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Forord 

Foreliggende rapport omhandler fagtema kulturmiljø langs foreslått ny trase for E6 mellom 

Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland fylke. Tiltakshaver og ansvarlig for 

utredningen er Statens vegvesen Region nord. 

 

Denne delrapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger av kulturminner 

innenfor og i nærheten av planområdet, og vurderer omfang og konsekvenser av planlagt 

tiltak for kulturminneverdier som omfattes av deltemaet.  

 

Formålet med konsekvensutredningen er i Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven: «å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 

under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer skal 

gjennomføres». Utredningen skal gi planmyndigheten grunnlag for å behandle og vedta 

arealplanene og eventuelt fastsette vilkår for å gjennomføre tiltaket. 

 

Utredningen for fagtemaet kulturmiljø er gjennomført av fagansvarlig arkeolog Tom André 

Edvardsen, Statens vegvesen Region nord. 
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1 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn og formål 

Statens vegvesen Region nord utarbeider detaljregulering av ny trasé for E6 mellom 

Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland, og i den forbindelse har det blitt 

utredet konsekvenser for deltema kulturmiljø for foreslått vegløsning. 
 

1.2 Metode og arbeidsform 

Det henvises til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser, metodikk for ikke-

prissatte konsekvenser, kulturmiljø (kap. 6.6). Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den 

kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 

verdien av disse. 

 

1.3 Eksisterende situasjon 

Den kulturhistoriske bakgrunnen for området i Sørfold hvor ny E6 planlegges er preget av 

samisk aktivitet i flere tidsperioder og knyttet til flere former for levesett, både nomadisk og 

sedentært. Sørfold har en rik gårdshistorie, og det er kjent rester etter samiske gårder flere 

steder i kommunen, de eldste fra 1700-tallet. Spor etter eldre samisk aktivitet finner vi i 

offersteder og gravlegginger i ur, ofte i områder som i dag ligger utenfor allfarvei. Det ligger 

samiske kulturminner i yttergrensen til flere av planens foreslåtte deponier. 

 

I Sørfold ligger viktige kulturminner fra okkupasjonsårene 1940-45. Under den Annen 

verdenskrig igangsatte den tyske okkupasjonsmakten bygging av jernbane nordover fra 

Mosjøen. Arbeidet ble utført av flere parallelle arbeidslag bestående av krigsfanger som ble 

internert i leire langs den nye jernbanelinja, kalt «Polarbahn» eller Polarbanen. Arbeidet med 

jernbanen ble stoppet ved krigens slutt og aldri tatt opp igjen. Restene etter tyskernes 

påbegynte Polarbane er i dag av Riksantikvaren ansett som kulturminner. Disse 

krigsminnene er potensielt i internasjonal verneklasse. Regional kulturminneforvaltning 

arbeider for å få registrert, kartfestet og vurdert krigsminnene i landsdelen. Deler av dagens 

E6 ble bygget i eller svært nær veg knyttet til den tyske jernbanetraséen. Ny trasé for E6 

mellom Megården og Mørsvikbotn kommer noen steder i konflikt med slike krigsminner. 

 

1.4 Definisjon av kulturminner og kulturmiljø 

Kulturminner er i Lov om kulturminner av 1978 (heretter «kulturminneloven») definert som 

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

seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljøer er definert som 

områder hvor kulturminner inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. 

Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og virksomhet. 
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Kulturminner fra før 1537 e.Kr. er automatisk fredet, og betegnes automatisk fredete 

kulturminner (tidligere betegnet fornminner). Kulturminner yngre enn år 1537 benevnes 

nyere tids kulturminner og kan fredes ved enkeltvedtak. Samiske kulturminner eldre enn 100 

år er automatisk fredet. Det samme gjelder for skipsfunn under vann. 

 

1.5 Metode 

Det henvises til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser, metodikk for ikke-

prissatte konsekvenser, kulturmiljø (kap. 6.6). Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den 

kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 

verdien av disse. 

 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner er presentert sammen, med det 

tilhørende kulturmiljøet (KM) som en samlende faktor. I det følgende vil kulturminner og 

kulturmiljø omhandles som fysiske objekter og strukturer. 

 

1.6 Kunnskapsgrunnlag, datakilder 

Oversikt over kjente lokaliteter med automatisk fredete kulturminner i Sørfold kommune er 

bl.a. innhentet gjennom Askeladden, Riksantikvarens database over kulturminner. Oversikt 

over vernet eller verneverdig bebyggelse er innhentet gjennom Sefrak-registeret. SEFRAK 

(SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner) er et landsdekkende register over eldre 

bygninger og andre kulturminner.  

Lokalhistorisk litteratur har blitt gjennomgått for ytterligere kunnskapsinnhenting om 

krigsminner og lokal tradisjon. Informanter har blitt kontaktet og har bidratt med sin 

lokalkunnskap. Kulturminneforvaltningen ved Nordland fylkeskommune og Sametinget 

foretok i 2015 registreringer av kulturminner innenfor tiltakets influensområde, og 

informasjonen i deres rapporter har blitt tatt med i utredningen. 

Fylkeskommunen har varslet behov for supplerende undersøkelser (av begrenset omfang) i 

2016, og i skrivende stund foreligger ikke Sametingets rapport for bygningsvern. På 

bakgrunn av graden av kulturminneundersøkelser som har blitt gjort så langt, vurderes 

kunnskapsgrunnlaget som middels til godt for store deler av planområdet.  
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1.7 Beskrivelse av kjente kulturmiljøer 

Verdi/omfang/konsekvensvurdering følger de enkelte kulturmiljøene. Registrerte områder 

med særskilt verdi for kulturmiljø er her kalt kulturmiljøer og gitt et særskilt 

kulturmiljønummer (KM). Beskrivelse av kulturmiljøene inkluderer også ID-nummer 

kulturminnene har fått tildelt i Riksantikvarens kulturminnedatabase, «Askeladden».  

Det er registrert 13 kulturmiljøer i nærhet til planlagt tiltak. Ved å ta hensyn til 

kulturminnene i anleggsfasen kan noen direkte konflikter unngås. 

 

Kulturmiljø (KM) Beskrivelse Verdi 

  1. Megården Kulturmiljø bestående av krigsminner, graver og 

rester etter gammel gårdsbosetning. 

Stor 

  2. Storura Kulturmiljø bestående av samiske kulturminner. Stor 

  3. Aspfjorden 
Kulturmiljø bestående av krigsminner og samiske 

kulturminner. 
Middels 

  4. Kalvik krigsfangeleir 
Kulturmiljø bestående av restene av en 

krigsfangeleir. 
Stor 

  5. Lisj-Sommerset 

krigsminnesmerke  

Krigsminnesmerke, inskripsjon hogget i berg. 
Middels 

  6. Moan Samisk kulturminne, en heller med oppmuringer. Middels 

  7. Kjelvik gård Samisk husmannsplass fra 1700-tallet. Stor 

  8. Lia Rester etter kvernsteinsproduksjon. Middels 

  9. Bonå Rester etter samisk gårdsbosetning. Stor 

10. Eiavatnet sør Kulturmiljø bestående av samiske kulturminner. Middels 

11. Eiavatnet nord Samisk kulturminne, oppmuring. Middels 

12. Sildhopen Kulturmiljø bestående av samiske kulturminner. Stor 

13. Offerstedet i 

Mørsvikbotn 

Kulturmiljø bestående av en samisk rituell/kultisk 

lokalitet og en urgrav. 

Stor 

Tabell 1: Oversikt over kulturmiljøene som kan bli berørt av tiltaket, inkludert veglinje, riggområder og 

deponiområder i forbindelse med tiltaket mellom Megården og Mørsvik (alt. K3), med verdivurdering. 
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1.8 Virkninger av planforslaget for veg og riggområder 

Ny E6 mellom Megården og Mørsvik (inkludert rigg- og deponiområder) vil berøre 4 av 13 

kulturmiljøer langs strekningen. For et kulturmiljø blir konsekvensgraden stor negativ, og for 

et meget stor negativ. Det er i noen tilfeller mulig å redusere konfliktgraden ved å 

implementere avbøtende tiltak (se tabell 2).  

 

Konsekvensen av ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn vurderes samlet som stor negativ 

(- - -) for kulturmiljø. Konfliktgrad kan reduseres ved implementering av avbøtende tiltak 

(se nedenfor). 

 

Nr Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 

Konsekvens 
med 
avbøtende 
tiltak 

1 Megården 
Direkte konflikt med KM 1.2. 
Kulturminnet 
ødelegges/forringes. 

Middels 
negativ (--) 

Anleggsfase: Informere entreprenør 
om kulturminneverdier i området 
og det som følger av 
kulturminneloven § 3. Sikring av KM 
1.1 og 1.3 med sperregjerder eller 
lignende.  

Middels 
negativ (--) 

2 Storura Ingen virkning.  
Ubetydelig 

(0) 

Anleggsfase: Informere entreprenør 
om kulturminneverdier i området 
og det som følger av 
kulturminneloven § 3. Sikring av KM 
2.1 og 2.2 med sperregjerder eller 
lignende.  

