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Innspill til områderegulering - Sørreisa sentrum - Plan-ID: 
19252016002 - Sørreisa kommune 

Vi viser til vårt brev av 05.11.21 
 
C14-datering av trekullet som ble funnet i kokegrop og stolpehull da vi sjaktet området på gbnr. 
16/4, Sørreisa kommune er ferdig analysert.  
 
Resultatene viste at trekullet er datert til jernalder og at kokegropa og stolpehullet som ble 
funnet er mellom 1300 og 1700 år gamle. Vi har nå registrert funnområdet i den nasjonale 
kulturminnebasen «Askeladden» som et automatisk freda kulturminne med id. 285630. 
Kulturmiljøet består av et bosetting- og aktivitetsområde hvor det sannsynligvis har stått hus og 
foregått aktivitet som f.eks. matlaging både i eldre og yngre jernalder. Det er stor sannsynlighet 
for at det er ligger flere strukturer mellom sjaktene som vi gravde. Vi fikk en god avgrensing på 
kulturminnet da det ble funnet spor etter strukturer og kulturlag i alle de 3 sjaktene som ble 
gravd.   
 
 
I vårt tidligere innspill av 05.11.21 skrev vi at gårdshaugen med id. 68355-1 måtte avsettes som 
hensynssone d) automatisk freda kulturminne og at det må lages bestemmelser om at det ikke 
er tillatt med noen form for inngrep i dette området.  
 
 
I tillegg til vårt tidligere innlegg, ber vi om at også kulturminnet med id. 285630 vest og nordvest 
for gårdshaugen må reguleres til hensynssone d) med bestemmelser til om at det ikke er tillatt 
med noen form for inngrep i dette området.  
 
For andre innspill viser vi til vårt brev av 05.11.21 hvor vi bl.a. gir innspill om nyere tids 
kulturminner og ny bebyggelse.  
 
Vi kan sende kartfiler med avgrensing av kulturminnene ved etterspørsel. Vi legger ved 
oppdatert kulturminnerapport med resultat fra dateringene.  
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Kartutsnitt med avmerket kulturminner som må reguleres til hensynssone d).  
 

 
Utsnitt fra den nasjonale kulturminnebasen «Askeladden» med de to kulturminnene som må 
avsettes til hensynssone d) med bestemmelser knytta til.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Monica Dahl 
Fylkeskonservator  

Ragnhild Myrstad 
Konservator 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Vedlegg: 
Befaringsrapport_Sørreisa_16-xx_21-05090_Sørreisasentrum_2021_AndersNilsen 
Kopi av ResultReport_Myrstad_TRa-17213 
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