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1. SAMMENDRAG 
Denne rapporten omhandler de arkeologiske undersøkelsene av lokalitet Askeladden id 141385 

og 143294 på Nærøy, Leinøy, på gårdene Nærøen gnr 24, bnr 2, 83 i Herøy kommune Møre og 

Romsdal, som foregikk 24.08. - 09.09. i 2016. Totalt ble det undersøkt et område på 115 m2 

fordelt på 1 sjakt, 1 maskinelt prøvestikk og 6 manuelle prøvestikk. Det ble avdekket spor etter 

forhistorisk dyrkning i form av dyrkningslag, samt spor etter eldre steinalder som er transgredert 

og bortdyrket av senere aktivitet. Det ble samlet inn 46 naturvitenskapelige prøver i felt, hvorav 

18 pollen, 28 makro- og 14C prøver. Samtlige prøver er flotert. Det er analysert 7 prøver 14C med 

dateringer fra eldre bronsealder til og med sen middelalder (vedlegg C). Dateringene og de 

pollenbotaniske resultatene fra dyrkningslagene viser aktivitet og bosetning i periodene yngre 

bronsealder, førromersk jernalder, folkevandringstid og middelalder. Funnmaterialet fra 

dyrkningslagene indikerer aktivitet i eldre steinalder. 

Undersøkelsene vurderes å ha bidratt med et representativt bilde av de aktiviteter som har 

foregått i planområdet i forhistorisk tid. Undersøkelsene gir ny og viktig kunnskap om 

forhistorisk bosetting og erverv lokalt i Herøy. I et større overregionalt perspektiv bidrar 

resultatene med et nyansert og balansert bilde av forhistorisk økonomisk og sosialt liv. 

I rapporten kommer det til å bli referert til flere ulike faser og perioder. For den uinnvidde leser 

kan terminologi virke noe fremmed. Periodebetegnelsene brukes slik som de er angitt i figur 1. 

Årstall angitt som BP viser til antall år før nåtid, og anvendes om såkalte ukalibrerte 14C-

dateringer. Disse dateringene korresponderer ikke alltid med kalenderår (tabell 1). 

Periode 14C år BP Kal. År Hovedperiode 
Tidligmesolitikum 10000 - 9000 BP 9500 - 8200 f.Kr. 

Eldre steinalder Mellommesolitikum 9000 - 7500 BP 8200 - 6300 f.Kr. 
Senmesolitikum 7500 - 5200 BP 6300 - 4000 f.Kr. 
Tidligneolitikum 5200 - 4700 BP 4000 - 3500 f.Kr. 

Yngre steinalder 
Mellomneolitikum A 4700 - 4100 BP 3500 - 2700 f.Kr. 
Mellomneolitikum B 4100 - 3900 BP 2700 - 2350 f.Kr. 
Senneolitikum 3900 - 3400 BP  2350 - 1700 f.Kr. 
Eldre bronsealder 3400 - 2900 BP 1700 - 1100 f.Kr. Bronsealder 
Yngre bronsealder 2900 - 2430 BP 1100 - 500 f.Kr. 
Førromersk jernalder 2430 - 2010 BP 500 - Kr. f. 

Eldre jernalder 
Eldre romertid 

2100 - 1650 BP 
Kr.f. - 150/160 e.Kr. 

Yngre romertid 150/160 - 400 e.Kr. 
Folkevandringstid 1650 - 1500/1510 BP 400 - 560/570 e.Kr. 
Merovingertid 1500/1510 - 1200 BP 560/570 - 800 e.Kr. 

Yngre jernalder Vikingtid 1200 - 970 BP 800 - 1030 e.Kr. 
Tidlig middelalder 

 
1030 - 1150 e.Kr. 

Middelalder Høy middelalder 1150 - 1350 e.Kr. 
Sen middelalder 1350 - 1537 e.Kr. 
Nyere tid  1537 e.Kr. - Nyere tid 
Tabell 1 Kronologisk rammeverk 
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2. INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn for undersøkelsen 

Undersøkelsen er et resultat av reguleringsplan for planlagt utbygging av boliger på Leine, Nærøy, 

samt legge til rette for tilhørende småbåtmiljø. Planarbeidet ble opprinnelig startet i 2008 initiert 

av Rambøll for Volfram AS med grunneigere og Herøy Byggsenter AS. I 2010 ble en ny privat 

reguleringsplan startet på nabotomten- og senere er disse to planene slått sammen og lagt ut til 

andre gangs offentlig høring (05.02.2014). Det ble utført arkeologiske registreringer av Møre og 

Romsdal Fylkeskommune i 2009 i forbindelse med det opprinnelige planarbeidet (Kleiva 2009), 

og en etterregistrering i 2010 i forbindelse med det nye sammenslåtte planarbeidet (Finnmark 

2010). Det er tidligere påvist en gravrøys med bautastein i planområdet (Askeladden id 45874), og 

det ble i alt registrert 5 nye lokaliteter Askeladden id 141384-87 og 143294. Av disse kom 

lokalitetene id 141385 og 143294 i konflikt med utbyggingsplanene. Møre og Romsdal 

Fylkeskommune søkte om dispensasjon fra kml.§ 8, 4 eller §10??. ledd for de nevnte lokaliteter 

(18.02.2014). På bakgrunn av dette utarbeidet Universitetsmuseet i Bergen ved 

Forminneseksjonen en tilråding med prosjektplan og budsjett (28.03.2014). Riksantikvarens 

sluttet seg til Universitetsmuseet sin tilrådning (ibid 2014), og tilhørende prosjekt- og budsjettplan 

(Simpson 2016). Dispensasjonsvedtak, hvor arkeologiske frigivningsundersøkelser ble stilt som 

vilkår forut for realisering av utbyggingen, ble godkjent i brev fra Riksantikvaren 13.05.2016. 
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2.2 Beliggenhet og topografi 

Planområdet ligger på neset Nerøya ved Leinevika, som ligger på nordvestsiden av øya Leinøy, 

omkring 2,5 km øst for kommunesenteret og Fosnavåg sentrum (figur XX). Nerøya utgjør vestre 

grense på Indre Leine. Hele Nærøy-neset er tettbebygd med både boliger og eldre industri- og 

næringsbygg. Lokalitetene ligger ytterst på neset og man utsikt over hele Leinevika/Indre Leine- 

og utsyn mot Holmefjorden og Remøy i havet mot nord. De omkringliggende områdene i selve 

Leinevika er stedvis tettbebygd helt ned til fjæra, men landskapet er fremdeles preget av soner 

med kupert lynghei og våtmark med innslag av dyrka mark og beite. Terrenget stiger bratt i vest-

sørvest mot Leinebjørnen (271 moh) og Leinehornet (364 moh).  

Figur 1 Lokalitetene i Herøy kommune markert med ring 
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Lokalitetene ligger ved siden av hverandre omkring 30 m fra Nerøyvegen, i sonen mellom 

strandlinje og boligfelt. Området ligger i en slakk slette/leine ned mot strandsonen og en liten 

langgrunn vik, Valen. I nord, ytterst på neset, avgrenses området en liten høyde som gir skjerming 

mot havet. Her ligger et nedlagt eldre industri- og bryggeområde fra omkring 1930-tallet knyttet 

til fiskeri.  

 

Øverste lokalitet, id 143294, består av dyrka mark og ligger på en terrasseknekk omkring 5-8 moh 

som kalles Storåkren. Storåkren strekker seg ned mot sjøen og våtmarksområdet hvor lokalitet id 

141385 ligger på knappe 2 moh nær flomålet. Storåkren som i dag nyttes til slått- og beiteområde 

representerer nok siste rest av et eldre oppdyrket område med kvaliteter som oppfattes som 

optimale for tidlige jordbruk med gode solforhold, skjerming fra havsiden og god 

drenering/bonitet.  Vestre del av Storåkren utgjør den ene omtalte lokaliteten id 141394, mens 

østre del av terrassen utgjør id 141384. Sistnevnte lokalitet er registrert som en funnrik 

steinalderboplass med yngre dyrking- og åkerrein, en såkalt sammensatt lokalitet med flere 

perioder representert og ulik grad av bevaring (Haglund 2009, Simpson 2016).  

Figur 2  Øverst venstre, øya Leine markert med ring.  
Under venstre, Nerøyneset. Høyre, de omtalte lokaliteter markert med ring 
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2.3 Stedshistorie; natur og kultur på Leinøy og nærliggende øyer 

Særegne forhold ved havnivå og lokalisering av boplasser 

Regionalt og nasjonalt ligger Herøy kommune i et område med store lokale variasjoner i forhold 

til havnivå etter siste istid. Dette gjelder særlig i perioden 10 000 bp – 8 000 bp, mellom Tapes 

transgresjonen, den perioden havet steg for deretter å trekke seg tilbake for så å stige på nytt. I 

eldre steinalder er svært mange av boplassene lokalisert langs kysten. Tapes transgresjonen 

innebærer derfor at mange boplasser fra denne mellomperioden i eldre steinalder, mesolittikum, 

ble oversvømt av havet og totalforstyrret, eller i sjeldne tilfeller forseglet av Tapes voller, dvs. 

voller i strandsonen forårsaket av bølger. Det er også kjent at boplasser beliggende i skjermede 

laguner har blitt forseglet av myrtorv i denne perioden, denne type «havnebasseng» innehar stort 

informasjonspotensiale. Denne store strandlinjeforskyvingen på Vestlandet har ført til en 

omfattende ødeleggelse og erosjon av de kystnære boplassene, og kunnskap om denne perioden 

er derfor preget av et spredt og mangelfullt datagrunnlag. 