Ubetydelig 
(0) 

3  Aspfjorden Ingen virkning. 
Ubetydelig 

(0) 

Vegen går her i tunnel. 
Ubetydelig 

(0) 

4 
 Kalvik 
krigsfangeleir 

Direkte konflikt med KM 4.1. 
Kulturminnet 
ødelegges/forringes.   

Meget stor 
negativ (----) 

Innskrenke riggområde for å 
redusere konfliktomfang med KM 
4.1.  
Anleggsfase: Informere entreprenør 
om kulturminneverdier i området 
og det som følger av 
kulturminneloven § 3. Sikring av 
deler av KM 4.1 med sperregjerder 
eller lignende. 

Stor negativ   
(---) 

5 

Lisj-Sommerset 

Ingen virkning.  
Ubetydelig 

(0) 

Bygge ny adkomstveg til 
minnesmerket. Tilrettelegging med 
informasjonsskilt på rasteplasser. 

Liten 
positiv (+) 

krigsminnesmerke 

  

6 Moan Ingen virkning.  
Ubetydelig 

(0) 

Anleggsfase: Informere entreprenør 
om kulturminneverdier i området 
og det som følger av 
kulturminneloven § 3. Sikring av KM 
6.1 med sperregjerder eller 
lignende. 

Ubetydelig 
(0) 

7 Kjelvik gård Ingen virkning. 
Ubetydelig 

(0) 

Tilrettelegging med 
informasjonsskilt på rasteplasser. Ubetydelig 

(0) 
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8 Lia 
Sannsynlig konflikt/nærføring 
til KM 8.1-2. Kulturminnene 
kan bli ødelagt/forringet. 

Stor negativ   
(---) 

Innskrenke riggområde for å 
redusere konfliktomfang med KM 
8.1-2. Anleggsfase: Informere 
entreprenør om kulturminneverdier 
i området og det som følger av 
kulturminneloven § 3. Sikring av KM 
8.1-2 med sperregjerder eller 
lignende. 

Liten 
negativ (-) 

9 Bonå Ingen virkning.  
Ubetydelig 

(0) 

Kulturminnene ligger blant 
bebyggelse som ikke berøres av 
tiltaket. 

Ubetydelig 
(0) 

10 Eiavatnet sør 
Direkte konflikt med KM 10.3. 
Kulturminnet vil bli ødelagt.  

Middels 
negativ (--) 

Anleggsfase: Informere entreprenør 
om kulturminneverdier i området 
og det som følger av 
kulturminneloven § 3. Sikring av KM 
10.1-2 med sperregjerder eller 
lignende. 

Middels 
negativ (--) 

11 Eiavatnet nord Ingen virkning.  
Ubetydelig 

(0) 

Anleggsfase: Informere entreprenør 
om kulturminneverdier i området 
og det som følger av 
kulturminneloven § 3. Sikring av KM 
11.1 med sperregjerder eller 
lignende. 

Ubetydelig 
(0) 

12 Sildhopen Ingen virkning.  
Ubetydelig 

(0) 

Vegen går her i tunnel. 
Ubetydelig 

(0) 

13 
Offerstedet i 
Mørsvikbotn 

Ingen virkning.  
Ubetydelig 

(0) 

Anleggsfase: Informere entreprenør 
om kulturminneverdier i området 
og det som følger av 
kulturminneloven § 3. Sikring av KM 
13.1-2 med sperregjerder eller 
lignende. 

Ubetydelig 
(0) 

Tabell 2: Konsekvensvurdering per lokalitet knyttet til veg og riggområder. 

 

1.8.1 Avbøtende tiltak – veg og riggområder 

For KM 4.1 (Kalvik krigsfangeleir) kan en innskrenkelse av riggområdet redusere 

konfliktgraden fra meget stor til stor negativ. KM 8 (Lia) er ikke i skrivende stund 

tilstrekkelig avgrenset til at man med sikkerhet kan påvise konflikt, men ved direkte konflikt 

er det mulig at konsekvensgraden kan reduseres med innskrenkinger i riggområde. 

Kulturminner som ligger nærmere enn 40 meter fra planlagt tiltak bør alltid sikres med 

sperregjerder eller lignende i anleggsperioden. 

Ved implementering av avbøtende tiltak for veg og riggområder kan samlet konsekvens av 

ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn reduseres til middels negativ (- -) for kulturmiljø. 
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1.9 Virkninger av planforslaget for deponier 

Det er kjent kulturminner i nærheten til, men ikke i direkte konflikt med, to av de foreslåtte 

deponiene. Konsekvensen for kulturminnene vurderes til ubetydelig (0). 

 

Nr Deponi Type virkning  Konsekvens 

3 Kvanntomoa Nærføring til KM 2.1 og 
2.2.  Ubetydelig (0) 

7  Moan Nærføring til KM 6.1.  Ubetydelig (0) 

  Andre Ingen virkning.  Ubetydelig (0) 

Tabell 3: Konsekvensvurdering per foreslåtte deponi. 

 

1.9.1 Avbøtende tiltak – deponiområder 

Omfang av konflikter med kulturminner har blitt redusert ved mindre innskrenkinger i 

deponiområder. Kulturminner som ligger nærmere enn 40 meter fra planlagt tiltak bør alltid 

sikres med sperregjerder eller lignende i anleggsperioden. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål 

Formålet med planarbeidet er å få en vedtatt detaljregulering inklusiv konsekvensutredning 

for ny E6 fra Megården til Mørsvikbotn i Sørfold kommune.  

 

Formålet med konsekvensutredningen er å få fram de vesentlige konsekvensene som ulike 

vegalternativ vil medføre med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse kan 

legges til grunn for vedtaket av detaljregulering. 

 

Målsetting og bakgrunn for denne utredningen er å vurdere ny trasé for E6 mellom 

Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune, med hensyn til de konsekvenser det planlagte 

tiltaket vil kunne ha for kulturminner og kulturmiljøer. Det er vurdert opp mot alternativ 0, 

som er dagens vegsystem inkludert alle vedtatte planer som kan ha betydning for tiltaket. I 

henhold til vedtatt planprogram for E6 Sørfoldtunnelene omhandler denne utredningen 

automatiske fredede kulturminner (kulturminner eldre enn 1537) og nyere tids kulturminner 

og kulturmiljøer.  

 

2.2 Fra planprogrammet 

I planprogrammet kapittel 7.1.3 om tema kulturmiljø står følgende: Utredningen skal 

omhandle automatiske fredede kulturminner (kulturminner eldre enn 1537) og nyere tids 

kulturminner og kulturmiljøer. Omfang og konsekvens av tiltaket skal vurderes med hensyn 

til arealbeslag av kulturminner eller kulturmiljø og nærføring som reduserer verdien av 

kulturmiljø. Konfliktpotensialet i forhold til samiske kulturminner og kulturmiljø er 

utilstrekkelig utredet for de aktuelle vegtraseene. Det er derfor behov for § 9 undersøkelser 

etter kulturminneloven og konsekvensutredning for samiske kulturminner og kulturmiljø for 

tiltaket som helhet. 

 

I følge planprogrammet kapittel 7.1 om ikke-prissatte konsekvenser skal følgende inngå i 

vurderingen av tiltaket: Utredningen utføres med utgangspunkt i Forskrift for 

konsekvensutredning og Statens vegvesens håndbok V712 “Konsekvensanalyser”. 

Som utgangspunkt benyttes standard metode for konsekvensanalyse definert i Statens 

vegvesens håndbok V712.  
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3 Deltema kulturmiljø 

3.1 Definisjon av kulturminner og kulturmiljø 

Kulturminner er i Lov om kulturminner av 1978 (heretter «kulturminneloven») definert som 

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

seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljøer er definert som 

områder hvor kulturminner inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. 

Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

 

Kulturminner fra før 1537 e.Kr. er automatisk fredet, og betegnes automatisk fredete 

kulturminner (tidligere betegnet fornminner). Kulturminner yngre enn år 1537 benevnes 

nyere tids kulturminner og kan fredes ved enkeltvedtak. Samiske kulturminner eldre enn 100 

år er automatisk fredet. Det samme gjelder for skipsfunn under vann. 

 

Kulturminneloven regulerer forvaltningen av fredete kulturminner. Formålet med loven er at 

«kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av 

vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et 

nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig 

grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 

virksomhet.» 

 

3.1.1 Samiske kulturminner 

Kulturminner og kulturminnetyper kan på forskjellige måter defineres som samiske. De kan 

defineres som samiske når levende eller nedtegnet tradisjon er knyttet til dem, og når lokale 

samiske kunnskaper knytter dem til en samisk kultursammenheng. Et annet utgangspunkt 

for at kulturminner identifiseres som samiske er at forskningsresultater sannsynliggjør at de 

dokumenterer samisk historie og forhistorie, dvs. de er fysiske manifestasjoner av de 

prosessene som ledet frem til etablering av de historisk kjente samiske kulturtrekkene. 

