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TROMSØ MUSEUM – UNIVERSITETSMUSEET

RAPPORT
MARI TIM A RKEOLOGISK REGISTRERING

Dato : 05 . 0 7 . 20 1 8 Saksnr . : 1 8/2249 Kommune : Bø , Nordland

Sted : Bullistranda industriområde Sjø kart nr . : 76

Type sak:

Tromsø Museum fikk oversendt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for områderegulering av
Bullistranda industriområde 25.04.2018 fra konsulentfirma Asplan Viak AS på vegne av tiltakshaver
Bergersen Utleie AS . Reguleringsp lanforslaget vil tilretteleg ge for stegvis utvidelse av næringsarealer i
Eidspollen. F orslaget vil omfatte nokså omfattende utfylling i sjø i to områder (A og B) tilknyttet til ny
havn og marine næringsvirksomhet mellom to eksisterende næringsområder , Kobbvågan steinbrudd i vest
og E idesjøen i øst (fig. 1 og 2 ) . Det aktuelle området som vil bli reguler t til næringsbebyggelse er inntatt
som BN2 i Bø kommune sin arealplan. Avgrensning av planlagte tiltak i sjø, hovedsakelig utfylling , vises
som rød linje i sjøen fra grense til reguleringsplan for Kobbvågen i vest til eksisterende industriområde i
Eidesjøen i øst innenfor plangrensen på plankartet (fig. 3 ). Både på grunn av potensiale for verneverdig
marine kulturminner og tiltakets omfang med omfattende utfylling i sj ø en , ble det varsle t
marinarkeologisk registering 30.04. 201 8 etter kulturminnelovens §9 for å avklare forholdet til
kulturminner under vann.

Gjeldende sjøarealet er kjent for langvarig maritimt aktivitet med en rekke automatisk fredete
kulturminner regis trert ved Eidet. Det eldre havneområde med molo ligger ved Eidsvoll rett sør for
industriområde i Eidesjøen. Tromsø Museum utført marinarkeologisk befaring i 2007 i forbindelse med
reguleringsplan for Kobbvågan uten å registrere automatisk vernet marine ku lturminner innenfor
plangrensen .

Registrert av: Stephen Wickler , forsker / marinarkeolog

Orientering : Planområdet ligger innerst i Åsandfjorden i nordvest del en av Bø kommune.

Områdebeskrivelse (kulturmiljø, bygningsmiljø, urørt , etc.) :
Strandlinjen i tiltaksområdet nord og vest for eksisterende industriområde i Eidesjøen er lite preget av
tidligere tiltak (fig. 4) med unntak av bratte veifyllinger som har delvis dekt det innerst del av fjæresonen
langs flere strekninger (fig. 5) . Det er veldig lite avfall / skrot på sjøbunnen og i fjær esonen med unntak
av begrenset materiale nedenfor hytte ved Bullistranda ( deler av jernovn, murstein) (fig. 6) og ved naustet
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på neset nedenfor ei hytte nord for Eidesjøen industriområde hvor strandsonen er delvis utfylt ( flaske
glass , jernskrot , og skår av moderne keramikk ) (fig. 7) . En eldre utfylling som er ca. 15 m lang i nord - sør
retning ligger ovenfor fjæresonen rett sør for neset med naustet. S trandlinjen består for det meste av store
stein / kampestei ner med strekninger av fastfjell / svaberg innimellom . Mesteparten av indre f jæresonen
er dekt av grov e rullesteiner med en forholdsvis tett tangbelte i ytre delen (fig. 8) . Det finnes mer grus i
fjæra mot sør. Det ytterste delen av fjæresonen har en sandb unn som strekker seg ut til marbakken .
Strandsonen er utsatt for vind og vær og d et finnes få egnet steder til bruk som naturhavn eller beskyttet
landingsplasser. Mye av planlagte utfyllings området er tørrlagt ved fjæra sjø (se fig. 2) . Det ble ikke
registrert spor etter bosetning eller andre eldre aktivitet langs strandlinjen.

Ter reng / bunnforhold :
Mesteparten av strandlinjen består av store rulle steiner og kampesteiner med fastfjell og svaberg
strekninger innimellom. Mengde med stein minker i yt re fjæra og går over til lys sand og spredt stein
lenger ut i sjøen mot marbakken. F jæra utenom stedene med fastfjell består for det meste av grove
rullestein er blandet med mindre steiner og grus. Mye av ytre fjæresonen er dekt av en tett t ang belte.
Sjøbunnen ser ut til å være leire tildekt av e t tyn t lag med lys sand i indre fjæra .

Undersøkelse ( praktisk gjennomføring ) :
Registrering ble gjennomført 5 .juli i fjær esonen fra grensen til reguleringsplan for Kobbvågen i vest til
eksisterende industriom råde i Eidesjøen i øst / sørøst på maksimum lavvann. Det var god sikt ned til
sjøbunnen over mesteparten av tiltaksområde t . Det ble ikke registrert spor etter eldre aktivitet i området
som ble befart. Et begrenset mengde moderne søppel ble registrert i fjæ ra i et par mindre strekninger .
Hovedaktivitetsområdet rettet mot sjøen i historisk tid tilhører fiskerihavna på Eidsvoll sør for plangrensen
ved industriområde t i Eidesjøen . Havna har vært brukt i forbindelse med tidligere sildefiske med
fiskemottak over lang tid og en velbevart stein molo / - kai sannsynligvis bygd på siste delen av 1800 - tallet
eller først på 1900 - tallet (fig. 9) . Undersøkelsen påviste ikke automatisk vernete kulturminner eller andre
funn av kulturhistorisk interesse som blir berørt a v tiltaket innenfor plan område t .

Resultat: Ingen automatisk vernete kulturminner registrert i fjæresonen / sjø .

Funn: Ingen av el dre dato.

Vurdering av saken: (Ingen konflikt, direkte konflikt, skade) Ingen dokumentert konflikt med
kulturminner under v ann.
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Figur 1. Plankart som viser delområder A og B samt utstrekning av planlagt utfylling i sjø en .

Figur 2. Oversiktskart for planområdet med dybdekoter i sjøen.
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Figur 3 . Ortofoto med regulerings plangrensen og en rød linje som viser a vgrensning av planlagte tiltak i
sjø en .

Figur 4 . Utsikt langs fjæra tatt i nærheten av vestlig plangrense n (mot øst) .
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Figur 5. Utsikt mot indre Eidspollen fra neset med naust i sørøstlig delen av planområdet (mot nord).

Figur 6 . Strandlinje nedenfor ei hytte i vestlig delen av planområdet (mot øst).
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Figur 7. Utsikt over fjæra fra naustet mot eksisterende industriområde i Eidesjøen (mot sør).

Figur 8. Utsikt langs fjæra sett fra industriområde i Eidesjøen med naust i bakgrunn (mot nord).
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Figur 9. Eide sjøen industriområde sett fra molo en i eldre fiskerihavna på Eidsvoll sør for
reguleringsplangrensen (mot vest).