 

Kulturminner og lokaliteter 

Herøy kommune har en høy tetthet av fornminner; 655 enkeltminner og lokaliteter listes opp i 

Riksantikvarens database Askeladden. En rekke av de synlige kulturminnene er fra bronse- og 

jernalder av typen gravhauger- og røyser.  Særlig kjent er Kvalsundfunnet fra begynnelsen av 

1900-tallet. Et funnkompleks i myr på Nærlandsøy helt nordvest i kommunen, her ble funnet 

flere båtrester m.m. og hvor særlig Kvalsundskipet (Kvalsund 2) er kjent. Skipet regnes som 

forløperen til vikingskipet og er datert til merovingertid. 

Fra nyere tids arkeologiske undersøkelser viser enkelte lokaliteter av særlig de ikke-synlige 

kulturminner at det har vært omfattende forstyrrelse av de eldste kontekstene, mens topplagene 

gjenstår med velbevarte bosetningsspor fra de yngre faser i form av stolpehull, kokegroper, 

dyrkningslag mm.  Et eksempel er lokalitet id 145527 (Simpson i prep b) 1, 5 km sørvest for 

Nerøya, ved rundkjøringen til industriområdet på Mjølstadneset. Her har aktiviteter i periodene 

yngre steinalder, bronsealder og jernalder har resultert i at den eldste steinalderfasen er total 

gjennomdyrket, og kun erkjennbar i form av spredte funn i de yngre lagene.  Fra Eggesbø på 

Bergsøya, ble to lokaliteter undersøkt i 2013. Der ble det påvist bosetningsspor i form av fossile 

dyrkingslag, kokegroper og stolper, som vitnet om en mer eller mindre kontinuerlig bruk av 

området fra overgangen mellom senneolittikum og eldre bronsealder frem til romertid, med en 

hovedbruksfase til perioden yngre bronsealder og førromersk jernalder (Dahl og Simpson 2014). 
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På selve Leinøy er det registrert 61 kulturminner/lokaliteter av en rekke typer både synlige og 

ikke-synlige. På selve Nerøy-neset er det 8 lokaliteter hvorav en røys med bautastein ytterst på 

neset rett ved det nedlagte industriområdet. Resterende lokaliteter er registrert som sammensatte 

med funn fra steinbrukende tid kombinert med spor etter forhistorisk dyrkning. Svært mange 

lokaliteter på Leine og Nerøya er flerfaset med spor etter bosetning og aktivitet over lang tid med 

funn som strekker seg over flere tusen år fra eldre steinalder til og med yngre jernalder, hvilket er 

et gjennomgående trekk for hele kommunen.  På Indre - og Ytre Leine ble det av Møre og 

Romsdal fylkeskommune i 2006 utført registreringer som påviste flere lokaliteter. Fossile 

dyrkningslag og et gjenstandsmateriale viser til bosetning i sen steinbrukende tid/bronsealder 

samt jern- og middelalder (Knutzen 2006). En av disse lokalitetene, id 103292, ble undersøkt i 

2016 parallelt med utgravingen på Nerøy. Undersøkelsen her viste spor etter fossile åkre, beite- 

og dyrkning datert til yngre steinalder, yngre bronsealder og førromersk jernalder. Anlegg 

(kokegrop, grøft) datert til tidlig romertid påviser aktiviteter i området også i eldre jernalder (Solli 

2017 in prep). I Buholmvika 500 m sør, i det som tidligere var Nerøyas utmarksområde ble det på 

begynnelsen av 1990-tallet utført flere arkeologiske undersøkelser i forbindelse med anlegning av 

veger og bro (Kleiva 1994). Her ble det avdekket, manuelt, et svært rikt gjenstandsmaterialet og 

strukturer som viser bosetning i samtlige forhistoriske perioder . Hovedbruksfasene ser ut til å 

sentreres rundt senneolitikum, bronsealder og førromersk jernalder. Men også eldre steinalder 

(senmesolitikum) og folkevandringstid og merovingertid er representert.  

Figur 3 Oversikt over nærliggende registrerte lokaliteter i Riksantikvarens  
fornminnedatabase Askeladden 
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Figur 4 Lokaliteter tilhørende Nerøy neset 

2.4 Nerøya. Tidligere funn og omkringliggende lokaliteter 

Som nevnt er det registrert 7 lokaliteter på Nerøya, hvorav en røys med en nedlagt bautastein, id 

45874. Røysa ligger i sjøkanten ytterst på neset mellom det nedlagte industriområdet/røykeriet og 

Notaplasen/Klubbeneset. En lokalitet, id 141387 består av en kokegrop 30 m fra røys- og 

bautastein. Resterende lokaliteter ligger i dyrka mark og er registrert som sammensatte med funn 

fra steinbrukende tid kombinert med spor etter forhistorisk dyrkning, eksempelvis id 141384 og 

141386 som ligger på samme terasse i Storåkern og kun adskilt fra de undersøkte lokalitetene 

med knappe 12 m. Trolig tilhører samtlige lokaliteter i Storåkern et sammenhengende bosetning- 

og aktivitetsområde. 

 

Nerøy var inntil 1800-tallet adskilt fra hovedøya av en grunn vik, Nerøyvalen. I dag er Nerøy 

forbundet med Leineøya grunnet gjengroing av valen og anlegning av Frøystadvegen i 1880-

årene. Det står en bauta ved inngangen til Nerøyvalen - og man må anta at plasseringen av både 

denne bautaen og den på ytterst på Nerøya, henvender seg til ferdsel på sjøen og innseilingen inn 

mot Leinevika, Straumen, Berghølen og Straumane.  
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Øyene i Herøy kommune har stått sentralt i både eldre – og yngre jernalder. Selve Nerøy-navnet, 

tidligere skrevet som Njardeyar, tilhører en gruppe stedsnavn som knyttes til guden Njord- som 

er forbundet med lykke og rikdom på havet. Nerøy har vært hovedsete for skipreide, og tingplass 

frem til begynnelsen av 1800-tallet.  Det er ikke uvanlig i skandinavisk sammenheng at Njord-

navnet opptrer i forbindelse med eldre tingplasser. At både skipreide og tingplass knyttes til det 

sakrale stedsnavnet kan tyde på en tidlig juridisk-politisk organisering og samarbeid med 

utgangspunkt på Nerøy. I historisk tid har Nerøy vært en del av utmarksområdet til 

hovedgårdene på Leine, fra 1520 kjennes 2 brukere på øya. Nerøya var lensmannsgard i flere 

omganger fra tidlig 1600-tall og frem til tidlig 1800-tall. 

 

2.5 Fylkets registrering. Problemstillinger og målsetninger for undersøkelsen 

Ved registreringene i 2009 og 2010 ble det både sjaktet og tatt prøvestikk.  De to lokalitetene er 

avgrenset på grunnlag av positive prøvestikk med funn, og påvisning av fossile dyrkningslag. 

Funnmaterialet besto av vannrullet flint fra id 141385, samt littisk materiale av flere råstoff, noe 

vannrullet og ett innslag av kleberkar fra førromersk jernalder eller middelalder fra id 143294. 

Samtidig ble det påvist forhistoriske lag påvirket av dyrkning på begge lokaliteter. 

 

Det slåtte funnmaterialet ga ikke grunnlag til å datere lokaliteten til nærmere enn til steinbrukende 

tid. Siden lokalitetene ligger ved 2-6,6 moh tyder strandforskyvningskurven for Nærøy at hele id 

141385 og deler av 143294 har vært oversvømt/transgredert i sen- og mellom meseolittikum. Det 

slåtte vannrullede steinartefakt materialet fra fylkets registrering er bekrefter at dersom de 

representerer boplassmateriale så må dette være avsatt 10 000 BP, 8000 BP eller etter 4000 BP. 

Det er ingenting ved topografien eller funnene som tilsier at man har en forseglet lokalitet med 

funn bevarte i sin primære kontekst. Funnmaterialet vurderes derfor å representere 

boplassmateriale som er redeponert fra id 141384 og id 141386. 

 

Den sentrale delen av undersøkelsen er de fossile åkeravsetningene som innehar et stort 

potensiale relatert til å belyse den kronologiske variasjon i driftsmåter, samt få en oversikt over 

landskapsutnyttelsen over tid. Ved hjelp av sjakter og maskinelle prøvestikk vil man få oversikt 

over stratigrafiske forhold og utstrekningen på det fossile åkerområdet i tid og rom. Fra egnede 

profiler taes det ut vitenskapelige prøver for datering og paleobotaniske undersøkelser. 
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Det er et fokus å avklare og ytterligere bekrefte omfanget av boplasser fra steinbrukende tid. 

Disse boplassene påvises indirekte ved sålding av utvalgte lag i dyrkningsprofilen og prøvestikk.  

 

3. TIDSROM OG DELTAKERE 
Feltarbeidet foregikk 22.08.16 – 08.09.16., med innledende oppmåling den første uka mens 

regulære undersøkelser foregikk de siste ukene. Feltmannskapet besto av prosjektleder Morten 

Ramstad, feltleder Yvonne Dahl, feltleder Sigrid Hervig og feltassistent Per Steffen Hagen. Det 

var 3-1 personer i felt daglig i hovedperioden, avhengig av arbeidets art. I den innledende uken 

ble det foretatt digital innmåling, utlegging av fikspunkter samt punktmarkering for søkesjakter av 

forminenseksjonens GIS-ansvarlig, Thomas Bruen Olsen. Ramstad bidro samtidig med 

dokumentasjon basert på drone. Howell Magnus Roberts hadde ansvaret for digital oppmåling 

underveis og ved avslutning av feltarbeidet.  

 

Etterarbeidet besto av flottering av prøver, lister og rapportskriving. Rapport er skrevet av 

Yvonne Dahl med assistanse av Morten Ramstad. Feltleder har digitaliserte anleggstegningene.  

Analyse av botaniske prøver og paleobotanisk rapport ble utført av Anette Overland ved De 

Naturhistoriske Samlinger, Universitetsmuseet i Bergen (vedlegg A).  