Kulturminnetyper fra den eldste forhistorien må forstås som tidlige forutsetninger for både 

samisk og ikke-samisk kultur. Samiske kulturspor er gjerne beskjedne og kortvarige grunnet 

det tradisjonelle næringsgrunnlag og kulturelle livsform samer har hatt og fortsatt har. De 

tradisjonelle samiske næringsformene har i liten grad ført til store landskapsinngrep. 

Beskjedne spor gir et sterkere behov for å se samiske kulturminner i en kulturell, sosial og 

historisk sammenheng. Behovet for kunnskapstilgang til tradisjoner knyttet til kulturminner 

blir mer innlysende.  

Samiske kulturminner er knyttet til landskap, de inngår i et kulturlandskap. Kulturlandskap 

er områder der kulturminner inngår i større landskapsmessige sammenhenger, slik som 

boplassområder og fangstanlegg. Ikke-materielle kulturminner som hellige skoger og fjell er 

nesten uten spor av menneskelig påvirkning, der den kulturelle verdien ligger i de 

tradisjoner og forestillinger som er overlevert fra generasjon til generasjon i umiskjennelig 

tider. Samiske sagn og tradisjoner er derfor svært ofte forankret i det fysiske i det fysiske 

miljø og i naturformasjoner, i fjell, steinblokker, holmer og innsjøer. Også de samiske 
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stedsnavnene er en viktig del av kulturlandskapet. Dette viser hvor flytende grensene mellom 

natur- og kulturminner er i samisk sammenheng. Kulturlandskapet er påvirket av 

mennesker, men det påvirker også menneskers oppfatning av seg selv, sin fortid og samtid. 

3.2 Avgrensning av fagtema 

Denne utredningen omhandler kulturminner og kulturmiljø som definert i avsnitt 3.1 og 

3.1.1 over, derav lokal tradisjon. Tema som landskapsbilde og nærmiljø/friluftsliv dekkes av 

andre utredninger. I det følgende vil kulturminner og kulturmiljø omhandles som fysiske 

objekter og strukturer. I dette inngår en vurdering av tidsdybde som kan knyttes opp mot 

kulturminnenes og -miljøenes betydning(er) som strukturerende, historiske elementer i et 

kulturlandskap. 

Utredningen inneholder ikke selvstendige beskrivelser eller vurderinger av dagens landskap 

og landskapsrom. 
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4 Metode og kunnskapsgrunnlag 

4.1 Metode 

Konsekvensanalysen for deltema kulturmiljø er utført av arkeolog Tom André Edvardsen, 

Statens vegvesen, Region nord.  

Det henvises til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser, metodikk for ikke-

prissatte konsekvenser, kulturmiljø (kap. 6.6). Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den 

kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 

verdien av disse. 

Det har som en del av utredningsarbeidet vært avholdt flere møter, formelle og uformelle, 

med Nordland fylkeskommune og Sametinget, hvor problemstillinger knyttet til aktuelle 

kulturminner har blitt diskutert. Tromsø Museum har blitt kontaktet over telefon og epost. 

Befaringer av aktuelle delområder ble foretatt sommeren 2015 av arkeolog Tom A. 

Edvardsen fra Statens vegvesen. Befaringer og kulturminneregistreringer ble foretatt av 

kulturminneforvaltningen ved Nordland fylkeskommune, Sametinget og Tromsø Museum i 

2015 og 2016. 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner er i denne rapporten presentert 

sammen, med det tilhørende kulturmiljøet (KM) som en samlende faktor.  

En konsekvensanalyse som denne kan ikke få med seg alle aspekter av kulturhistorien, men 

skal forsøke å trekke fram de viktigste. Det er likevel sannsynlig at rapporten har gått glipp 

av enkelte spor fra epoker av kulturhistorien, både fra nyere tid og forhistorisk tid.  

 

4.2 Kulturminneforvaltningens feltarbeid 

Regional kulturminneforvaltning ved Nordland fylkeskommune, Sametinget og Tromsø 

Museum har i 2015 foretatt registreringer i planområdet etter kulturminneloven §9.  

Nordland fylkeskommune og Sametinget har varslet supplerende undersøkelser i 2016, og i 

skrivende stund foreligger ikke Sametingets rapport om bygningsvern. Eventuell ny 

kunnskap fra disse rapportene er derfor ikke tatt med i denne utredningen. Det har under 

planprosessen vært utstrakt kontakt og dialog med ansvarlig fagpersonell i den regionale 

kulturminneforvaltningen.  
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4.3 Verdivurderinger 

Verdien av kulturmiljøene er vurdert etter kriterier gitt i Vegvesenets håndbok V712 –

Konsekvensanalyser, på en skala fra liten til stor verdi (se figur 1). Kulturminner og 

kulturmiljø verdisettes i henhold til det som fremgår av håndbok V712 og Riksantikvarens 

veileder Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutreiingar (2003). Med verdi menes en 

vurdering og analyse av hvor verdifullt et område eller miljø er (Statens vegvesen 2014: 124). 

Kvaliteter som tillegges vekt er bl.a. representativitet, kontekst, autentisitet, tilstand, 

sjeldenhet samt identitets- og symbolverdi (se figur 1). Høy verdi tillegges ikke nødvendigvis 

bare til kulturminner og kulturmiljø av nasjonal verdi; lokal eller regional opplevelse og 

tilknytning kan også være grunnlag for å gi kulturminner og kulturmiljø stor verdi. Verdi og 

vernestatus henger heller ikke nødvendigvis sammen, siden disse bestemmes av ulike 

kriterier. 

 

 

      Liten          Middels          Stor 

   

Figur 1: Verdi markeres med en pil på en glidende 3-delt verdiskala (Statens vegvesen 2014: 126). 
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Figur 2: Kriterier for vurdering av kulturmiljøers verdi. Kilde: Statens vegvesens håndbok V712 – 

Konsekvensanalyser, versjon november 2014. 
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4.3 Tiltakets omfang 

Omfang er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for kulturmiljøene. 

Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0 som er dagens situasjon inkludert vedtatte 

planer. Skala for vurdering av omfang er gitt i Vegvesenets håndbok V712 – 

Konsekvensanalyser (se figur 3). 

 

Figur 3: Skala for vurdering av omfang. 

 

Generelt kan etablering av veg påvirke kulturminner og kulturmiljø på ulike måter: 

 

Direkte påvirkning: 

 Skading, fjerning, ødeleggelse og tildekking av kulturminner. 

 Oppstykking, etablering av barrierer innen kulturmiljøer, mellom elementer innenfor 

et kulturmiljø eller mellom miljøet og omgivelsene. 

 

Indirekte påvirkning: 

 Opplevelse av kulturmiljøet blir forstyrret av støy etc. 

 Visuelle og funksjonelle sammenhenger brytes, som kan påvirke lesbarhet, forståelse 

eller opplevelse av kulturmiljøer. 

 Området endres utseendemessig som er fjernt fra det miljøet som kulturminnet eller 

kulturmiljøet opprinnelig var en del av. 

 Viktige siktlinjer fra og til kulturminner og kulturmiljøer kan bli brutt eller ødelagt. 

 Tiltakets størrelse, synlighet og moderne karakter kan virke dominerende i forhold til 

kulturminner og kulturmiljøer som har stor grad av autensitet og sårbarhet, noe som 

kan påvirke lesbarhet, forståelse og opplevelse av kulturmiljøer. 
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4.4 Konsekvensvurderinger 

Konsekvensgraden vurderes ut fra matrise (konsekvensvifte) i Vegvesenets håndbok V712 – 

Konsekvensanalyser (se figur 4). I matrisen kombineres verdien av området og omfanget av 

tiltakets konsekvenser for å få den samlede konsekvensvurderingen.  

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til alternativ 0. 

Den samlede konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra meget stor positiv 

konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). Grunnlaget for å kombinere 

verdi og konsekvens fremgår av figur 4: 

 
Figur 4: Konsekvensvifte. Fremstilling av konsekvensgrad ved sammenstilling av kulturmiljøers verdi og omfang av 

konsekvens. Kilde: Statens vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, versjon november 2014. 
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4.5 Konsekvenser i anleggsperioden 

For et vegprosjekt som E6 Sørfoldtunnelene er omfang og konsekvens for deltema 

kulturmiljø i mange tilfeller primært knyttet til aktivitet og direkte virkning i anleggsfasen. 

For eksempel: Dersom et kulturminne skades eller ødelegges av anleggsaktivitet medfører 

det en varig endring av kulturmiljøet kulturminnet inngikk i. 

 

4.6 Avbøtende tiltak 

Et avbøtende tiltak for deltema kulturmiljø er et tiltak som kan defineres som helt eller delvis 

«kompenserende» for skader eller forstyrrelser planen medfører for enkelte kulturmiljø, og 

som således kan redusere graden av negativ konsekvens.  

