén, som avviker fra 
dagens E6, går over Skåsmyra (gnr 117) og videre i tunnel gjennom Forsmoklubben, en 
strekning som ikke ble befart. Området mellom sjakt A og B (gnr 122) og sjakt K, L og M 
(gnr 124) ble overflatebefart. Det samme ble det dype dalsøkket mellom sjakt N og H. Fra 
sjakt I og østover (gnr 125) går veitraseén etter hvert i tunnel som kommer ut i dyrket mark på 
vestsiden av elva Baåga. Marka her ble nydyrket i 2006 og er svært planert i forhold til 
opprinnelig bakkenivå, og det ble dermed ikke sjaktet her. Veitraseén videre østover mellom 
Baåga og Åkvikmyrene ble overflatebefart (gnr 145). Videre går veitraseén i tunell gjennom 
Åsberget, og myra ble ikke befart på grunn av sitt lave potensial for funn. Det ble ikke påvist 
automatisk fredete kulturminner ved overflatebefaringen 
 
 
Askeladden ID nr. 26711 
Ved Forsmoen, gnr/bnr 122/3, 5 er det tidligere registrert flere groper i løvskog rett ved dyrka 
marka hvor sjakt A og B ble gravd. Den største gropen er en helt klar naturdannelse, og kan 
ikke regnes som et kulturminne. Tre andre grunne groper med diameter på ca 60 cm og dybde 
på ca 10-20 cm, ligger noe mer mot vest, og disse ble nærmere undersøkt for å finne ut om det 
dreier seg om automatisk fredete kulturminner. Gropene var tidligere prøvestukket i, og det 
var funnet noe kull rett under torva, noe også stikk med jordbor viste. En kort 
overflatevurdering av området viste at gropene ligger inne i det som har vært en bygning med 
syllstein, og at vollen som omkranser den nordvestligste gropa er hjørnet i huset (figur 2). 
Stikk med jordbor i vollen viste til oppråtnet treverk, og hustufta er dermed ikke særlig 
gammel. Et prøvestikk ble åpnet i gropa som virket mest kullholdig, og her ble det funnet 
moderne jernavfall omgitt av kull (figur 3). Den moderne tufta er ca 6 x 4 meter og det er kun 
funnet kull inne i tufta. En sommerfjøsruin med tilsvarende mål ligger ca 10 m sør for tufta. 
 



 

 
Figur 2: Gropa lengst i NV med voll rund seg som viste å være hjørnet  
i en moderne hustuft. Tatt mot NV. 
 
 

 
Figur 3: Kull og moderne jernskrot i prøvestikket i den ene gropa. Tatt mot V. 
 
 
Gropene er i dag avskrevet som automatisk fredete kulturminner, og de har nå ingen 
vernestatus i Askeladden, riksantikvarens kulturminnedatabase.  
 
 
Moderne kulturminne 
De fleste grunneierne ble spurt om de kjente til kulturminner i området. Flere viste da til en 
hvelvkjeller som ligger på 124/1 rett nord for veien opp mot gården og rett sør for sjakt C og 
D. Denne ligger hvor det gamle fellestunet på Haukland lå før utskiftingen, og den ligger midt 
i den foreslåtte veitraseén. Sjaktene C og D påviste ikke til kulturlag eller andre spor etter 
fellestunet. Kjelleren er ikke et automatisk fredet kulturminne. 
 
 



 

 
Figur 4: Kim ved og inne i hvelvkjelleren. 
 
 
 
Vurdering 
Den arkeologiske registreringen av område for ny veitrasé mellom Skotsmyra og Åkvik 
påviste ingen automatisk fredete kulturminner.       
   
 
 
 

Bodø, 18.11.2009  
 
 
 
Anne Herstad 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vedlegg:  1. Oversikt over forslag til veitrasé med kjente kulturminner og funnsteder 
  2. Oversikt over sjakter på Haukland gnr 124 og Vollen gnr 125. 

3. Oversikt over sjakter på Forsmoen gnr 122 samt kjente kulturminner og   
funnsteder i nærheten 

                



 





 





 



 

 