 

Undersøkelsen var basert på maskinell sjakting i tillegg til prøvestikking. Gravemaskinfører var 

Stig Arne Kvalsvik, og maskin var innleid fra Frantzen Maskinstasjon. Det ble brukt en 15 tonns 

maskin med skuffebredde på 1 m. Avdekkingen foregikk tidsrommet 29.– 31. august, og det ble 

brukt til sammen 3 dagsverk på begge lokaliteter. 

 

Det var varierende vær underavdekkingen av felt og tidvis sto sjakter og prøvestikk under vann.  
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4. METODE OG DOKUMENTASJON  

4.1 Metode og gjennomføring 

Undersøkelsene var basert på maskinell sjakting og prøvestikking som tar som tar sikte på å påvise 

ulike lag under markflate. Man graver da sjakter ned til steril undergrunn, og får således en profil 

gjennom jordmassene. Denne profilen vil avdekke ulike jordlag/stratigrafiske forhold slik som 

dyrkningslag, åkerreiner, sandflukt, oversvømmelser, ras mm. Profilen er også det mest egnede 

stedet for prøveuttak for 14C dateringer, paleobotanikk og mikromorfologi. I forhold til å hente 

inn et representativt utvalg av artefakter fra bortdyrkede steinalderlokaliteter er uttak av masse til 

sålding fra profil vanlig, da det er lett å ha kontroll på lagene. Vestlandet er særegent i forhold til 

informasjonspotensialet i denne metodikken. Grunnet kysttopografien her vil man på de fleste 

lokaliteter ofte kunne avdekke bevarte sedimenter av tidligste jordbruksfaser under 

erosjonsmasser og/eller dyrkningssedimenter fra senere faser i forsenkinger og bakkeknekker i 

landskapet. 

Det var få moderne forstyrrelser på lokaliteten i form av veiter, grøfter, groper og lignende.  

 

Figur 5 Manuelt prøvestikk graves etter at gravemaskin har fjernet toppmasser for å kunne  
avdekke eventuelle transgrederte faser. Positivt prøvestikk med funn ble gjort her 
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4.2 Dokumentasjon 

Før undersøkelsene tok til ble området fotografert. Under undersøkelsen ble det tatt 

oversiktsbilder av felt, sjakter og nærbilder av samtlige profiler. Dyrkningsprofilprofiler og 

prøveuttak ble tegnet i 1:10. Et utvalg bilder fra undersøkelsen er lagt inn i Unimus, 

Universitetsmuseenes fotoportal, og således tilgjengelig på nett, disse fotoene er gitt 

databasenummer Bf10219 (jfr vedlegg B). Hele det avdekkede område, begge lokaliteter, er 

fotografert med drone ved undersøkelsens slutt, og det ble utarbeidet fotogrammetri basert på 

programmet AgiSoft 1.1.6. 

 

Adobe Illustrator CSI5 og Arc Gis/Arc MAP 9.0 er brukt i bearbeiding av data, produsering av 

tegninger og kart over lokaliteten og utvalgte anlegg etter utgravningen 

 

4.3 Innsamling av vitenskapelig prøver 

Alle vitenskapelige prøver er ført inn og nummerert forløpende i felt, jfr. vedlegg A og C. 14C 

dateringer ble tatt ut fra profilsnitt. Fra profilene i sjaktene ble det også samlet inn 

makrofossilprøver (frø og korn), samt pollenprøveserier. Resultater fra disse er som nevnt 

behandlet i den paleobotaniske rapporten i vedlegg A. 

 

Trekullprøvene er analysert av Helge Irgens Høeg. 14C-dateringene ble utført av Beta Analytic 

Radiocarbon Dating Laboratory (BETA). Samtlige dateringer i rapporten er oppgitt i kalenderår, 

med utgangspunkt i 2 sigma standardavvik. Funn er magasinert ved Universitetsmuseet i Bergen 

under museumsnummer B17712 (vedlegg E). Det ble kun gjort 37 funn hvorav 4 er diagnostiske 

til jernalder og tidlig steinbrukende tid.  

 

 

4.4 Funn 

Funn er magasinert ved Universitetsmuseet i Bergen under museumsnummer B17712. Det ble 

kun gjort 38 funn hvorav 6 er diagnostiske, ett til jernalder og fem til tidlig steinbrukende tid.  

Funnoversikt er presentert i tilveksten i vedlegg E. 
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Figur 6 Innmåling av avdekket området begge lokaliteter 
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5. NÆRØY ID 141385 OG ID 143294 
Under fylkets registrering ble det som nevnt definert to adskilte lokaliteter. Øverste lokalitet er et 

bosetnings- og aktivitetsområde fra steinalder id 141385, som ligger i dyrka mark i 

terrasseknekken opp mot Storåkren. Terrenget her har en helling fra på 5-2 moh ned mot sjøen 

og våtmarksområdet hvor lokalitet id 143294 ligger. Sistnevnte er registrert som en transgredert 

steinalderboplass- og aktivitetslokalitet beliggende på en flat slette knappe 1-2 moh., svært nær 

flomålet. De to lokalitetene ligger kun 15 m fra hverandre, og omtales heretter samlet. Dette 

ansees som uproblematisk med tanke på forhold både rundt strandlinjekurver og 

dyrkningsaktivitet gjør det naturlig å se lokalitetene i lys av hverandre. 

 

Id 141385 

Id 143294 

Storåkren 

Kokegrop 

Røys 
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Storåkren er et typisk navn på den eldste og beste hoved åkeren og representerer nok siste kjerne 

av det eldste oppdyrkede område på Nerøy. Vestre og laveste del av Storåkren utgjør den omtalte 

lokaliteten id 141394, mens østre og øverste del av terrassen utgjør id 141384. Denne delen av 

terrassen ligger på 10-3 moh. og her vil store deler av lokaliteten ligget over tapes maks i 

mesolittikum, og således ha bevarte kontekster og funn fra eldre steinalder. 

 

Det ble anlagt en sjakt i nord-sør retning for å avgjøre dyrkningslagenes utstrekning. En mindre 

åkerrein kunne observeres i bakkeknekken ned mot våtmarksområdet og id 143294. Det ble gjort 

3 større utvidelser fra sjakten for å kontrollere de stratigrafiske forhold mot vest og id 143294. 

Flere profiler ble renset og undersøkt, med fokus på vestre profil som best egnet for prøveuttak. 

Det ble også tatt ett maskinelt prøvestikk øst for sjakten. De samme dyrkningslagene og 

stratigrafiske forhold ble observert her. Nederst i det maskinelle prøvestikket ble det også gravd 

et manuelt prøvestikk hvor massene ble såldet med tanke på eventuelle funn fra en transgredert 

lokaliteter, uten at det ble gjort funn. 

 

Figur 7 Hovedsjakt med utvidelser sett mot Leinevågen 
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Figur 8 Foto av dyrkningsprofil tilsvarende 0-5 m på figur 8 under.  
Forhistorisk fossil åker sees som mørkere stripe grunnet med av trekull etter avsviing og  
gjødsling, ren torv sees i bunn av sjakt 
 

 

Figur 9 Skisse av sjakten i sin helhet med avmerkede prøveuttak og dateringer 
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5.1 Forhistorisk dyrkning  

Spor etter forhistorisk dyrkning ble avdekket i form av fossile dyrkningslag fra flere perioder på 

begge lokaliteter, med hovedtyngde på id 141385 i østre Storåkern. Dyrkningslagene ble 

dokumentert ved opprensing av profiler: sjakt 1 (id 141385), og maskinelt prøvestikk (id 143294). 

Profilen ble renset opp, dokumentert ved tegning og foto, det ble deretter tatt ut 14C prøver, samt 

flere makro- og pollenserier. Sistnevnte er presentert i den pollenbotaniske rapporten vedlegg A, 

som gir et mer detaljert innblikk i omfang og karakteren til dyrkingslagene.  

 

5.1.1 Beskrivelse og tolkning av utvalgte (id 142266) 
Ved arding og ploging i hellende terreng vil jordmasser over tid bevege seg og akkumuleres i lag 

ved bakkeknekker, fordypninger i terrenget, samt danne åkerreiner i enden av åkeren. Sjakten 

som ble anlagt her strekker seg fra flaten foran bolighusene ved Nerøyvegen og ned til 

våtmarksområdet. Sjakten ligger i en nord-sør retning og ble dokumentert i en XX meters 

sekvens. Det ble i alt utskilt 10 ulike stratigrafiske lag. 

Samlet viser dyrkningsprofilen i sjakten, representert ved lagene 1-9, et forløp hvor området går 

fra natur, til nær utmark og i siste faser ren innmark.  Det ble observert 3 forhistoriske 

dyrkningslag, henholdsvis lag 3, 4 og 4A. Et kullholdig lag, 5, indikerer at det også har vært 

menneskelig aktivitet på stedet i en eldre fase, trolig eldre bronsealder eller sent i yngre steinalder. 

Samtlige lag vil bli gjennomgått, med fokus på de 14C daterte lagene, henholdsvis lag 3 og 4. Det 

henvises til den paleobotaniske rapporten (vedlegg A) for ytterligere informasjon (Overland 

2017). 

Lag 1. Brun-mørk brun. Organisk, humusholdig, silt, sand, små mengder fin grus/strandgrus. 

Noe spredte kullfragment. Relativt steinfri, kun et fåtall spredte knyttnevestore steiner.  

Funnførende. Fast til plastisk konsistent. Små mengder moderne søppel, kun glass og noe 

porselen, inget plastavfall. Observeres i hele sjaktens lengde med en tykkelse på 25-50 cm i S-N 

retning. Øker i omfang mot vest. Begynnende myrdannelse i nordlig ende av sjakt på flate ned 

mot sjø/våtmark. Tolket som moderne med innslag av eldre etterreformatoriske dyrkningslag. 