Et avbøtende tiltak vil være å unngå nærføring til kulturmiljøene så langt det er mulig. Det 

bør generelt søkes å unngås at veien bygges tett opp til kulturmiljøer og enkeltminner. Dette 

er imidlertid ikke alltid mulig.  

Der det ikke er mulig å unngå nærføring bør man forsøke å begrense den skjemmende 

effekten ved landskapstilpasning og vurdere mulighetene for skjermende tiltak. Eksempler 

på slike tiltak kan være plassering av jordvoller for å minske opplevelsen av nærføring til veg 

og begrense den visuelle forstyrrelsen av kulturlandskapet. 

I de tilfellene der avbøtende tiltak ikke kan hindre konflikter med kjente og/eller hittil 

ukjente automatisk fredete kulturminner, må forholdet til kulturminneloven avklares med 

hensyn til vern kontra dispensasjon. Det er Riksantikvaren som er dispenserende myndighet, 

og en dispensasjon gis vanligvis på vilkår av at det gjennomføres en særskilt arkeologisk 

granskning (utgravning) før tiltaket kan iverksettes. 

 

Figur 5: Hierarkisk fremstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning ved utbyggingstiltak. Å kompensere for et 

ødelagt kulturminne lar seg vanskelig gjøre; det mest sammenlignbare vil nok være å dokumentere kulturminnet 

grundig gjennom en arkeologisk utgravning. 
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4.7 Tiltaks- og influensområde 

Områdene som har blitt vurdert består av et tiltaks- og et influensområde. 

Tiltaksområdet defineres som alle områder som blir direkte berørt av arealbeslag av den 

planlagte utbyggingen, som veganlegg, inklusive gang- og sykkelveg, 

fyllinger/skuldre/sideareal/kryss, anleggsveger, massetak, deponi etc. som er kjent på det 

tidspunktet utredningen er foretatt. Tiltaksområdet er med andre ord avgrenset ut i fra 

planens omfang, som beskrevet i detaljreguleringen. 

Influensområdet er definert som det samlede området der virkninger av den nye vegen 

forventes å kunne opptre; det området som tiltaket kan virke inn på. Generelt er 

influensområdene vurdert som der nærføring til kjente kulturmiljøer kan påvirke opplevelsen 

av kulturmiljøene. 

 

4.8 Grunnlagsmateriale og kilder 

Oversikt over kjente lokaliteter med automatisk fredete kulturminner i Sørfold kommune er 

bl.a. innhentet gjennom Askeladden, Riksantikvarens database over kulturminner. Oversikt 

over vernet eller verneverdig bebyggelse er innhentet gjennom Sefrak-registeret. SEFRAK 

(SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner) er et landsdekkende register over eldre 

bygninger og andre kulturminner.  

Lokalhistorisk litteratur har blitt gjennomgått for ytterligere kunnskapsinnhenting om 

krigsminner og lokal tradisjon. Informanter har blitt kontaktet og har bidratt med sin 

lokalkunnskap. Kulturminneforvaltningen ved Nordland fylkeskommune, Sametinget og 

Tromsø Museum foretok i 2015 registreringer av kulturminner innenfor tiltakets 

influensområde, og informasjonen i deres rapporter har blitt tatt med i utredningen. 

Sametinget foretok supplerende undersøkelser i 2016. 

Fylkeskommunen har varslet behov for supplerende undersøkelser (av begrenset omfang) i 

2016, og i skrivende stund foreligger ikke Sametingets rapport for bygningsvern. På 

bakgrunn av graden av kulturminneundersøkelser som har blitt gjort så langt, vurderes 

kunnskapsgrunnlaget som middels til godt for store deler av planområdet.  
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5 Kulturhistorisk bakgrunn 

I Nordland har det bodd mennesker helt fra den første pionerbosetningen kom til landet og 

fram til i dag. Steinalder i Norge kjennetegnes med en nomadisk jakt- og fangstkultur, men 

man kan likevel snakke om en kontinuerlig bruk av området gjennom mer enn 10 000 år. 

Gjennom steinalder og tidlig metalltid/bronsealder har jakt og fangst på sjøpattedyr 

sammen med fiske vært den mest sentrale formen for ressursutnyttelse i landsdelen. 

Seinere, i jernalder og middelalder, ble jordbruk viktig. Gårdsdrift i Nord-Norge har 

imidlertid stort sett vært en kombinasjonsnæring, med fiske og fangst som et viktig bierverv, 

grunnet (relativt) korte somre og et generelt barskt klima.  

De indre delene av Sørfold, som aktuell ny vegtrasé berører, er fra gammelt av et samisk 

bosettingsområde. Etter hvert har innflyttere med norsk identitet og fornorskingsprosessene 

medført at det samiske ikke lengre er særlig synlig og mange steder er også bevisstheten 

om den samiske delen av historien fortrengt. (Elstad 2016: 8) 

I dag knyttes gjerne den samiske bruken av utredningsområdet til dagens reindrift og på den 

måten den ekstensive reindriftas kulturlandskap, men den samiske bruken av området 

strekker seg lang tilbake i tid og det kulturhistoriske materialet representerer flere 

tidsepoker, næringstilpasninger og bosetningsmønstre. I historisk perspektiv deles den 

samiske befolkning grovt sett i to grupper: De fastboende samene som levde av fiske, fangst 

og jordbruk og samene som drev med reindrift og hadde et nomadisk flyttemønster mellom 

sommer- og vinterbeite. (Elstad 2016: 8) 

Under den Annen verdenskrig igangsatte den tyske okkupasjonsmakten bygging av jernbane 

nordover fra Mosjøen. Arbeidet ble utført av flere parallelle arbeidslag bestående av 

krigsfanger som ble internert i leire langs den nye jernbanelinja, kalt «Polarbahn» eller 

Polarbanen. Arbeidet med jernbanen ble stoppet ved krigens slutt og aldri tatt opp igjen. 

Restene etter tyskernes påbegynte Polarbane er i dag av Riksantikvaren ansett som 

kulturminner. Disse krigsminnene er potensielt i internasjonal verneklasse. Regional 

kulturminneforvaltning arbeider for å få registrert, kartfestet og vurdert krigsminnene i 

landsdelen. Ny trasé for E6 mellom Megården og Mørsvikbotn kommer flere steder i konflikt 

med krigsminner. 

 

 

Figur 6: Oversikt over tidsepokene i Nord-Norge.  
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6 Tiltaksbeskrivelse 

 

6.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Strekningen Megården‐Mørsvikbotn er en 52 km lang del av E6 i Sørfold kommune i 

Nordland. E6 er eneste innenlands forbindelse mellom de tre nordligste fylkene Nordland, 

Troms og Finnmark, og har en viktig funksjon som gjennomgående transportåre for 

næringsliv og bosetting i Nord‐Norge. 

På strekningen er det 16 vegtunneler med samlet lengde på ca. 18,5 km. Tunnelene på 

strekningen er bygget med en vesentlig mindre profil enn dagens krav. Dagens krav til 

geometrisk standard og stigning er ikke oppfylt i de fleste tunnelene. Tunnelene 

tilfredsstiller heller ikke «Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler» 

(tunnelsikkerhetsforskriften) mht. sikkerhetsutstyr. Tunnelene er ikke utrustet med 

infrastruktur som gir mulighet for oppgradering iht. tunnelsikkerhetsforskriften uten 

vesentlige inngrep i tunnelene, eller uten en reduksjon av kjørebanebredden i tunnelen. Det 

er i praksis ingen reelle omkjøringsmuligheter på strekningen. 

Med dette som bakgrunn ble det i 2013 iverksatt en utredning som vurderte tre mulige 

løsninger for oppgradering av tunnelene i samsvar med tunnelsikkerhetsforskriften. 

Utredningen anbefalte bygging av nye tunneler, enten parallelt med dagens tunneler eller 

nye tunneler med delvis endret trasé. 

 

Regjeringen vedtok vegkonsept høsten 2015. Alternativet innebærer bygging av nye tunneler 

med delvis endret trasé, to bruer, og en betydelig innkorting av kjørelengden. 
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6.2 Den nye vegen 

For å ivareta krav nedfelt i tunnelsikkerhetsforskriften planlegges en helt ny veg med nye 

tunneler. Ny veg planlegges for 90 km/t, og får lange slake svinger og mindre stigninger. Et 

kupert terreng nødvendiggjør bruk av bruer og mange tunneler for å imøtekomme krav til 

veger med stor hastighet.  

  
Figur 7. Planområdet med utsnitt av veglinje til venstre. 

 

7 Nullalternativet 

Nullalternativet er referansesituasjonen som danner sammenligningsgrunnlaget for 

utredningen av tiltaket. Konsekvensene av forventet tilstand etter gjennomført tiltak 

vurderes mot konsekvensene av forventet tilstand dersom tiltaket ikke blir gjennomført. 

