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Marinarkeologisk uttalelse til søknad om ny lokalitet Seiskjæret, 
Herøy kommune 
 

NTNU Vitenskapsmuseet har mottatt, i epost fra Nordland fylkeskommune, ovennevnte sak til 

uttalelse. 

NTNU Vitenskapsmuseet er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under 

vann i Midt-Norge. Vi vurderer tiltak i sjø ut fra hensynet til en eventuell konflikt med kulturminner 

under vann, vernet eller fredet av Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 4 eller §14. 

NTNU Vitenskapsmuseet har mottatt forespørsel om vurdering av søknad om etablering av ny 

akvakulturlokalitet Seiskjæret, Herøy kommune, i henhold til forskrift om konsekvensutredning 

(KU). Det søkes om klarering for 3120 tonn maksimalt tillatt biomasse. 

Det fremgår av de oversendte dokumentene at det omsøkte anlegget skal forankres med 16 anker og 

9 bolter i berg. Det er plogankrene som potensielt kan utgjøre den største faren for konflikt med 

kulturminner under vann; det er i prosessen da de trekkes på plass langs sjøbunnen at de kan skade 
vrak og andre kulturminner på bunnen eller i bunnsedimentene.  

NTNU Vitenskapsmuseet skal som rette myndighet uttale seg om behov for KU i forhold til forskrift 

om konsekvensutredning for plan- og bygningsloven av 01.01.2015 (FOR-2014-12-19-1726), § 3 
vedlegg III bokstav b. 

Vedrørende vedlegg III bokstav b er det i det omsøkte området ikke kjent vernede kulturminner 

under vann, jfr. kml § 14 eller automatisk fredete kulturminner under vann jfr. kml § 14. Regionen 

har en rik maritim historie, og anses generelt å ha stort potensiale for kulturminner under vann, men 

etter en vurdering av det omsøkte området og plasseringen av ankerfestene, anser vi faren for 

konflikt med kulturminner under vann som relativt liten. Det understrekes likevel at det aldri har 

vært foretatt marinarkeologiske undersøkelser i det omsøkte området, og at det derfor kan eksistere 

kulturminner under vann som vi ikke er kjent med. Vedrørende forskriftens vedlegg III bokstav b, 

anser NTNU Vitenskapsmuseet potensialet for tilstedeværelse av kulturminner under vann, jfr. kml 

§§ 4 og 14 i tiltaksområdet å være tilstede. Vi vurderer det imidlertid slik at det ikke er nødvendig å 

gjennomføre en marinarkeologisk undersøkelse.  

NTNU Vitenskapsmuseets vurdering av søknaden for ovennevnte lokalitet finner, ut fra 

kulturminnehensyn, at kriteriene i forskriftens § 4 ikke kommer til anvendelse. Det er således, fra et 

kulturminnefaglig hensyn til kulturminner under vann, ikke påkrevd med en konsekvensutredning. 

 



2 av 2 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 

06.01.2017 
Vår referanse 

2017/641/STNO 

 

Vi anmoder Let Sea AS om å utvise aktsomhet ved utsetting av anker, og er oppmerksomme på 

eventuelt kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet etter loven. Hvis slikt materiale 

oppdages må arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles, jfr. kml §14 tredje 

ledd, konf. § 8 annet ledd, §13 første ledd første punktum og §13 annet ledd. Tiltakshaver plikter å 

underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir 

overholdt. 

Dersom det skal foretas en inspeksjon av forankringspunktene med ROV, ber vi om at det sendes en 
kopi av videoopptak av denne undersøkelsen til oss. 

 

 

Med hilsen 

 

Bernt Rundberget 

Seksjonsleder 

 

 

Staale Normann 

Saksbehandler 

 

 

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 
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