Lag 2. Rødbrun. Organisk homogen torvmyr, plastisk, noe spredte linser med utvasket silt/sand. 

Ligger mellom lag 1 og 3 i sjaktens nordlige del, en observert utstrekning på 5 m, fra 

terrengknekk ned til flate ned mot sjø/våtmark. Jevn 5 cm tykkelse. Tolkes som resultat av 

naturlig myrdannelse under brakkperiode. 
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Lag 3. Gråbrun-grå. Organisk, humusholdig silt, sand og spredt grus. Mengden grus øker tydelig 

i bunn, mot overgangen til lag 4. Tørr, relativt fast tekstur med mye fragmentert kull, økende 

mengde mot bunn/lag 4. Små mengder skjørbrent stein, knyttnevestor, samt pimpstein som viser 

til den sjø-nære beliggenhet. Funnførende med noe spredt fragmentert brent bein fra fisk og 

pattedyr, sannsynligvis et resultat av gjødsling fra en ikke påvist gårdsmødding i nærheten. Laget 

observeres i nordlig del av sjakt, fra terrengknekk og ned mot sjø/våtmark. Homogen, jevn 

tykkelse på 25-40 cm. I felt ble laget tolket som fossil dyrking/fossil åker som også kan ha hatt 

utbredelse mot nord, men blitt bortdyrket ved senere tids aktivitet. 

Pollen- og makroanalysene bekrefter antagelsene fra felt og viser tilstedeværelsen av bygg- og 

hvete, samt flere andre gress- og urtearter knyttet til beite- og dyrkning. Prøvene viser et åpent  

 

Figur 10 Foto av dyrkningsprofil hvor fargeforskjellene samt bestanddeler  
(kull, sand, grus, skjørbrent stein osv.)  er en hovedindikator på utskillelsen av ulike faser 
 

Moderne/historisk åker 

Forhistorisk dyrking/åker 

Forhistorisk torvdannelse-myr 
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Figur 11 Tegning, tolkning og vitenskapelige prøver av ulike lag i dyrkningsprofilen,  
se også foto av samme område på figur 9 
 

 

landskap med blandet småskog bestående av hassel, bjørk, or, nyperose, einer og vier. Samtidig er 

det tydelige indikatorer på våtmark eller sump i umiddelbar nærhet. Det forkullede materialet i 

makroprøvene antyder syklisk avsviing mellom beite- og dyrkningsfasene. Samtidig observeres en 

del uforkullet materiale som tolkes som tilførsel av moderne materiale gjennom moderne aktivitet 

som pløying, tilførsel av masser, samt gjødsling. 

Lag 4. Mørk grå. Organisk, humusholdig sand, fin grus og silt. Høyt kullinnhold med store 

trebiter, særlig i bunn mot lag 5. Løsere tekstur enn overliggende lag. Høy fuktighet med en del 

bevart treverk nederst i laget og antydning til torvvekst/større torvbiter i laget- eventuelt er 

jorden bearbeidet med torvstrø. Funnførende med brent bein fra både fisk og pattedyr. Sees i 

relasjon til lag 4A, sannsynlig samtidighet. Observeres i nordlig del av sjakt, fra terrengknekk og 

ned mot sjø/våtmark. Homogen, jevn tykkelse på 20-30 cm. I bunn av laget ved overgangen til 

lag 5 sees tidvis nedskjæringer/ujevnheter i profilen som er tolket som spadetak- eventuelt 

ardfurer. Tolket som forhistorisk dyrkning i felt. 

Pollen- og makroanalysene er relativt like lag 3, men viser kun tilstedeværelsen av ett kornslag; 

bygg. Arter knyttet til beite- og dyrkning er også til stede her, men med tydelig flere arter knyttet 

til våtmark, sump og eventuelt kombinert med fuktig beite. Det forkullede materialet i 
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makroprøvene antyder syklisk avsviing mellom beite- og dyrkningsfasene. En del uforkullet 

materiale indikerer også her større omveltinger i jordlagene grunnet moderne aktivitet som 

pløying og gjødsling.  

Lag 4A. Mørk grå-gråsort. Sees i relasjon til lag 4 og tolkes som samtidig og-eller overlappende 

med lag 4. Laget oppfattes som mindre organisk og tørrere med et høyere innhold av kull og 

skjørbrent stein enn i den nordlige delen av sjakten. Laget er funnførende. En uavgrenset tynn 

linse i topp av laget tolkes som rester av lag 3 som er delvis innpløyd og bortpløyd ved moderne 

dyrkning. Ingen spor av bevart treverk og er betydelig mindre plastisk enn lag 4. Varierende 

tykkelse på 15-30 cm. I PR-S var det antydning til at laget var fyllmasse i en nedgraving/struktur. 

Tolket som bunnrest etter forhistorisk avsviing, med innslag av dyrking med nærhet til bosetning. 

Lag 5. Brun-orange, seig og fast torvmyr med små mengder silt og sand. En del kullstøv med 

svært små mengder fragmentert kull, noe treverk. Homogen, observeres under lag 4 i en jevn 

tykkelse på 16 cm fra terrengknekk/kampstein og ned mot sjø/våtmark. Tolket som natur med 

spor etter nedvasking av kull fra menneskelig aktivitet høyere opp i terrenget/i nærhet. 

Lag 6. Orange seig-fast torvmyr uten sedimentering eller utvasking av sot/kullstøv. Homogen, 

jevn tykkelse under lag 5 og direkte på lag 9. Tolket som natur. 

Lag 7. En spettet og omrotet brunsvart linse med torvdannelse foran blokkstein, høyt innhold av 

silt, sand og kull/kullstøv. Flekker og flak med oker i laget. Tolkes som samtidig som lag 5, men 

med tydelige spor etter utkast-utvasking fra bosetning i nærheten. 

Lag 8. Spettet og omrotet linse, svakt humøs, sand, noe silt, grus med noe torvvekst. 

Utvaskingslag fra terrengknekk som samles i en lomme foran blokkstein. 

Lag 9. Grå under lag 6 og gråorange under lag 4A, farge avhengig av utvasking og fuktighet. 

Består av grov sand og grus. Oppfattes som naturlig undergrunn/marint avsatt. Ved prøvestikket 

lengre vest på nedre flate var laget ikke funnførende/knyttet til transgrederte situasjoner. Opp til 

8 moh. er laget påvirket av transgresjon. 

 

 

 

 



22 
 

VP-nr 
BETA 

nr Type prøve Lag  Konvensjonell datering BETA 2 sigma  

VP24 454988 SERIE 1-14C LAG 4 - BUNN 2450+/-30 cal BC 760-410 

VP25 454989 SERIE 1-14C LAG 4 - TOPP 1500 +/- 30 BP cal AD 474-485, cal AD 535-620 

VP26 454990 SERIE 1- 14C LAG 3 - BUNN 2350+/- 30 BP Cal BC 415-385 

VP27 454991 SERIE 1-14 C LAG 3 - TOPP 2430+/-30 BP cal BC 750-685, cal BC 665-640, cal BC 590-405 

VP32 454992 SERIE 2- 14C LAG 4 – BUNN 2340+/-30 BP cal BC 410-380 

VP35 454993 SERIE 2- 14C LAG 3- TOPP 420+/- BP cal AD 1435-1490, cal AD 1605-1610 

VP46 454994 14C LAG 4A 2170+/-30 cal BC 355-275, cal BC 255-165, cal BC 125-120 
Tabell 2 Oversikt over dateringer, original BETA rapport ligger under Vedlegg 

 

5. 1.2 Sammendrag 
Erosjon fra moderne aktivitet, naturprosesser og intensiteten i jordbearbeidingen (tilførsel av 

gjødsel o.l.) er faktorer som spiller inn på dannelsen av lag og mektigheten på disse. Dyrkningslag 

inneholder gjerne elementer fra ulike perioder med avsviing, brakklegging og drift i form av både 

forsanking, dyrkning og beite. En dateringsprøve fra et dyrkningslag kan konkretisere når jorda 

har vært kultivert og vise endringer i drift og bruk over tid i kombinasjon med paleobotaniske 

undersøkelser. Dateringene fra dyrkningsprofilen som vist på illustrasjon XX og i tabell 2, viser 

ingen kronologisk sammenheng og tolkes derfor som resultat av redeponering av eldre 

dyrkningslag fra terrassen høyere opp, og de lokalitetene som er registrert her. Området er i 

tillegg svært fuktig og vil jevnlig bli utsatt for erosjon fra stormflo og forsumping, både i 

forhistorisk.- og historisk tid. Maskinelt jordbruk de siste 70 årene har sannsynligvis utjevnet og 

forskjøvet jordmasser nærmere strandsonene og således skapt omvendt stratigrafi og 

dateringsforhold. Sannsynligvis ligger de omtalte lokaliteter helt i ytterkanten av et eldre 

åkerområde- og representerer en åkerreinsituasjon hvor kun et sporadisk utvalg forhistoriske lag 

har blitt bevart. Tilstedeværelsen av beinmateriale fra pattedyr og fisk, samt både forkullet og 

uforkullet materiale tyder på at området også er brukt som møddingsområde- eventuelt blitt 

gjødslet med møddingsmateriale. Dette i kombinasjon med løsfunn fra steinalder og jernalder, 

påviser bosetninger høyere opp i terrenget fra flere. 