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon inkludert allerede vedtatte planer som 

vil bli gjennomført uavhengig av om det blir bygget ny E6 på utredningsstrekningen, og 

beskriver forholdene i analyseperioden dersom det ikke bygges ny veg. Konsekvensgrad for 

nullalternativet er følgelig 0 (ubetydelig). 
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8 Kulturminner og kulturmiljø langs E6 Megården-Mørsvikbotn 

 
Figur 8: Kulturmiljøenes geografiske plassering. 
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8.1 Kulturmiljøer  

Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 13 kulturmiljøer i tilknytning til planlagt ny 

E6 mellom Megården og Mørsvikbotn. Kulturminneverdier utenfor regulert område er tatt 

med dersom de har blitt vurdert til å kunne bli påvirket av planlagt tiltak. 

 

8.1.1 Kulturmiljø 1: Megården 

 
Figur 9: Megården kulturmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 KM 1.1: Evjen krigsfangeleir 

Fangeleir knyttet til slavearbeidet med Nordlandsbanen under den Annen verdenskrig. På det 

meste skal det ha vært 650 russiske krigsfanger her. Etter krigen ble leiren revet og området 

brukt til jordbruk. Tuftene etter fangebrakkene var lenge antatt utslettet, men i forbindelse 

med planarbeidet for E6 Sørfoldtunnelene ble et titalls tufter gjenfunnet på ortofoto i 2015. 

Status: Ikke fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

   

 
Figur 10: Fangeleiren i Evjen, sett fra Lillegardshammarn. Bilde tatt mot nordøst. Foto: Torgrim Olsen. (Kilde: Årbok 

for Sørfold 1995) 
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Figur 11: Ortofoto som viser tufter etter fangeleiren i Evjen i dag, markert med rødt. (Kilde: Askeladden) 

 

 KM 1.2: Grunnmur 

Grunnmur etter en bygning knyttet til krigsfangeleiren. Uviss funksjon. 

Status: Ikke fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 
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Figur 12: Grunnmur, vest for dagens E6. Bilde tatt mot nord. Foto: Tom A. Edvardsen, Statens vegvesen. 

 KM 1.3: Tunnelpåhugg 

Sørlige påhugg til den tyske «Tunnel 46» (Megarden tunnel). Tunnelen ble drevet over 500 

meter i nordøstlig retning; 44 meter i fullprofil og 467 meter stoll. Kulturminne knyttet til 

Polarbanen. 

Status: Ikke fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

   

 KM 1.4: Steinbakk-kroga 

Under oppdyrking tidlig på 1900-tallet ble det her funnet et kranium med en bronseskål 

over, samt rester av ulltøy. Området der graven ligger kan beskrives som en liten "odde" mot 

det lavereliggende terrenget i nord og i vest. Det er ingen synlige spor i dagen som påviser 

eksakt lokalisering av graven. På markoverflaten er det heller ingen steiner.  

(Elstad 2016: 14) 

Verdivurderingen gjenspeiler at graven er fjernet og at funnstedet har usikker geografisk 

plassering. 

Status: Uavklart. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 
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 KM 1.5: Øren 

Mulig gravhaug. Tydelig i terrenget, rund i formen.  

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

   

 

 KM 1.6: Hampåkeren 

Hustuft, sannsynligvis fra nyere tid. Funn av kulestøper.  

Status: Uavklart. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

   

 

 KM 1.7 Trettmohaugen 

Under bygging av kjerrevei i ca. 1890 ble i skjæringen øverst i sandryggen funnet en 

hodeskalle samt noen metallspenner og rester av ullstoff. Finneren tok kun vare på 

hodeskallen som han hadde stående på hylla i kjøkkenet inntil den tre ganger samme dag 

falt i gulvet. Han gravde den da ned i Smidalen. 

Verdivurderingen gjenspeiler at graven er fjernet og at funnstedet har usikker geografisk 

plassering. 

Status: Uavklart. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 
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KM 1: Megården 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 1.1: Evjen krigsfangeleir 

Fangeleir for sovjetiske krigsfanger. Etablert i 

forbindelse med tysk jernbanebygging 1943-45. 

Flere tufter er bevart. 

Stor 

1.2: Grunnmur Grunnmur etter hus knyttet til krigsfangeleiren.  Middels 

 1.3: Tunnelpåhugg 
Tunnelpåhugg fra arbeid med tysk jernbanebygging 

1943-45. 
Stor 

 1.4: Steinbakk-kroga     Funnsted for grav. ID 74204. Liten 

 1.5: Øren Gravhaug. ID 37570. Stor 

 1.6: Hampåkeren Hustuft, sannsynligvis fra nyere tid. ID 18035. Liten 

 1.7: Trettmohaugen Funnsted for grav. ID 27630. Liten 

Tabell 4: Megården kulturmiljø, verdivurdering. 

 

Virkninger 

Planlagt tiltak kommer i direkte konflikt med KM 1.2, en grunnmur knyttet til Evjen 

krigsfangeleir. Kulturminnet vil bli ødelagt. Tiltaket vil medføre nærføring til KM 1.1, Evjen 

krigsfangeleir, som vil være utsatt i anleggsperioden. Ny tunnel kan komme i konflikt med 

gammel tysk tunnel knyttet til KM 1.3; denne tunnelen ble drevet ca. 500 meter i nordøstlig 

retning. Dette konfliktpotensialet lar seg imidlertid vanskelig beregne. 

 

   

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -) 
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Forslag til avbøtende tiltak 

 

 

 
Figur 13: Kulturminner innenfor foreslått regulert område i Megården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megården

Direkte konflikt med KM 

1.2. Kulturminnet 

ødelegges. Nærføring til 

KM 1.1.
Middels negativ (--)

Anleggsfase: Informere entreprenør 

om kulturminneverdier nær 

anleggsområdet og det som følger av 

kulturminneloven § 3. Sikring av KM 

1.1 og 1.3 med sperregjerder eller 

lignende. 

Middels negativ (--)

Kulturmiljø Type virkning Konsekvens Avbøtende tiltak
Konsekvens med 

avbøtende tiltak
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8.1.2 Kulturmiljø 2: Storura 

 

 KM 2.1: Heller 

Stor heller der inngangen er vestvendt. Mål: ca. 8 meter vest og ca. 10 meter øst. Heller-

rommet er trekantformet. Hellergolvet har et innvendig "søkk" - et lavereliggende heller-rom 

i forhold til resten av flaten. Mellom de to "rommene" er det bygd opp en mur av ca. 

hodestore steiner. Det lavereliggende rommet har også blitt dekket til av greiner slik at det 

danner et slags tak. Dette viser at helleren fortsatt er i bruk. På hellerens "hovedflate", 

innenfor det lavereliggende heller-rommet, er det en fin jevn bergflate på ca. 3x3 m som er 

dryppfri. Faktumet at det ikke drypper i regnvær på dette området er en indikasjon på at 

denne flaten godt kan brukes som oppholdssted. Rett utenfor helleren er det også en bekk. 

(Elstad 2016: 15) 

 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

 

 

 KM 2.2: Urgrav 

Beinrester funnet under bergoverheng. Består av fem lengre bein og mindre beinrester. 

Beinrestene er for det meste synlig i dagen samtidig som at det er antydninger til mer bein 

stikkende opp av jordlaget. Det er antydninger til gnaging på noen av beina. Innimellom 

beinrestene ligger det et morkent, flat trestykke. (Elstad 2016: 15) 

 

Status: Automatisk fredet 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 
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Figur 14: Heller. Foto: Una Elstad, Sametinget. 

 

 

KM 2: Storura 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 2.1: Heller Samisk kulturminne. Heller. ID 214551. Middels 

2.2: Urgrav 
Samisk kulturminne. Mulig gravlegging i ur. ID 

214549. 
Stor 

 Tabell 5: Storura kulturmiljø, verdivurdering. 
 

Virkninger 

Kulturminnene ligger utenfor regulert område, og vil ikke bli berørt av tiltaket. 

 

   

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Forslag til avbøtende tiltak 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

Storura 

Ingen virkning.  

Ubetydelig (0) 

Anleggsfase: Informere entreprenør om 
kulturminneverdier i området og det 
som følger av kulturminneloven § 3. 
Sikring av KM 2.1 og 2.2 med 
sperregjerder eller lignende.  

Ubetydelig (0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

8.1.3 Kulturmiljø 3: Aspfjorden 

 
Figur 15: Kulturmiljø Aspfjorden. 

 

 KM 3.1: Horngjemme 

Hodeskalle av rein under heller. Åpningen til helleren er i nord-nordøstlig retning. Høyde 

heller ca. 140 cm, dybde ca. 270 cm og bredde ca. 360 cm. De ca. 40 innerste cm av heller-

rommet er tørt. Hodeskallen er kilt mot en stein og dermed ikke flyttbar. Hodeskallen ligger 

for langt inn og det er for lavt under taket til at reinen hadde kunnet kommer dit av seg selv. 

(Elstad 2016: 16) 

 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

 

 KM 3.2: Rydningsrøys 

Rydningsrøys, avlang med avrundet topp. Langsiden er orientert S-N og måler ca. 440 cm. 

