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Oversiktover del av planområdet,bildet tatt mot øst.

Saken
AsplanViak AS har varsletom oppstartav områdereguleringfor Bullistrandindustriområdei
Bø kommune.Formåletmed planener å leggetil rettefor økt videreforedlingav råstoff fra
KobbvåganKnuseverk,og for ulike typer av virksomheterknyttet til marin
næringsvirksomhet
i regionen,i tillegg til innreguleringav ny vegtraséfor fv 915.
Nordlandfylkeskommunevurderteområdettil å innehapotensialfor påvisningav hittil
ukjentekulturminner.Det ble først gjennomførten innledendebefaringpå stedetfor å fastslå
behovetfor en størreog mer utførlig arkeologiskundersøkelse.

Fig 2 Oversikt over tiltaksområdet

Området og kulturminner
Bullistrandaligger like nordvestfor Eidet i Bø kommune.Områdetbestårhovedsakeligav
noe kupertdyrkamark/beiteområde.
Sinahulaligger ogsåinnenforplanområdet.Sinahulaer
en hule av fjellblokker, som ble brukt av forfatterenSerine(Sina) RegineNormannsom
skrivested.
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Det er ingenkjente kulturminnerinnenfortiltaksområdet.Den nærmestelokalitetenligger øst
for Bullistranda,ved Lian og er et uavklart gravfelt. Skal ha vært2 steinsattegraversom nå er
fjernet (id 8216i Askeladden).PåEidet ligger det tre gravrøyser(id 37541og 63371)og et
gravfelt beståendeav to røyser(id 63381)

Fig 1 Oversikt over kulturminner i området. Skjermdump fra Askeladden

Metode
Maskinell sjakting: Dette benytteshovedsakelignår manregistrererautomatiskfredete
kulturminneri dyrka mark. Metodener tilpassetfunn av strukturersom ikke er synligepå
overflaten,slik som f. eks.kokegroper,overpløydegraver,stolpehull,ildsteder,kulturlag. Det
gravesca 3 meterbredesjaktermedvarierendelengde,avhengigav plangrense,topografiog
funnpotensial.Sjakteneleggesmed varierendemellomrom.Metodener anvendeligi dyrkaog brakkmarki søk etteraktivitet fra bronsealder,jernalderog middelalder.
Manuell prøvestikking:medspadegravermanet ca 40 x 40 cm stort hull i bakken.Prøvestikket
gravessådypt at maner sikker på at maner kommetnedtil jordlag uberørtav mennesker(steril
grunn). Massenefra stikket såldes(helst vannsåldes)for å påvise arkeologiskegjenstander.
Metodener et standardverktøy
i påvisingog avgrensingav steinalderlokaliteter,og gjenstander
kan da væref.eks. avslag,redskaper,trekull, pimpstein.Funnførendeprøvestikkfotograferes
og dokumenteresi prøvestikkskjema.
Sjakterog prøvestikkble målt inn medGPSi programmetArcPad.
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Undersøkelsen
Den arkeologiskeundersøkelsenble gjennomført22.08– 23.08.2018av arkeologUna Elstad
for Nordlandfylkeskommune.Tilstededag1 var ogsågravemaskinførerfra Ottar Bergersen
og sønnerAS.
Den førstedagenble brukt til sjakting.Til gravingble det benyttetgravemaskinmedskuff
med flatt skjær.Maskinenble brukt til å flake av torv og matjord.Det ble gravd til sammen6
sjaktermeden breddepå ca 3 meterog varierendelengder.Områdethar trolig værtdyrka
mark og/ellerbeitemarktidligere. Det er et fuktig områdemed mye vann.
Sjakt 1: Gråbrunsandmed mye stein.Grøfter i beggeendene,mye vann.
Sjakt 2: Gråbrunsandmed mye småstein.Går ei steinsattgrøft på tvers av sjakta,rennervann
i denne.I tilknytning til densteinsattegrøftaer det ogsåei ca 40 cm bredgrøft som visessom
en nedgravningi sjakta.Den følger sjaktai ca 12 m før denforsvinneri øvre(nordre)
profilkant. Dette blir tolket som ei grøft fra nyeretid.
Sjakt 3: Gulbrunsandmed mye stein..Fleregrøfter,mye vann i sjakta.
Sjakt 4 Brungul – mørkebrunsandmedinnslagav grå leirholdig sand. Ei grøft nedersti sjakta
gjordeat den raskt ble fylt med vann.
Sjakt 5 Gulbrunsandmed mye stein
Sjakt 6: Gulbrun– grå sand.En god del steini sjakta.

Fig 3. Sjakt 2 med steinsattegrøfter .
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I sjakt 6 ble det avdekket4 strukturer. Struktur0101 var tilnærmetrund, ca 40 cm i diameter
og bestoav gråsvart-grå sandmednoe stein.Struktur 0102var ogsåtilnærmetrund, ca 50 cm
i diameterog bestoav gråsvartsand.Struktur 0103 var tilnærmetrund, ca 20 cm i diameterog
bestoav mørkegråleirholdig sand.Struktur0104 var oval i fasongog målte 40 x 60 cm. Den
bestoav mørkegrå– gråsvartsandmedlitt stein.
Struktureneer tolket til å væremodernemedtankepå plasseringog at de lå såvidt nedgravdi
sandlaget.
Det ble ikke avdekketautomatiskfredetekulturminneri noenav sjaktene.

Fig 4. Sjakt 6, bildet tatt mot øst.

Dag 2 ble brukt til prøvestikkingi områdetrundt Sina-hulen.Det ble gravd5 prøvestikkpå ei
lita flate. Torvlagetvar ca 10 – 15 cm dypt, undertorvlaget var det grå sandfør en kom ned
på berg.Masseneble tørrsåldetda det ikke var tilgang på vanni nærheten.Alle
prøvestikkenevar negative.
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Fig 5. Området som ble prøvestukket. Bildet er tatt mot N.
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Fig 7. Kart over sjaktene og prøvestikkene.
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Konklusjon
Det ble ikke gjort funn av automatiskfredetekulturminnerinnenforplanområdet.

Bodø26.10.2018.

Una Elstad
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