Fra andre arkeologisk undersøkte lokaliteter på Herøy, eksempelvis Lien, Kvalsund, Eggesbønes 

og Mjølstadneset, så tar dyrkningen til allerede ved senneolittikum og inngangen til eldre 

bronsealder. Dyrkningsaktiviteten tiltar i omfang frem til romertid, hvor et økende beitepress 

fører til driftsendringer og etablering av omkringliggende lyngheier. På Nerøy ligger sannsynlig 

området for nært strandsonene i yngre steinalder og eldre bronsealder, og ser ut til å være primært 

anvendt som for- og beite i den første fasen.  
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5.2 Funnmaterialet en indirekte indikasjon på forstyrede faser tilhørende eldre steinalder 

Det slåtte funnmaterialet fra fylkets registrering ga som nevnt ikke grunnlag til å datere lokaliteten 

til nærmere enn til steinbrukende tid. Det ble på de to undersøkte lokalitetene i alt gjort 38 funn, 

hvorav 37 er i flint og kvartsitt. I tillegg til sålding av utvalgte lag i sjakten ble det gjort både 

maskinelle og manuelle prøvestikk for å undersøke forholdene under dyrkningslagene. Dette ga 

kun funn fra ett positivt prøvestikk i bunnen av det maskinelle prøvestikket på id 143294. Det ble 

her funnet 5 avslag i flint i et lag tolket som strandgrus på 1,6 m under torvoverflaten (prøvestikk: 

Pr.stk x 2). Avslagene er patinerte og muligens svakt vannrullede. Funnet kan representere en 

transgredert boplass, men er trolig et resultat av redeponering fra lokaliteter høyere i terrenget. 

Det er ingen funn som er tydelig diagnostiske da flekketeknikk er gjennomgående for hele eldre 

steinalder og deler av yngre steinalder.  Mangelen på variasjon i råstoff, samt graden av patinering, 

kan tyde på en datering til eldre steinalder. Funnmaterialet vurderes derfor samlet å representere 

et boplassmateriale fra mesolittikum/eldre steinalder som er redeponert fra id 141384 og id 

141386. 

 

7. OPPSUMERING 
Undersøkelsen av de to lokalitetene har dokumentert aktiviteter som kan knyttes til flere faser i 

forhistorien og gir et innsyn i skiftende bruk av jorda og praktisering av ulike driftsformer over en 

periode på flere tusen år. 

Tidshorisonten for menneskelig aktivitet på denne delen av Leineøya er lang og mangfoldig. 

Resultatene fra Nerøy viser hvor stort informasjonspotensiale ikke-synlige kulturminner innehar. 

Undersøkelsen har således bidratt til en mer helhetlig forståelsen av landskapet og kaster samtidig 

lys over omkringliggende lokaliteter. 

Funn av avslag fra dyrkningslagene viser at de kystnære steinalderlokalitetene fra senmesolittikum 

og tidligneolittikum også er til stede på Nerøy, men at de er bortdyrket og kun erkjennbare 

gjennom løsfunn i dyrkningsmassene. Dyrkningslagene vitner om bosetning- dyrkning- og drift 

på terrassen over et tidsrom fra overgangen eldre- og yngre bronsealder, førromersk jernalder, 

folkevandringstid og høymiddelalder. Med en hovedbruksfase til perioden 750-380 f.Kr.  

Undersøkelsen bekrefter og forsterker et bilde av et forhistorisk kultivert kystlandskap med gode 

forhold og lange tradisjoner for en blandingsdrift av beite, jordbruk og fiske.  
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Innledning 

 
Ved arkeologiske undersøkelser i Nærøy, Herøy kommune (Fig. 1) i regi av 

fornminneavdelingen ved Universitetsmuseet i Bergen, ble det tatt inn paleobotaniske prøver 

fra en sjakt med forhistoriske dyrkingslag. Paleobotaniske analyser av dyrkingsprofilen vil 

kunne gi informasjon om landskapsutvikling og miljø, samt forhistorisk dyrkingsaktivitet og 

lokal bosetning. De arkeologiske undersøkelsene ble utført høsten 2016 i forbindelse med 

reguleringsplan for boligutbygging. Arkeolog Morten Ramstad ved Universitetsmuseet var 

prosjektansvarlig, og Yvonne Dahl var feltleder. Prøvene ble overlevert til botaniker ved 

avdeling for naturhistorie i september 2016. Olaug Flatnes Bratbak og Per Djursvoll gav 

veiledning om henholdsvis funn av beinfragmenter og insektspupper i makrofossilprøvene. 
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Fig. 1: Kart som viser lokalisering av id 141385 og 143294, og omtrentlig plassering av sjakt som 

skjærer gjennom begge lokaliteter, og der pollen- og makrofossilprøver ble tatt ut. Kartgrunnlag: 

Norgeskart.no 
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Prøveuttak 

 

Paleobotaniske prøver ble tatt inn av arkeolog og overlevert botaniker i ettertid av 

feltarbeidet. Tabell 1 gir en oversikt over mottatte pollen- og makrofossilprøver, der uthevede 

prøver fra serie 1 er analysert. Figur 2 og 3 viser uttakssted for prøvene i sjakten, og figur 4 

viser foto av avsetningene der seriene ble tatt ut. To lag, lag 3 og lag 4, ble under utgravingen 

tolket som forhistoriske dyrkingslag, som kan ha vært avsatt i en fuktig strand/myrsone, 

muligvis også benyttet som mødding/beite (jfr. muntlig kommunikasjon med Yvonne Dahl). 

 

Tabell 1: Pollen- og makrofossilprøver fra dyrkingsprofil, id 141385, 141394. Uthevede prøver ble 

analysert. Se arkeologisk rapport for fullstendig lagbeskrivelse og dateringsrapport. 

Pollenprøver Lag Makrofossilprøver 
14

C-dateringer 
2σ cal VP

-nr 
Katalog 

(K-) 
VP-nr 

(volum) 
Katalog 
(Kat.-)  

intrasis 

Serie 1 

10 58608 1 Moderne dyrking     

9 
58607 

3 

Fossil dyrking  23 
(1190 ml) 

16931 1PK303 
2430±30 BP, Cal BC 

750–405 (Beta-454991) 

8 58606     

7 
58605 22 16930 

1PK302 2350±30 BP, Cal BC 
415–385 (Beta-454990) 

6 
58604 

4 

Fossil avsviing og 
dyrking  

21 16929 
1PK301 1500±30 BP, Cal AD 

475–620 (Beta-454989) 

5 58603     

4 
58602 

20 
(1200 ml) 

16928 1PK300 
2450±30 BP, Cal BC 

760–410 (Beta-454988) 

3 
58601 5 

Torvmyr med 
avrenning fra 
kulturaktivitet 

  
  

2 58600 6 Torvmyr     

Serie 2 

19 
58617 2 

Myrdannelse under 
brakk periode 

  
  

18 58616 

3 

Fossil dyrking 31 16935 1PK316 420±30 BP, Cal AD 
1435–1610 (Beta-

454993) 
17 58615 

  
 

16 58614 30 16934 1PK315  

15 58613 

4 

Fossil avsviing og 
dyrking 

29 16933 1PK314  

14 58612     

13 58611 
28 16932 

1PK313 2340±30 BP, Cal BC 
410–380 (Beta-454992) 

12 58610 
5 

Torvmyr med 
avrenning fra 
kulturaktivitet 

  
  

11 58609 6 Torvmyr     

Andre prøver 

  7 Oker in situ 1 16927   

  
4a 

Fossil avsviing og 
dyrking nær 
bosetning 

45 16936 
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Fig. 2: Dyrkingsprofil fra id 141385 og 141394, som viser uttakssted for pollen- og makrofossilprøver. 

Fig. Yvonne Dahl 

 

 
Fig. 3: Detalj av dyrkingsprofil fra id 141385 og 141394, med uttak av pollen- og makrofossilprøver 

avmerket. Prøver fra serie 1 ble analysert. Fig. Yvonne Dahl 

 

To dateringer fra lag 4 (se Tabell 1) gav tidsrammen yngre bronsealder til overgangen mot 

merovingertid, 2450±30 BP (Cal BC 760–410) og 1500±30 BP (Cal AD 475–620), og to 

dateringer fra lag 3 gav alderen yngre bronsealder til førromersk jernalder, 2430±30 BP (Cal 

BC 750–405) og 2350±30 BP (Cal BC 415–385), men med yngste dateringen nederst i laget. 
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Fig. 4: Uttaksted for pollen- og makrofossilserier. Foto: Yvonne Dahl 

 
 

Resultat og tolkning 

 

Pollenanalyse 

 

Det ble analysert to pollenprøver fra hvert av dyrkingslagene, lag 4 og lag 3, begge fra serie 1.  

 

Pollenprøvene fra begge lag (Fig. 5) karakteriseres ved ca. 70–75 % urtepollen, hovedsakelig 

bestående av gress (Poaceae) med opp mot 50 %, og 10–15 % treslagspollen. Treslagspollenet 

domineres av bjørk (Betula) og or (Alnus), mens hassel (Corylus) og furu (Pinus) har lavere 

prosentverdier. Av busker registreres einer (Juniperus) og selje/vier (Salix), og av lyng er 

røsslyng (Calluna) og bærlyng (Vaccinium) registrert med lav prosentverdi. Av andre urter er 

også halvgress/starr (Cyperaceae) bra representert med opp mot 10–20 % i et par 

pollenprøver, mens mjødurt (Filipendula) og engsyre (Rumex Sect. acetosa) har lavere 

prosentverdi. Også registrert i alle pollenprøver er gressmarksarter som engsoleie 

(Ranunculus acris-type), tepperot (Potentilla-type), smalkjempe (Plantago lanceolata) og 

nesle (Urtica), mens enkelte pollenprøver også hadde registreringer av blåklokke 

(Campanula), maure (Galium), tiriltunge (Lotus-type), engkall (Rhinanthus-type) og 

hvitkløver (Trifolium repens). Strandkjempe (Plantago maritima), som vokser på åpen, salt- 

og nitrogenholdig strandeng og beitemark, registreres i bunnen av lag 4. Pollenkorn av bygg 

(Hordeum-type) er tilstede i alle pollenprøver, og hvete (Triticum-type) er identifisert i lag 3 

(Fig. 6 og 7). Dyrkingsindikatorer som korsblomster (Brassicaceae) og linbendel (Spergula 

arvensis) er identifisert i begge lag, mens då (Galeopsis), tungress (Polygonum aviculare) og 

småsyre (Rumex acetosella) registreres i lag 4, og burot (Artemisia) i lag 3. Vannplanten 

Serie 1 

Serie 2 
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tjønnaks (Potamogeton sect. Eupot.) er identifisert i lag 4 og piggknopp (Sparganium) i lag 3, 

mens torvmose (Sphagnum) også er tilstede med lav prosentverdi. Andelen korroderte 

uidentifiserte pollenkorn er relativt høy, med ca. 15 %, og udifferensierte bregnesporer holder 

under 20 %.  Trekullverdien er ca. 65–85 %. Møkkindikerende soppsporer av Soridariaceae 

(T-55, T55A og T-55B), Cercophora (T-112) og Sporomiella (T-113) er tilstede i noen 

pollenprøver. 