Bredden er Ø-V ca. 230 cm. (Elstad 2016: 17) 

 

Status: Uavklart. 
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Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

 

 

 KM 3.3: Heller/funnsted 

Stor stein med åpning under. Diverse medisinflasker med og uten kork, gamle rester av 

gummistøvler, rustne hermetikkbokser + bein fra 1. sau eller geit. 2. fugl med langt tynt 

nebb. 3. rev/liten hund. Beinrestene ligger innenfor de nyere gjenstandene, og delvis i 

sandlaget. Gjenstandene som ikke er av bein ligger oppå sanden/jorden. I det samme 

område som beinfunnene ligger det også et skjell stikkende opp fra sandlaget. Mål på 

helleren: 410 cm x 250 cm. Høyde: 90 cm. Helleren er orientert Ø-V. (Elstad 2016: 17) 

 

Status: Ikke fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

 

 

 KM 3.4: Brønnstruktur 

Kjølelageret består av oppmurte mindre flate steiner (heller) i en firkant. På dette 

fundamentet er det lagt en rektangulær helle som måler 150 cm x 150 cm. I nord-nordøst-

kanten av hellen er det en ca. 80 cm bred og ca. 50 cm høy åpning som gjør at rommet 

innenfor blir tilgjengelig. Innside fundament: ca. 90 cm x 90 cm. Kildevannsbekken kommer 

ut av ura ca. 10 m ovenfor. På oppstrømssiden av kjølelageret er det en tydelig jordvoll i 

bekken. Jordvollen må være delvis anlagt/renovert i nyere tid da det stikker ut rester etter 

gul plast. Den store hellen er dekket med et ca. 6-8cm tykt lag mose og en tynn rogn på ca. 

1 meter pryder hellens midtpunkt. (Elstad 2016: 16-17) 

Status: Uavklart. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 
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 KM 3.5: Ammunisjonslager 

Lagerrom murt inn i fjellet ca. 50 meter øst for Kalviktunnelens sørlige påhugg. 

Sannsynligvis et lager for ammunisjon og sprengstoff brukt ved arbeidet med jernbanen 

under den Annen verdenskrig. 

Status: Ikke fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

 

 

 

KM 3: Aspfjorden 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 3.1: Horngjemme 
Samisk kulturminne. Gjemme for reinhorn. ID 

214552. 
Stor 

3.2: Rydningsrøys Rydningsrøys. ID 214609. Liten 

 3.3: Heller/funnsted Funnsted fra nyere tid. ID 214612. Liten 

 3.4: Brønnstruktur Kjølelager/vannkum i kildevannsbekk. ID 214569. Liten 

 3.5: Ammunisjonslager 
Ammunisjonslager i fjell. Etablert i forbindelse med 

tysk jernbanebygging 1943-45. 
Middels 

Tabell 6: Kulturmiljø Aspfjorden, verdivurdering. 

 

Virkninger 

Kulturminnene ligger utenfor regulert område, og vil ikke bli berørt av tiltaket. 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

 Aspfjorden 

Ingen virkning.  

Ubetydelig (0) 

Vegen går her i tunnel. 

Ubetydelig (0) 
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8.1.4 Kulturmiljø 4: Kalvik krigsfangeleir 

 KM 4.1: Kalvik krigsfangeleir 

Den tyske presten og soldaten Johannes Martin Hennig ble i 1944 sendt til Norge for å 

tjenestegjøre ved fangeleirene knyttet til slavearbeidet ved Nordlandsbanen. Han tilbrakte 

det meste av krigens siste år i Kalvik krigsfangeleir, som kvartermester for soldatene og de 

russiske krigsfangene. Hennig nedtegnet opplevelsene sine i sin dagbok og i brev til sin 

kone hjemme i Tyskland. Hans nedtegnelser ble etter krigen utgitt i boka Ein tysk soldats 

dagbok frå krigen i Nord-Norge, og gir et unikt innblikk i hendelsene og dagliglivet i 

fangeleiren. Nedtegnelsene og fotografiene til Hennig er med på å gjøre fangeleiren i Kalvik 

til et særlig viktig krigsminne. 

Status: Ikke fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

 

 

KM 4: Kalvik krigsfangeleir 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 4.1: Kalvik 

krigsfangeleir 

Fangeleir for sovjetiske krigsfanger. Etablert i 

forbindelse med tysk jernbanebygging 1943-45. Det 

var i overkant av 300 fanger her. Den nordligste 

delen av leirområdet ser ut til å være planert, men 

mange tufter og strukturer er bevart. ID 218263. 

Stor 

Tabell 7: Kulturmiljø Kalvik krigsfangeleir, verdivurdering. 

 

  

Figur 16: Tufter etter Kalvik krigsfangeleir. Foto: Tom A. Edvardsen, Statens vegvesen. 
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Virkninger 

KM 4.1, Kalvik krigsfangeleir, ligger i direkte konflikt med planlagt tiltak i forbindelse med 

tunnelpåhugg, veg m/skråningsutslag og anleggsbelte. Deler av leiren blir ødelagt av 

tiltaket.  

   

 

Konsekvens: Meget stor negativ (- - - -) 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

 Kalvik 
krigsfangeleir 

Direkte konflikt med 
KM 4.1. Kulturminnet 
ødelegges/forringes.   

Meget stor 
negativ (----) 

Innskrenke riggområde for å redusere 
konfliktomfang. Anleggsfase: Informere 
entreprenør om kulturminneverdier nær 
anleggsområdet og det som følger av 
kulturminneloven § 3. Sikring av deler av 
KM 4.1 med sperregjerder eller 
lignende.  

Stor negativ (---) 

 

 
Figur 17: Jernkjele fra suppekjøkken? Foto: Tom A. Edvardsen, Statens vegvesen. 
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Figur 18: Kalvik, forslag til regulering. Krigsfangeleiren er markert med stiplet linje (firkantet polygon #101). 

 

 
Figur 19: Kalvik krigsfangeleir. På avstand er lite synlig. Bilde tatt mot sør. Foto: Tom A. Edvardsen, Statens 

vegvesen. 
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8.1.5 Kulturmiljø 5: Lisj-Sommerset krigsminnesmerke 

 KM 5.1: Krigsminnesmerke 

Etter et mytteri under båttransport til arbeidsstedet ble 11 sovjetiske krigsfanger skutt her 

13.6.1944. Hendelsen er beskrevet av J. M. Hennig i boka Ein tysk soldats dagbok frå krigen 

i Nord-Norge. Etter krigen hogde eks-krigsfanger en russisk tekst i berget. 

Krigsminnesmerket er en inskripsjon i berget i fjæra kun få meter fra vannkanten. Det er satt 

opp et informasjonsskilt som beskriver hendelsene bak minnesmerket. Adkomsten fra 

parkeringsplassen ved Berrflågtunnelens nordlige påhugg er via en ganske bratt trapp, som 

viser tegn til slitasje. 

Status: Ikke fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

 

 
Figur 20: Lisj-Sommerset krigsminnesmerke. Bilde tatt mot nordvest. Foto: Tom A. Edvardsen, Statens vegvesen. 

 

KM 5: Lisj-Sommerset krigsminnesmerke 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 5.1: Krigsminnesmerke 

Etter et mytteri under båttransport til arbeidsstedet 

ble 11 sovjetiske krigsfanger skutt her 13.6.1944. 

Etter krigen hogde eks-krigsfanger en russisk tekst i 

berget. ID 218309. 

Middels 

Tabell 8: Kulturmiljø Lisj-Sommerset krigsminnesmerke, verdivurdering. 
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Virkninger 

Kulturminnet ligger utenfor regulert område, og vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. 

Adkomsten til krigsminnesmerket vil imidlertid bli noe endret. 

 

   

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

Dagens adkomst er ikke universell, og er via en eldre tre- og asfalttrapp som ble bygget på 

1990-tallet. Trappa viser tegn til slitasje. Ny adkomst vil medføre noe lengre gangveg, men 

kan kanskje bygges universell ved å legge en slak skrånende adkomstveg fra nord. Dersom 

det bygges en slik adkomstveg vil konsekvensen av tiltaket kunne bli positiv for dette 

kulturminnet. 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

Lisj-Sommerset 
krigsminnesmerke 

Ingen virkning.  

Ubetydelig (0) 

Bygge ny adkomstveg til minnesmerket. 
Tilrettelegging med informasjonsskilt på 
rasteplasser. 

Liten positiv (+) 
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8.1.6 Kulturmiljø 6: Moan 

 KM 6.1: Heller 

Todelt heller under en stor steinblokk. Det største rommet er orientert nordvest og det 

minste rommet er orientert sørøst. Steinblokken går over hele. Oppmuring i nordvest som 

består av tre steiner, med flere mindre steiner kilt under. Oppmuringen er 35 cm høy. Sørøst 

for denne om oppmuringen og under hellertaket er det lagt flate steiner for å utjevne 

terrenget. Innerst i helleren er det en oppmuring med en lengde på ca. 90 cm og høyde på 

20 cm. Denne oppmuringen dekker delvis en åpning mot det andre, større rommet. (Elstad 

2016: 17) 

 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 

 

 

KM 6: Moan 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 6.1: Heller 
Samisk kulturminne. Heller med oppmuringer. ID 

214617. 
Middels 

Tabell 9: Moan kulturmiljø, verdivurdering. 