 

 

 
Fig. 5: Analyserte pollenprøver fra lag 3 og 4 fra serie 1 i sjakt som skjærer gjennom id 141384 og 

143294. Sort histogram viser prosentverdier, mens lyst histogram viser denne verdien ×10.  
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Fig. 6. Pollenkorn av bygg (Hordeum-type), fra lag 4. 

 

 
Fig. 7: Pollenkorn av hvete (Triticum-type) fra topp av lag 3 (til venstre), og ubestemt korn (Cerealia) 

fra bunn av lag 3 (midten og til høyre). 

 

 

Pollenprøvene indikerer et åpent landskap, tydelig påvirket av dyrkingsaktiviteten på stedet. 

Bygg har vært dyrket, og en rekke gress- og beitemarksindikatorer, bl. a. smalkjempe (jfr. 

Behre 1981), tyder på at området også har vært beitet. Flere arter tyder på myrlendte områder, 

til dels sump, i nærområdet. Lokaliteten ligger i en forsenkning og kan ha fått avrenning fra 

lokale myrområder med røsslyng, rome, halvgress/starr, tepperot og torvmose. Enkelte steder 

har det trolig vært fuktige sumper med bekkeblom, vendelrot og mjødurt, sammen med 

vannplanter som tjønnaks og piggknopp, og grønnalgen Pediastrum.  
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Makrofossilanalyse 

 

Det ble analysert en makrofossilprøve fra hvert av dyrkingslagene, lag 4 og lag 3, begge fra 

serie 1.  

 

I makrofossilprøven fra lag 4 ble et byggkorn av nakenbygg (Hordeum vulgare var. nudum) 

funnet forkullet (Fig. 8 og 9), samt dyrkingsindikatoren vassarve (Stellaria media) og 

nellikfamilien (Caryophyllaceae), som innbefatter vassarve, og gress (Poaceae). Også 

forkullet frø av krekling (Empetrum nigrum) og en nål av einer (Juniperus) ble identifisert. 

Brent bein ble registrert, hovedsakelig fra pattedyr, men mulig noe fra fisk (jfr. Olaug Flatnes 

Bratbak). Uforkullet ble frø/frukter av starr (Carex), siv (Juncus), frytle (Luzula), kildeurt 

(Montia fontana), tepperot (Potentilla erecta), gress (Poaceae), soleie (Ranunculus), engsyre 

(Rumex acetosa), småsyre (Rumex acetosella), nesle (Urtica) og makrosporangier av 

dvergjamne (Selaginella) identifisert. En del av disse er arter som vokser relativt fuktig, 

særlig starr, siv, frytle, kildeurt og dvergjamne. Også pimpstein, soppsclerotier av 

Cenococcum, og insektspupper ble registrert. 

 

I makrofossilprøven fra lag 3 ble det også identifisert et forkullet byggkorn av nakenbygg 

(Hordeum vulgare var. nudum) (Fig. 8 og 10), samt forkullet hasselnøtteskall (Corylus) og 

forkullet frukt fra nyperose (Rosa sp.) (Fig. 11). Også forkullet ble gressmarksindikatorene 

gress (Poaceae), engsyre (Rumex acetosa) og starr (Carex) identifisert. Brent bein ble også 

registrert, der noe kan være fra fisk (jfr. Olaug Flatnes Bratbak). Uforkullet ble frø/frukter av 

marikåpe (Alcemilla), siv (Juncus), soleie (Ranunculus), engsyre (Rumex acetosa), høymol 

(Rumex longifolius), vassarve (Stellaria media) og løvetann (Taraxacum) identifisert, samt 

makrosporangier av dvergjamne (Selaginella). Dette er arter som kan inngå i fuktig 

gressmark. Også en uforkullet nål av gran (Picea), pimpstein, og soppsclerotier av 

Cenococcum ble registrert. 

 

Det forkullede materialet i makrofossilprøvene kan trolig relateres til dyrkingsaktiviteten på 

stedet, enten ved at det representerer avfall fra bosetning brukt som gjødsel, eller at materialet 

er forkullet ved avsviing av brakkmark mellom dyrkingsfaser. Forkulling av 

gressmarksindikatorer tyder ofte også på avsviing mellom dyrkingsfaser, mens funn av 

beinmateriale trolig indikerer avfall fra bosetninger. Det uforkullede materialet er mest 

sannsynlig moderne, i og med at uforkullet, organisk materiale har svært dårlige 

oppbevaringsforhold i omrørte dyrkingslag, men fuktige forhold i bunnen av sjakten kan ha 

innvirkning på oppbevaringsforholdene også av uforkullet materiale. Funn av pimpstein 

antyder den strandnære beliggenheten. 
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Fig. 8: Makrofossildiagram fra lag 3 og 4 ved serie 1 i sjakt som skjærer gjennom id 141384 og 

143294. Sort histogram viser makrofossiler (antall), mens farget histogram (x10 forstørrelse) synliggjør 

lave verdier. Noen makrofossiler har verdier oppgitt etter skala A: abundant, F: frequent og P: present. 

Trekull (ml) er estimert. 
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Fig. 9. Makrofossil av bygg (Hordeum vulgare var. nudum) fra bunnen av lag 4 (Kat. 16928, VP-20). 

 

 
Fig. 10. Makrofossil av bygg (Hordeum vulgare var. nudum) fra toppen av lag 3 (Kat. 16931, VP-23). 

 

 
Fig. 11: Hasselnøtteskall (Corylus) og frø fra nyperose (Rosa sp.), fra toppen av lag 3. 
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Oppsummering 

 

Avsetningene som ble analysert ble i felt tolket som dyrkingslag, men med mulig påvirkning 

fra avfall/mødding. Lokaliteten ligger i en forsenkning ned mot en vik og nær sjøen. Funn av 

pollenkorn av urten strandkjempe, som vokser på åpen, salt- og nitrogenholdig strandeng, og 

mulige funn av pimpstein i makrofossilprøvene, indikerer nærheten til havet.  

 

Pollenprøvene indikerer et åpent landskap, tydelig påvirket av dyrkingsaktiviteten på stedet. 

Bygg har vært dyrket, og en rekke gress- og beitemarksindikatorer, bl. a. smalkjempe, tyder 

på at området også har vært beitet. Flere arter tyder på myrlendte områder, til dels sump, i 

nærområdet.  

 

Det forkullede materialet i makrofossilprøvene representerer trolig materiale som er relatert til 

dyrkingsaktiviteten på stedet og planterester som har blitt forkullet i forbindelse med 

dyrknings- og rydningsaktivitet. Både byggkorn, hasselnøtteskall og nyperosefrukter kan være 

avfall fra bosetning som er brukt som gjødsel på dyrkingsarealer, sammen med beinrester, 

men både nøtteskall og nyperosefrukter kan også ha blitt forkullet i forbindelse med 

rydningsaktivitet mellom dyrkingsfaser. På samme måte kan forkullet korn, beitemarks- og 

dyrkingsindikatorer indikere svirydning mellom dyrkingsfaser. Det uforkullede materialet er 

mest sannsynlig relativt moderne, men fuktige avsetninger kan ha påvirket oppbevaringen. 

Det er torvavsetninger både under og over dyrkingslagene, og dyrkingslagene kan ha vært 

deponert under fuktige forhold. De to makrofossilprøvene er noe forskjellige med hensyn til 

det uforkullede materialet. Den nederste prøven (VP-20) inneholdt frø/frukter av starr, frytle, 

kildeurt, tepperot, gress, nesle og småsyre, mens den øverste prøven (VP-23) inneholdt en 

barnål av gran, og frø/frukter av marikåpe, høymol, vassarve og løvetann (Taraxacum). Dette 

kan tyde på en aldersforskjell på det uforkullede materialet i de to prøvene. Begge prøvene 

inneholdt for øvrig frø/frukter av siv, soleie og engsyre, samt makrosporangier av 

dvergjamne. 
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Appendiks 

 

Lokaliteten er gitt botanisk BI-nummer 1004. Pollen- og makrofossilprøvene ble katalogisert i 

de paleobotaniske samlingene og gitt nummer som vist i Tabell A.  

 

Tabell A. Katalogiserte prøver fra Nærøy, gbnr 24/2, 43, 44, Herøy kommune, Møre og Romsdal. 

Type Katalognummer 

Pollen 58600–58617 (K-) 

Makro 16927–16936 (Kat.-) 
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Laboratoriemetoder 

 

Pollenanalyse 

 

Det ble tatt ut 1 cm
3 

materiale til preparering fra hver pollenprøve, som hver ble tilsatt 5 

Lycopodium-tabeletter (nr. 177745) (Stockmarr 1971). Pollenprøvene ble preparert etter 

prosedyrene beskrevet i Fægri & Iversen (1989) der man bruker KOH for å fjerne 

humussyrer, varm HF for å fjerne uorganiske partikler, og acetolyse for å fjerne cellulose. 

Prøvene ble deretter farget med fuchsin og tilsatt glyserol. Pollenprøvene ble talt med et Zeiss 

(Imager.M2) mikroskop, med fasekontrast og objektiv med 63× forstørrelse.  

 

Pollen- og sporebestemmelsene er basert på nøkkelen i Fægri & Iversen (1989) og 

sammenligninger med moderne referansemateriale ved pollenlaboratoriet, UIB. Fragaria 

vesca og Potentilla spp. er samlet i Potentilla-type. Kornpollen ble bestemt ut fra Beug (2004) 

og Fægri & Iversen (1989). Soppsporene Gelasinospora (T-1), Sordariaceae (T-55, T-55A, 

T-55B), og T-112 ble bestemt ut fra Geel (1978) og Geel et al. (1981), og T-113 er fra Geel et 

al. (2003). Scalariforme perforasjonsplater av bjørk, or, hassel eller pors (T-114), og T-128 

ble bestemt ut fra Pals et al. (1980). Uidentifiserte pollenkorn ble registrert i egen gruppe, og 

trekullstøv større enn 10 ble talt.  

 

Resultatene er vist i prosentdiagram. Grunnlaget for beregning av prosentdiagrammet er 

pollensummen (∑P), som er summen av terrestriske pollentyper samt uidentifiserte 

pollenkorn. Prosentverdiene for sporer, akvatiske planter (AQ), alger (A), NPP (non-pollen 

palynomorphs) og trekull er beregnet ut fra ∑P + forekomsten av den aktuelle fossiltypen. I 

pollendiagrammet er de reelle prosentverdiene vist med sorte kurver. De lyse kurvene 

representerer 10 forstørrelse. Diagrammet er oppstilt alfabetisk innenfor grupperingene trær, 

busker (B), dvergbusker (DB), urter, uidentifiserte pollenkorn (UI), sporer, akvatiske planter 

(AQ), alger (A), non-pollen palynomorphs (NPP) og trekull. Diagrammene angir også 

prøvenummer, lag, VP-nummer og radiokarbondateringer. Pollendiagrammet er tegnet i Core 

2.0 (Natvik & Kaland 1993). Nomenklatur for høyere planter følger Lid & Lid (2005). 

 

Makrofossilanalyse 

 

Prøvene til makrofossilanalyse ble vasket gjennom siler med maskestørrelse 1, 0,5 og 0,25 

mm. For å fjerne minerogent materiale fra prøvene ble de flottert før prøvene ble lufttørket, 

sortert og analysert. Total volum av prøven før siling ble målt. 

 

Resultatet av makrofossilundersøkelsene er vist i diagram der antall identifiserte frø/frukter er 

presentert. Mengden trekull (ml) ble estimert. Til hjelp ved bestemmelsene av frø og frukter 

ble Cappers et al. (2006) og referansesamlingen av makrofossiler ved Universitetet i Bergen 

benyttet. Nomenklaturen følger Lid & Lid (2005). Makrofossilanalysene ble utført av Anette 

Overland og Lene S. Halvorsen. 



Vedlegg B, Fotoliste. Prosjekt Nærøy, id 141385 og id 143294, Herøy kommune, Møre og Romsdal

Nr Filnr. Bf-nr Motiv Retn. Dato/sign
1 IMG_4391.JPG Bf10209_4391.JPG Arb.foto prøvestikking 28.08. MR
2 IMG_4392.JPG Bf10209_4392.JPG Maskinell  og manuell prøvestikking 30.08. SH
3 IMG_4393.JPG Profil prøvestikk X1 ØSØ 31.08. SH
4 IMG_4395.JPG Profil prøvestikk X2 SV
5 IMG_4396.JPG Profil prøvestikk X2 SV
6 IMG_4397.JPG Maskinelt prøvestikk/liten sjakt i vest før lukking SV
7 IMG_4398JPG Maskinelt prøvestikk/liten sjakt i vest før lukking SV
8 IMG_4401.JPG Arb.foto profilvegg ved utvidelse 2 SØ 1.09. SH
9 IMG_4403.JPG Plan etter avdeking av prøverute S og N Ø 
10 IMG_4405.JPG Arb.foto profilvegg i utvidelse 3 NØ
11 IMG_4406.JPG Arb.foto profilvegg i utvidelse 3 NØ
12 IMG_4407.JPG Panorama fra NØ-NV over lokalitetene etter åpning 5.09. YD
13 IMG_4408.JPG Panorama fra NØ-NV over lokalitetene etter åpning
14 IMG_4409.JPG Bf10209_4409.JPG Panorama fra NØ-NV over lokalitetene etter åpning
15 IMG_4410JPG Panorama fra NØ-NV over lokalitetene etter åpning
16 IMG_4411.JPG Panorama fra NØ-NV over lokalitetene etter åpning
17 IMG_4412.JPG Panorama fra NØ-NV over lokalitetene etter åpning
18 IMG_4413.JPG Oversikt sjakt etter åpning, sett ned mot våtmarksområdet og id 141385 NV
19 IMG_4414.JPG Bf10209_4414.JPG Sjakt og maskinelle prøvestikk i forgrunnen, id 141385 nede på flaten N
20 IMG_4415.JPG Bf10209_4415.JPG Sjakt gjennom id 141394 S
21 IMG_4417JPG Sjaktutvidelse  1 sett mot øst og 141384/86 Ø
22 IMG_4418.JPG Sjaktutvidelse 2 med prøveruter sett mot øst og 141384/86 Ø
23 IMG_4419.JPG Sjaktutvidelse 3 sett mot øst og 141384/86 Ø
24 IMG_4420.JPG Sjakt mot nord/sjø N
25 IMG_4421JPG Sjaktutvidelse 3 sett mot vest V
26 IMG_4422.JPG Sjaktutvidelse 2 sett mot vest V
27 IMG_4423.JPG Sjaktutvidelse 1 sett mot vest V
28 IMG_4424.JPG Bf10209_4424.JPG Sjakt mot sør S
29 IMG_4425.JPG Bf10209_4425.JPG Sjakt mot sørøst SØ



30 IMG_4428.JPG Utvidelse 1 mot sør, stratigrafi S
31 IMG_4430.JPG Utvidelse 1 mot sør, stratigrafi S
32 IMG_4432.JPG Bf10209_4432.JPG Utvidelse 1 mot vest, stratigrafi V
33 IMG_4434.JPG Bf10209_4434.JPG Utvidelse 1 mot vest, stratigrafi V
34 IMG_4435.JPG Nedre/nordlige del av sjakt etter profilopprens. Dokumentert ved tegning ØSØ 6.9.16 YD
35 IMG_4436.JPG Bf10209_4436.JPG Nedre/nordlige del av sjakt etter profilopprens. Dokumentert ved tegning ØSØ
36 IMG_4437.JPG bf10209_4437.JPG Nedre/nordlige del av sjakt etter profilopprens. Dokumentert ved tegning ØSØ
37 IMG_4438.JPG Nedre/nordlige del av sjakt etter profilopprens. Dokumentert ved tegning ØSØ
38 IMG_4439.JPG Nedre/nordlige del av sjakt etter profilopprens. Dokumentert ved tegning SØS
39 IMG_4441.JPG Bf10209_4441.JPG Profil fra sør til nord, metervis 0-1 m Ø 7.9.16 YD
40 IMG_4442.JPG Bf10209_4442.JPG Profil fra sør til nord, metervis 1-2 m Ø
41 IMG_4443.JPG Bf10209_4443.JPG Profil fra sør til nord, metervis 2-3 m Ø
42 IMG_4444.JPG Bf10209_4444.JPG Profil fra sør til nord, metervis 3-4 m Ø
43 IMG_4445.JPG Bf10209_4445.JPG Profil fra sør til nord, metervis 4-5 m Ø
44 IMG_4446.JPG Bf10209_4446.JPG Profil fra sør til nord, metervis 5-6 m Ø
45 IMG_4447.JPG Bf10209_4447.JPG Profil fra sør til nord, metervis 6-7 m Ø
46 IMG_4448.JPG Bf10209_4448.JPG Profil fra sør til nord, metervis 7-8 m Ø
47 IMG_4449.JPG Bf10209_4448.JPG Profil fra sør til nord, metervis 8-9 m Ø
48 IMG_4450.JPG Bf10209_4450.JPG Profil fra sør til nord, metervis 9-10 m Ø
49 IMG_4451.JPG Bf10209_4451.JPG Profil fra sør til nord, metervis 10-11 m Ø
50 IMG_4452.JPG Bf10209_4452.JPG Profil fra sør til nord, metervis 11-12 m Ø
51 IMG_4453.JPG Bf10209_4453.JPG Profil fra sør til nord, metervis 12-13 m Ø
52 IMG_4454.JPG Bf10209_4454.JPG Profil fra sør til nord, metervis 13-14 m Ø
53 IMG_4455.JPG Bf10209_4455.JPG Profil fra sør til nord, meterivs 14-15 m Ø
54 IMG_4456.JPG Bf10209_4456.JPG Profil fra sør til nord, meterivs 15-16 m Ø
55 IMG_4458.JPG Bf10209_4458.JPG Profile fra sør til nord, metervis 16-17 m Ø
56 IMG_4460.JPG Profil fra sør til nord, metervis 17-18 m Ø
57 IMG_4461.JPG Bf10209_4461.JPG Profil fra sør til nord, metervis 17-18 m obs DOBBELTFOTO Ø
58 IMG_4462.JPG Bf10209_4462.JPG Profil fra sør til nord, metervis 18-19 m OBS dobbeltfoto Ø
59 IMG_4463.JPG Profil fra sør til nord, metervis 18-19 m OBS dobbeltfoto Ø
60 IMG_4464.JPG Bf10209_4464.JPG Profil fra sør til nord, metervis 19-20 m Ø
61 IMG_4465.JPG Profil fra sør til nord, metervis 20-21 m Ø
62 IMG_4466.JPG Bf10209_4466.JPG Profil fra sør til nord, metervis 21-22m Ø