 

Virkninger 

Kulturminnet ligger utenfor regulert område, og vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. 

   

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Forslag til avbøtende tiltak 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

Moan 

Ingen virkning.  

Ubetydelig (0) 

Anleggsfase: Informere entreprenør om 
kulturminneverdier i området og det 
som følger av kulturminneloven § 3. 
Sikring av KM 6.1 med sperregjerder 
eller lignende. 

Ubetydelig (0) 
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8.1.7 Kulturmiljø 7: Kjelvik gård 

Kjelvik gård er en samisk husmannsplass fra 1700-tallet. Husene eies av Sørfold 

lokalhistorielag og gården drives av Nordlandsmuseet. Bygningene former et tett tun. I 

sommersesongen er gården åpen for publikum. Kjelvik er en tidligere husmannsplass under 

gården Sandmo i Kobbelv. Kjelvik er forsøkt bevart slik den sto da den siste beboeren døde i 

1967. Møblene, gjenstandene og husene er for det meste originale. Gjenstandene på stedet i 

dag vitner om livet på gården; blant annet er det her en melsikt laget av juret på en ku og en 

barberkost laget av reinhår. Gården representerer driftsformer fra helt tilbake til 1800-tallets 

begynnelse. 

Trolig var det flyttsamer som en gang på 1700-tallet slo seg ned på Kjelvik, som var en 

gammel sommerboplass for nomader med vinterbeite for rein i Sverige.  

 

 KM 7.1: Kjelvik gård 

Kulturmiljøet består av gårdstunet, bygninger og omkringliggende kulturlandskap. 

Bygningsmassen består av stue, fjøs, eldhus, smie og patihus (et hus hvor det ble arbeidet 

med kjøtt). Kjelvik gård er et særlig godt eksempel på en bevart husmannsplass, et sjeldent 

kulturmiljø i Salten. Gården har stor formidlings- og opplevelsesverdi. 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 
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Figur 21: Kjelvik gård. Bilde tatt mot vest. Foto: Una Elstad, Sametinget. 

 

 KM 7.2: Gjerde/innhenging 

Steingjerde tilhørende Kjelvik gård. Gjerdet inngår som en del av et helhetlig 

kulturlandsskap, men er av en relativt vanlig forekommende type i landsdelen. 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

      Liten          Middels          Stor 
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Figur 22: Steingjerde ved Kjelvik gård. Foto: Una Elstad, Sametinget. 

 

 

KM 7: Kjelvik gård 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 7.1: Kjelvik gård 
Samisk husmannsplass fra 1700-tallet med stående 

bygninger og skjødslet kulturmiljø. ID 214617. 
Stor 

 7.2: Gjerde/innhegning Steingjerde knyttet til husmannsplassen. Middels 

Tabell 10: Kulturmiljø Kjelvik gård, verdivurdering. 

 

Virkninger 

Kulturminnet ligger utenfor regulert område, og vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. 

Adkomsten til husmannsplassen vil imidlertid ikke lenger ligge ved E6 etter at planlagt tiltak 

er ferdigstilt. 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

Siden adkomsten til husmannsplassen ikke lenger vil ligge ved E6, vil det være naturlig å 

anta at besøkstallene vil gå ned. Et avbøtende tiltak kan være å sette opp informasjonsskilt 

om Kjelvik gård på rasteplasser langs E6 i Sørfold. 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

Kjelvik gård 

Ingen virkning.  

Ubetydelig (0) 

Tilrettelegging med informasjonsskilt på 
rasteplasser. 

Ubetydelig (0) 
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8.1.8 Kulturmiljø 8: Lia 

Dagbrudd hvor det i tidligere tider ble hugget ut emner til kvernsteiner (møllestein) av skifer 

med ispreng av granatkrystaller («eitler»). Det skal ligge flere emner langs kjerreveien ved 

bruddet. Det kan være flere kvernsteinsbrudd her, men disse er ikke kartfestet. Nordland 

fylkeskommune v/ Kulturminner i Nordland skal i juni/juli 2016 foreta supplerende 

registreringer her, men i skrivende stund er kartgrunnlaget for dette kulturmiljøet 

mangelfullt. 

 
Figur 23: Kulturmiljø: Kvernsteinsbruddet i Lia. 

 

 KM 8.1 Kvernsteinsbrudd 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

     Liten          Middels          Stor 
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 KM 8.2 Kvernsteinsbrudd 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 

 

 

KM 8: Lia 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 8.1: Kvernsteinsbrudd 
Uttakssted for kvernsteinsproduksjon. Må avgrenses 

nærmere. ID 216203. 
Middels 

8.2: Kvernsteinsbrudd 
Uttakssted for kvernsteinsproduksjon. Må avgrenses 

nærmere. ID 216204. 
Middels 

Tabell 11: Kulturmiljø: Lia, verdivurdering. 

 

Virkninger 

Det er sannsynlig at foreslått riggområde (anleggsveg) vil kunne komme i konflikt med 

kvernsteinsbruddet. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til kulturminnenes kartfesting. 

 

   

 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 
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Forslag til avbøtende tiltak 

Ved å ta hensyn til kvernsteinsbruddet i anleggsfasen, er det mulig å redusere 

konfliktgraden betydelig.  

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 

Konsekvens 
med 
avbøtende 
tiltak 

Lia 

Sannsynlig 
konflikt/nærføring til 
KM 8.1-2. 
Kulturminnene kan bli 
ødelagt/forringet. 

Stor negativ 
(---) 

Innskrenke riggområde for å redusere konfliktomfang 
med KM 8.1-2. Anleggsfase: Informere entreprenør 
om kulturminneverdier i området og det som følger 
av kulturminneloven § 3. Sikring av KM 8.1-2 med 
sperregjerder eller lignende. 

Liten 
negativ (-) 
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8.1.9 Kulturmiljø 9: Bonå 

 KM 9.1: Gårdshaug 

Kulturminnet er en gårdshaug bestående av kulturlag av nærmere en meters tykkelse, og 

kan sannsynligvis dateres til middelalder. Gammetufter skal ha blitt funnet i gårdshaugen, 

noe som sannsynliggjør at dette er rester av et samisk gårdsmiljø. 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 

 

 

KM 9: Bonå 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 9.1: Gårdshaug 
Gårdshaug med gammetufter. Rester av et samisk 

gårdsmiljø. ID 74203. 
Stor 

Tabell 12: Bonå kulturmiljø, verdivurdering. 

 

Virkninger 

Kulturminnet ligger utenfor regulert område, og vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. 

   

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Forslag til avbøtende tiltak 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

Bonå 

Ingen virkning.  

Ubetydelig (0) 

Kulturminnelokaliteten blir ikke berørt 
av tiltaket. 

Ubetydelig (0) 

 

8.1.10 Kulturmiljø 10: Eiavatnet sør 

 KM 10.1: Heller 

Åpning i vest. Består av en stor skrånende helle stående mot større steinblokk. Helleren har 

ståhøyde inntil ca. 1,5 m fra åpningen og minsker videre i høyden innover. Fra åpningen i 

vest strekker det seg en øst-vestlig steinrekke bestående av torsostore steiner. Steinrekken 

flukter med den større steinblokken som selve hovedhellen hviler på. Steinrekken kan være 

et fundament til en «gapahuk» /le som muligens har vært lent mot steinblokken. Nyere 

ildsted tyder på at helleren fortsatt blir brukt. (Elstad 2016: 27) 

 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 

 

 

 
Figur 24: Heller. Foto: Mats Pavall, Sametinget. 
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 KM 10.2: Oppmuring i bekk 

Oppdemming av bekk - steiner lagt slik at det dannes en dam i bekken. Oppmuringa 

strekker seg nesten rundt hele dammen. Tilnærmet pæreformet. Innsmaling i Ø, vises tydelig 

på oppmuringa. I enden av innsnevringen mot Ø ligger det en større, smal stein som måler 

115 cm x 45 cm. Mål på selve dammen: 8, 60 m x 5,50 m. Tolket som en mulig fiskedam 

hvor levende fisk ble oppbevart slik at man hadde tilgang på fersk fisk. (Med tanke på at det 

ca. 100 m mot Ø ble registrert en boheller.) (Elstad 2016: 27) 

 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 

 

 
Figur 25: Oppmuring i bekk. Foto: Una Elstad, Sametinget. 

 

 KM 10.3: Steinsetting 

Sju steiner lagt i en halvsirkel. Hodestore steiner, største steinen i V. Ligger noen steiner 

rundt som kan ha tilhørt strukturen. Mål: 75 cm N-S og 88 cm Ø-V. Ligger på ei bar 

bergflate med utsikt over Eiavatnet. Nærheten til vannet tilsier en mulig boplass i nærheten. 