63 IMG_4467.JPG Nordlige del av profil- prøveuttak 16-22 m Ø
64 IMG_4468.JPG Bf10209_4468.JPG Nordlige del av profil- prøveuttak 16-22 m Ø
65 IMG_4469.JPG Prøverute S og N i sjaktutvidelse 3 S
66 IMG_4470.JPG Prøverute S og N i sjaktutvidelse 3, jfr relasjon til lag 4A i profil ØSØ
67 IMG_4472.JPG Profil mot sør i sjaktutvidelse1 S
68 IMG_4473.JPG Bf10209_4473.JPG Profil mot sør i sjaktutvidelse1 S
69 IMG_4475.JPG Profil mot sør i sjaktutvidelse1, stratigrafi innrisset S
70 IMG_4477.JPG Profil mot sør, detalj av lagskille mellom myr og dyrkning- mulige spadetak S
71 IMG_4478.JPG Profil mot øst, detalj av lagskille mellom myr og dyrkning, mulig ard/spadetak Ø
72 IMG_4481.JPG Bf10209_4481.JPG Arbeidsfoto tegning profil
73 IMG_4482.JPG Prøveuttak serie 2 Ø 8.9.16 YD
74 IMG_4483.JPG Bf10209_4483.JPG Prøveutak på 16-20m, serie 1 og 2 med pollen, makro og 14C Ø
75 IMG_4485.JPG Bf10209_4485.JPG Prøveuttak serie 1 Ø
76 IMG_4486.JPG Prøvetuttak serie 1 Ø
77 IMG_4487.JPG Prøveuttak VP45 og 46 i sørlig del av sjekt ved prøverute S og N Ø
78 IMG_4488.JPG Prøverute S etter graving av 4 mekaniske lag SØ
79 IMG_4489.JPG Bf10209_4489.JPG Oversikt mot nordøst og Leine, siste dag ØNØ
80 IMG_4490.JPG Oversikt over ferdig undersøkt id 143294, ned mot i141384 og odde med bautaanlegg N
81 IMG.4491.JPG Bf10209_4491.JPG Oversikt over våtmarksområde med  id141384 N



Vedlegg C, Vitenskapelige prøver tatt i felt 
Prosjekt Nærøy, id 141385 og id 143294, Herøy kommune, Møre og Romsdal 
 
 

Intrasiskode  VP-nr Type prøve Lag  
Send 

BETA Tresort Vekt g  
              

PJ290  VP1 KJEMISK PRØVE,OKER IN SITU LAG 7       
PP291  VP2 POLLENSERIE 1  LAG 6       
PP292  VP3 P LAG 5       
PP293  VP4 P LAG 4 – BUNN       
PP294  VP5 P LAG 4 – MIDTRE       
PP295  VP6 P LAG 4 – TOPP       
PP296  VP7 P LAG 3 - BUNN       
PP297  VP8 P LAG 3 – MIDTRE       
PP298  VP9 P LAG 3 – TOPP       
PP299  VP10 P LAG 1 - BUNN       
PP304  VP11 POLLENSERIE 2 LAG 6       
PP305  VP12 P LAG 5 MIDTRE       
PP306  VP13 P LAG 4 – BUNN       
PP307  VP14 P LAG 4 – MIDTRE       
PP308  VP15 P LAG 4 – TOPP       
PP309  VP16 P LAG 3 – BUNN       
PP310  VP17 P LAG 3 – MIDTRE       
PP311  VP18 P LAG 3 – TOPP       
PP312  VP19 P LAG 2 - MIDTRE       
PK300  VP20 SERIE 1 - M LAG 4 - BUNN       
PK301  VP21 SERIE 1 - M LAG 4 - TOPP       
PK302  VP22 SERIE 1 - M LAG 3 - BUNN       
PK303  VP23 SERIE 1 - M LAG 3 - TOPP       
PK300  VP24 SERIE 1-14C LAG 4 - BUNN NAR1-VP24 BETULA 0,5 



Vedlegg C, Vitenskapelige prøver tatt i felt 
Prosjekt Nærøy, id 141385 og id 143294, Herøy kommune, Møre og Romsdal 
 

PK301  VP25 SERIE 1-14C LAG 4 - TOPP NAR2-VP25 BETULA 0,7 
PK302  VP26 SERIE 1- 14C LAG 3 - BUNN NAR3-VP26 BETULA 1,2 
PK303  VP27 SERIE 1-14 C LAG 3 - TOPP NAR4-VP27 BETULA 0,7 
PK313  VP28 SERIE 2-M LAG 4- BUNN       
PK314  VP29 SERIE 2- M LAG 4- TOPP       
PK315  VP30 SERIE 2-M LAG 3 – BUNN       
PK316  VP31 SERIE 2-M LAG 3 – TOPP       
PK313  VP32 SERIE 2- 14C LAG 4 – BUNN NAR5-VP32 BETULA 0,65 
PK314  VP33 SERIE 2-14C LAG 4 – TOPP       
PK315  VP34 SERIE 2- 14C LAG 3 – BUNN       
PK316  VP35 SERIE 2- 14C LAG 3- TOPP NAR6-VP35 BETULA 0,5 
PK317  VP36 MAKRO– OG 14C SERIE 3. UTGÅR LAG 4 – BUNN       
PK318  VP37 UTGÅR LAG 4 – TOPP       
PK319  VP38 UTGÅR LAG 3- BUNN       
PK320  VP39 UTGÅR LAG 3 – TOPP       
PK317  VP40 UTGÅR LAG 4 BUNN       
PK318  VP41 UTGÅR LAG 4 – TOPP       
PK319  VP42 UTGÅR LAG 3 – BUNN       
PK329  VP43 UTGÅR LAG 3 - TOPP       
PK289  VP44 14C LAG 3 PLAN PRØVERUTE SØR       
VP45 VP45 MAKRO LAG 4A       
VP46 VP46 14C LAG 4A NAR7-VP46 BETULA 6,5 

 

 

 

 



Vedlegg C, liste over daterte C14 prøver 
Prosjekt Nærøy, id 141385 og id 143294, Herøy kommune, Møre og Romsdal 
 

IntrasisID VP-nr Type prøve Lag  Tresort 
Vekt 

g  Send BETA BETA nr 
Konvensjonell 

datering BETA 2 sigma  

PK300  VP24 SERIE 1-14C LAG 4 - BUNN BETULA 0,5 NAR1-VP24 454988 2450+/-30 cal BC 760-410 

PK301  VP25 SERIE 1-14C LAG 4 - TOPP BETULA 0,7 NAR2-VP25 454989 1500 +/- 30 BP cal AD 474-485, cal AD 535-620 

PK302  VP26 SERIE 1- 14C LAG 3 - BUNN BETULA 1,2 NAR3-VP26 454990 2350+/- 30 BP Cal BC 415-385 

PK303  VP27 SERIE 1-14 C LAG 3 - TOPP BETULA 0,7 NAR4-VP27 454991 2430+/-30 BP cal BC 750-685, cal BC 665-640, cal BC 590-405 

PK313  VP32 SERIE 2- 14C LAG 4 – BUNN BETULA 0,65 NAR5-VP32 454992 2340+/-30 BP cal BC 410-380 

PK316  VP35 SERIE 2- 14C LAG 3- TOPP BETULA 0,5 NAR6-VP35 454993 420+/- BP cal AD 1435-1490, cal AD 1605-1610 

VP46 VP46 14C LAG 4A BETULA 6,5 NAR7-VP46 454994 2170+/-30 cal BC 355-275, cal BC 255-165, cal BC 125-120 

 



Vedlegg D, liste felttegninger 
Prosjekt Nærøy, id 141385 og id 143294, Herøy kommune, Møre og Romsdal 
 
 

Tegning 1 

Profilutsnitt i dyrkningsprofil over prøveuttak makro, pollen og C14. Tegning målestokk 1:10. Id 
143294. Yvonne Dahl. Rentegnet i rapport. 

Tegning 2 

Dyrkningsprofil, hele sjaktens lengde. Tegning skisse målestokk 1:50. Id 143294. Yvonne Dahl. 
Rentegnet i rapport. 

 

Makulert: 

I alt 4 stk prøvestikkskjema med tegninger. Skjema for funnførende prøvestikk, 3 stk,  med 
tegninger innlevert sammen med funn. Dokumentasjon av stratigrafiske forhold for lokalitetene 
dekkes av tegning 1 og 2. 



Vedlegg E, tilvekst 
Prosjekt Nærøy, id 141385 og id 143294, Herøy kommune, Møre og Romsdal 
 
B17712/ 1-27 Funn fra steinalder og eldre jernalder fra NÆRØY  (24/2, 43, 4), HERØY K., 
MØRE OG ROMSDAL. 

 

 

/1       1 fragment av jernnagle-båtnagel av jern.  

/2       1 flekke med retusj av flint.   

/3       1 ubestemt kjerne av flint.  

/4 1 overløpende flekke av flint.  

/5 2 flekkelignende avslag i flint. 

/6  28 avslag hvorav 25 i flint, 2 i bergkrystall og 1 i kvartsitt.  

/7 4 pimpstein, råstoff.  

 

I alt 38 funn. Funnet ved arkeologiske undersøkelser i 2016 av dyrkningsspor med en eller 
flere bortdyrkede steinalderfaser. Lokalitets ID 141385, 143294. Rapport ved Yvonne Dahl 
og Morten Ramsatd 2017.  
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