Tolket som rester etter barns lek. (Elstad 2016: 26) 

 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 
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Figur 26: Barns kulturminne. Foto: Una Elstad, Sametinget. 

 

 

KM 10: Eiavatnet sør 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 10.1: Heller 

Samisk kulturminne. Heller bestående av en stor 

skrånende helle stående mot en større steinblokk. ID 

214738. 

Middels 

10.2: Oppmuring i bekk 
Samisk kulturminne. Mulig oppmurt fiskedam. ID 

214735. 
Middels 

10.3: Steinsetting 
Samisk kulturminne. Steinsetting. Tolket som rester 

etter barns lek. ID 214734. 
Middels 

Tabell 13: Kulturmiljø Eiavatnet sør, verdivurdering. 

 

‘ 
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Virkninger 

Planlagt tiltak ligger i direkte konflikt med KM 10.3, en steinsetting. Kulturminnet vil bli 

ødelagt. 

   

 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

Eiavatnet sør 

Direkte konflikt med 
KM 10.3. Kulturminnet 
vil bli ødelagt.  Middels negativ (--

) 

Anleggsfase: Informere entreprenør om 
kulturminneverdier i området og det 
som følger av kulturminneloven § 3. 
Sikring av KM 10.1-2 med sperregjerder 
eller lignende. 

Middels negativ (--
) 
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8.1.11 Kulturmiljø 11: Eiavatnet nord 

 Oppmuring 

Oppmuring av stein mellom to større steiner. Steinene er lagt slik at det dannes et tilnærmet 

kvadratisk kammer. Ingen synlige heller som kunne vært brukt som lokk. Steinpakningen 

skrår nedover i terrenget i vest. I øst er det et rektangulært hulrom. Steinene er dekket av 

mose. Tydelig menneskeskapt, men uklar bruk. Kan være et mulig gjemme. (Elstad 2016: 25) 

 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 

 

 
Figur 27: Mulig gjemme. Foto: Mats Pavall, Sametinget. 

 

 

KM 11: Eiavatnet nord 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 11.1: Oppmuring 
Samisk kulturminne. Oppmuring av stein. Mulig 

gjemme. ID 214725. 
Middels 

Tabell 14: Kulturmiljø Eiavatnet nord, verdivurdering. 

 

Virkninger 

Kulturminnet ligger utenfor regulert område, og vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

Eiavatnet 
nord 

Ingen virkning.  

Ubetydelig (0) 

Anleggsfase: Informere entreprenør om 
kulturminneverdier i området og det 
som følger av kulturminneloven § 3. 
Sikring av KM 11.1 med sperregjerder 
eller lignende. 

Ubetydelig (0) 
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8.1.12 Kulturmiljø 12: Sildhopen 

 KM 12.1: Steinsetting 

Tre synlig steiner i dagen, lagt på rekke i NV-SØ retning. Linjen mellom disse blir på ca. 310 

cm. Flere steiner under moselaget. Steinsettingen har en noe uklar form, men det kan se ut 

som at den har en L-formet struktur. Fra østenden av steinrekken går det en rekke med 

stein i nordøst-sørvest-retning. Mulig krigsminne (informantopplysninger). (Elstad 2016: 23) 

 

Status: Ikke fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 

 

 

 
Figur 28: Steinsetting, mulig krigsminne. Foto: Una Elstad, Sametinget. 
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 KM 12.2: Urgrav 

Urgrav under kjegleformet steinblokk, lokalisert under et naturlig rom under steinblokkens 

søndre del. I dette hellerrommet er det en steinpakningen murt inn under steinblokka. Foran 

steinpakningen i vest er det to større oppstilte steiner. Innenfor de oppstilte steinene er det 

en steinpakning som går opp til «kjeglesteinen». Høyden på steinpakningen er ca. 45 cm. 

Pakningen består av «pukksteinsstore» til hodestore steiner. I sør avgrenses pakningen av en 

større jordfast steinblokk. Ca. mål på steinpakningen: 130 cm nord-sør og 200 cm øst-vest. 

(Elstad 2016: 25) 

 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 

 

 

 KM 12.3: Offersted/Sieidie 

Selve offerplassen er plassert under en markert stor steinblokk. Under steinblokka er det 

flere og sammenhengende hulrom store nok til at man kan bevege seg under den.  

Under offersteinen er det bl.a. tre forskjellige «steinpakninger» lagt ovenpå rester av bein. 

Innimellom steiner under blokka er det på flere plasser margspaltede bein. Der er også spor 

av en «fremre reinhornplate», og ved denne platen er det også et «klikkebein» fra reinens 

framfot. «Klikkebeinet» har også historisk hatt en funksjon som en religiøs amulett.  

Ved «inngangen» til offersteinen ligger det en trekantformet steinblokk. Under den 

trekantformede steinblokka, er det en mindre stein som måler ca. 60x60x60 cm. Oppå 

denne steinen ligger det bein med ca. 6 håndstore til mindre steiner oppå beinene. (Elstad 

2016: 23-24) 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 

 

 

KM 12: Sildhopen 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 12.1: Steinsetting Steinsetting. Mulig krigsminne. ID 214709. Liten 

12.2: Urgrav Samisk kulturminne. Mulig urgrav. ID 214720. Stor 

12.3: Offersted Samisk rituell/kultisk lokalitet. ID 214712. Stor 

Tabell 15: Kulturmiljø Sildhopen, verdivurdering. 
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Virkninger 

Kulturminnene ligger utenfor regulert område, og vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. 

 

   

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

Sildhopen 

Ingen virkning.  

Ubetydelig (0) 

Vegen går her i tunnel. 

Ubetydelig (0) 
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8.1.13 Kulturmiljø 13: Offerstedet i Mørsvikbotn 

 KM 13.1: Offersted 

Under Hellarneskollen er det en offerplass. Under selve bergfremspringet er det dannet et 

rom mellom selve bergveggen og en stor steinhelle. I dette rommet er det samlet bein over 

tid. Det er sannsynligvis mange hundre bein som er samlet her. Størstedelen av beina ser ut 

til å stamme fra rein og hest. Offerplassen er velkjent i Sørfold.  (Simonsen 1970: 52-53, 

Breivik 1982: 8-16, Elstad 2016: 21) 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 

 

 

 KM 13.2: Urgrav 

Urgrav lokalisert i et ur/blokksteinområde. Lokaliteten har åpning mot havet i nord og består 

av 2 meget store flyttblokker som danner en slags trekant mot berget i sør. (Elstad 2016: 22) 

Status: Automatisk fredet. 

Verdivurdering: 

   Liten          Middels          Stor 

 

 

KM 13: Offerstedet i Mørsvikbotn 

Kulturminner Beskrivelse Verdi 

 13.1: Offersted Samisk rituell/kultisk lokalitet. ID 212642. Stor 

13.2: Urgrav Samisk kulturminne. Urgrav. ID 214703. Stor 

Tabell 16: Offerstedet i Mørsvikbotn, verdivurdering. 

Virkninger 

Kulturminnene ligger utenfor regulert område, og vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Forslag til avbøtende tiltak 

Kulturmiljø Type virkning  Konsekvens Avbøtende tiltak 
Konsekvens med 
avbøtende tiltak 

Offerstedet i 
Mørsvikbotn 

Ingen virkning.  

Ubetydelig (0) 

Anleggsfase: Informere entreprenør om 
kulturminneverdier i området og det 
som følger av kulturminneloven § 3. 
Sikring av KM 13.1-2 med sperregjerder 
eller lignende. 

Ubetydelig (0) 
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9 Referanser 

Informasjon om de automatisk fredete kulturminnene er hentet fra flere kilder. De fleste av 

disse opplysningene er nå samlet i Riksantikvarens database over automatisk fredete 

kulturminner – Askeladden. Denne databasen blir oppdatert jevnlig men praksisen for å 

legge inn informasjon om kulturminnene varierer noe, særlig når det gjelder funn av løse 

gjenstander. Kunnskap om løse gjenstander er bl.a. hentet fra Unimus 

(Universitetsmuseenes samlingsportaler) og Kulturminnesøk (Riksantikvarens 

publikumsdatabase). 

Noen kulturminner kan ha gått tapt i tida som har gått etter at registreringene ble gjort. Det 

er også mulig at det finnes flere kulturminner enn de som er listet opp. De kan enten ha 

vært skrevet ned i andre kilder enn de som er benyttet her, eller ikke være rapportert inn til 

kulturminneforvaltningen.  

For både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner er ulike arkiv og 

samlinger benyttet. Diverse litteratur som fagbøker og kulturminneplaner er gjennomgått. 

En del av informasjonen er funnet ulike steder på internett (se nedenfor).  
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9.2 Kilder på internett 

Askeladden: https://askeladden.ra.no/ 

Krigsminner:  http://krigsminner.blogspot.no/ 

  http://www.thomaslillevoll.net/ 

  http://www.kystfort.com/ 

  http://polarbanen.no/ 

Kulturminnesøk: www.kulturminnesok.no 
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NB!-registeret: http://nb.ra.no/nb/index.jsf 
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